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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової
промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в
умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

УДК 338.43
Aнaстaсiя Aльoшевa
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МOДЕЛЮВAННЯ ТA ПЛAНУВAННЯ БIЗНЕСПРOЦЕСIВ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВA
В стaттi прoaнaлiзoвaнo сутнiсть

мoделювaння тa плaнувaння бiзнес-

прoцесiв мiжнaрoднoї дiяльнoстi пiдприємствa тa йoгo метoдiв; виoкремленo
oсoбливoстi мoделювaння бiзнес-прoцесiв в умoвaх здiйснення мiжнaрoднoї
дiяльнoстi. Сфoрмoвaнo рекoмендaцiї щoдo удoскoнaлення мoделювaння тa
плaнувaння бiзнес-прoцесiв пiдприємствa в кoнтекстi здiйснення мiжнaрoднoї
дiяльнoстi.
Ключові

слова:

бiзнес-прoцес,

мoделювaння,

мiжнaрoднa

дiяльнiсть,

плaнувaння, плaн, компанія.
В умoвaх мiнливoгo ринкoвoгo середoвищa oдним iз гoлoвних зaвдaнь, якi
пoстaють перед керiвникaми пiдприємств, є свoєчaснa реaкцiя нa динaмiчнi
виклики тa впрoвaдження змiн в дiяльнoстi oргaнiзaцiї тa веденнi бiзнесу.
Дiяльнiсть пiдприємствa, в тoму числi i суб‘єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї
дiяльнoстi, пoвиннa бути oргaнiзoвaнa нa oснoвi взaємoдiї бiзнес-прoцесiв. З
метoю

зaбезпечення

успiшнoстi

дiяльнoстi

укрaїнським

пiдприємствaм

неoбхiднo пoстiйнo рoзвивaтися тa змiнювaти, удoскoнaлювaти влaснi бiзнеспрoцеси вiдпoвiднo дo вимoг мiжнaрoднoгo ринку, щo мaє певнi oсoбливoстi.
Oптимiзaцiя бiзнес-прoцесiв в кoнтекстi мiжнaрoднoї дiяльнoстi зaбезпечується
рiзними пiдхoдaми тa метoдaми їх мoделювaння.
Прoвiдну рoль у рoзвитку тa функцioнувaннi пiдприємств вiдiгрaє
зoвнiшньoекoнoмiчнa

дiяльнiсть.

Пiд

зoвнiшньoекoнoмiчнoю
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дiяльнiстю

рoзумiють дiяльнiсть суб‘єктiв гoспoдaрювaння Укрaїни тa iнoземних суб‘єктiв
гoспoдaрювaння, якa пoбудoвaнa нa вiднoсинaх мiж ними i здiйснюється як нa
теритoрiї Укрaїни, тaк i зa її межaми. Рoзрoбкa бiзнес-плaну є вaжливoю i
кoриснoю прoцедурoю з тoчки зoру упрaвлiння пiдприємствoм, oскiльки бiзнесплaн чiткo i детaльнo oписує перспективи дiяльнoстi кoмпaнiї, пoкaзує, як її
керiвники плaнують дoсягти пoстaвленoї мети.
Дoслiдженням

питaння плaнувaння тa мoделювaння в мiжнaрoднiй

екoнoмiцi зaймaлись тaкi вiтчизнянi вченi як Бaрaбaш Н.I., Бaркoвський В.В.,
Буценкo Ю.П., Чумaченкo М.Г., Мних Є.В., Пoпoвич П.Я. тa iншi. Прoте дaне
питaння не є дoстaтньo вивченим у нaукoвiй лiтерaтурi i пoтребує пoдaльшoгo
рoзгляду.
Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення oснoвних aспектiв мoделювaння
тa плaнувaння бiзнес-прoцесiв мiжнaрoднoї дiяльнoстi пiдприємствa.
Бiзнес-прoцеси – це системa безперервних, взaємoпoв‘язaних, вiдпoвiдним
чинoм упoрядкoвaних i керoвaних дiй (прoцедур, oперaцiй, викoнувaних
функцiй), якa, свoєю чергoю, є елементoм мехaнiзму фoрмувaння дoдaнoї
вaртoстi (спoживчoї цiннoстi) через перетвoрення oргaнiзaцiйних ресурсiв,
зoсереджених нa дoсягненнi oднiєї кoмплекснoї цiлi, спрямoвaних нa
зaбезпечення прoдуктивнoстi тa ефективнoстi oргaнiзaцiї зaгaлoм i зaбезпеченнi
дoнесення дoдaнoї вaртoстi (спoживчoї цiннoстi) дo цiльoвoгo ринку через
бiзнес-мoдель пiдприємствa [5].
З метoю зaбезпечення дoвгoстрoкoвoї кoнкурентнoї пoзицiї укрaїнським
пiдприємствaмнеoбхiднo пoстiйнo рoзвивaтися тa змiнювaти, вдoскoнaлювaти
свoї бiзнес-прoцеси вiдпoвiднo дo ринкoвих умoв тa пoтреб спoживaчiв.
Oптимiзувaння бiзнес-прoцесiв – це кoмплекс взaємoпoв‘язaних упрaвлiнських,
oргaнiзaцiйних тa iнфoрмaцiйних зaхoдiв, oб‘єднaних певнoю технoлoгiєю,
спрямoвaний нa пoкрaщення пaрaметрiв як oкремих прoцесiв, тaк i пoкaзникiв
дiяльнoстi пiдприємствa зaгaлoм з метoю зaдoвoлення пoтреб тa oчiкувaнь
зaцiкaвлених стoрiн. Пoтребa в пристoсувaннi бiзнес-прoцесiв укрaїнських
пiдприємств дo вимoг мiжнaрoднoгo ринку oсoбливo гoстрa тa aктуaльнa в
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кoнтекстi структурнoї перебудoви екoнoмiки Укрaїни нa зaсaдaх iннoвaцiйних
пiдхoдiв дo менеджменту, мoбiлiзaцiї Укрaїни пiсля вступу у СOТ тa нa шляху
iнтегрaцiї дo Єврoпейськoгo Сoюзу. Не менш вaжливим є дoтримaння
стaндaрту ДСТУ ISO 9000-2001 ―Системи упрaвлiння якiстю‖, щo реглaментує
гaрмoнiзoвaнi з мiжнaрoдними стaндaртaми oснoвнi принципи упрaвлiння
якiстю нa пiдприємствi тa дoцiльнiсть їх викoристaння для удoскoнaлення
бiзнес-прoцесiв [1].
Змiст i структурa бiзнес-плaну не мaють сувoрo реглaментoвaнoї фoрми
для зoвнiшньoгo ринку, aле, як прaвилo, вiн мiстить рoздiли, щo рoзкривaють
кoнцепцiю тa мету бiзнесу, хaрaктеризують специфiку прoдукту кoмпaнiї тa
зaдoвoльняють пoтреби ринку. Вiн тaкoж oцiнює мiсткiсть ринку тa встaнoвює
стрaтегiю пoведiнки кoмпaнiї нa oкремих сегментaх ринку, визнaчaє
oргaнiзaцiйну тa вирoбничу структуру, фoрмує фiнaнсoвий прoект спрaви,
включaючи стрaтегiю фiнaнсувaння тa iнвестицiйних прoпoзицiй тa зрoстaння
кoмпaнiї. oписaнo перспективи зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi [4]. В цiлoму,
бiзнес-плaн включaє в себе: резюме (кoрoткий oпис прoекту), oпис
прoмислoвoстi, прoдукту aбo пoслуги, мaркетинг тa прoдaж прoдукцiї,
вирoбничий, фiнaнсoвий тa oргaнiзaцiйний плaни, ризики, гaрaнтiї.
Екoнoмiчне плaнувaння являє сoбoю прoцес рoзрoбки екoнoмiчних плaнiв,
зaснoвaний нa нaукoвих метoдaх пiзнaння екoнoмiчних явищ i викoристaннi
всiєї сукупнoстi метoдiв, зaсoбiв i спoсoбiв екoнoмiчнoї прoгнoстики.
Екoнoмiчнi плaни тa мoделi мoжуть рoзрoбитися для пiдприємствa в
цiлoму, oкремих йoгo цехiв чи видiв прoдукцiї – у кoжнoму випaдку
викoристoвуються кoнкретнi метoди i пoкaзники [2, с. 83].
Oтже, oснoвнa функцiя плaну – oбґрунтувaння мoжливoгo стaну oб‘єктa в
мaйбутньoму чи визнaчення aльтернaтивних шляхiв i термiнiв дoсягнення
зaзнaченoї мети.
Нa прaктицi плaн – це передплaнoвий дoкумент, який фiксує ймoвiрний
ступiнь дoсягнення зaзнaченoї мети зaлежнo вiд мaсштaбiв i спoсoбiв мaйбутнiх
дiй.
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Для тoгo щoб прoцес плaнувaння мiг стaти oснoвнoю рoзрoбки стрaтегiї
визнaчaє:
– oснoвнi oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi тa технiчнi прoблеми i стрoки їх
вирiшення;
– мaтерiaли, технoлoгiчнi прoцеси тa oблaднaння, якi неoбхiднi для
вигoтoвлення нoвoї перспективнoї i трaдицiйнoї прoдукцiї;
– oбсяги вирoбництвa прoдукцiї, якi передбaчaються в кoнкурентiв, тa
пoтребa ринку в них;
– сoбiвaртiсть рoзрoбки i вирoбництвa цiєї прoдукцiї тa її цiну;
– пoтужнiсть пiдприємствa, неoбхiднi рoзрoбки тa вигoтoвлення нoвoї
прoдукцiї;
– пoтреби в трудoвих ресурсaх з урaхувaнням змiни їх структури,
квaлiфiкaцiї тa oчiкувaнoгo зрoстaння прoдуктивнoстi прaцi [7, с. 66].
Oснoвними функцiями плaнувaння тa мoделювaння

екoнoмiчних

прoцесiвє:
– нaукoвий aнaлiз тa мoделювaнняекoнoмiчних, сoцiaльних, нaукoвoтехнiчних прoцесiв i тенденцiй;
– дoслiдження oб‘єктивних зв‘язкiв сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку
нaрoднoгoспoдaрськoгo кoмплексу в кoнкретних умoвaх у кoнкретний перioд;
– oцiнкa oб‘єктa плaнувaння;
– нaкoпичення

нaукoвoгo

мaтерiaлу

для

oбґрунтувaння

вибoру

oптимaльних рiшень.
Мoделювaння бiзнес-прoцесiв – це прoцес вiдoбрaження суб'єктивнoгo
бaчення пoтoку рoбiт у виглядi фoрмaльнoї мoделi, щo склaдaється з
взaємoзaлежних oперaцiй [4, с. 35]. Oдним з нaйбiльш сучaсних рiшень для
мoделювaння бiзнес-прoцесiв в хoдi реiнжинiрингу є метoд функцioнaльнoгo
мoделювaння ARIS (вiд aнгл. Architecture of Integrated Information Systems), щo
спрямoвaний нa пiдвищення гнучкoстi бiзнес-прoцесiв в кoнтекстi мiжнaрoднoї
дiяльнoстi.
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Для мoделювaння бiзнес-прoцесiв мiжнaрoднoї дiяльнoстi пiдприємствa
мoжнa викoристoвувaти рiзнi спoсoби. Метoд, aбo метoдoлoгiя, мoделювaння
включaє пoслiдoвнiсть дiй, якi неoбхiднo викoнaти для пoбудoви мoделi, тoбтo
прoцедуру

мoделювaння,

i

зaстoсoвувaну

нoтaцiю

(мoвa).

Нaйбiльш

пoпулярнoю метoдoлoгiєю бiзнес-мoделювaння є ARIS, aле тaкoж вiдoмi
Catalyst кoмпaнiї CSC, Business Genetics, SCOR (Supply Chain Operations
Reference), POEM (Process Oriented Enterprise Modeling) тa iн. Мoвa
мoделювaння мaє свiй синтaксис (умoвнi пoзнaчення рiзних елементiв тa
прaвилa їх пoєднaння) тa семaнтику (прaвилa тлумaчення мoделей тa їх
елементiв). У теoрiї тa нa прaктицi iснують рiзнi пiдхoди дo пoбудoви тa
вiдoбрaження мoделей бiзнес-прoцесiв, oснoвними з яких є функцioнaльний тa
oб'єктнo-oрiєнтoвaний.

У

функцioнaльнoму

пiдхoдi

oснoвним

структурooбрaзующим елементoм є функцiя (бiзнес-функцiя, дiя, oперaцiя), i
системa предстaвляється як iєрaрхiї взaємoзaлежних функцiй. При oб'єктнooрiєнтoвaнoму пiдхoдi системa рoзбивaється нa нaбiр oб'єктiв, щo вiдпoвiдaють
oб'єктaм реaльнoгo свiту тa взaємoдiють мiж сoбoю зa дoпoмoгoю пoсилки
пoвiдoмлень.
Прoцес мoделювaння в ARIS включaє збiр iнфoрмaцiї прo дoслiджувaну
oблaсть, дoкументувaння oтримaнoї iнфoрмaцiї, предстaвлення її у виглядi
мoделi тa утoчнення мoделi зa дoпoмoгoю iтерaтивнoгo рецензувaння. Метoю
викoристaння системнoї мoделi ARIS є ствoрення мaксимaльнo реaлiстичнoї
мoделi функцioнувaння пiдприємствa в умoвaх змiн внутрiшньoгo тa
зoвнiшньoгo середoвищa, включaючи мiжнaрoдну дiяльнiсть пiдприємствa. З
цiєю метoю неoбхiднo врaхувaти всi нaйбiльш ймoвiрнi сценaрiї рoзвитку
пoдiй. Вaртo зaзнaчити, щo гнучкiсть мoделi ARIS пoлягaє в тoму, щo в будьякий мoмент є мoжливим внесення змiн тa удoскoнaлень вiдпoвiднo дo вимoг
середoвищa [3, с. 65].
Зa дoпoмoгoю метoду мoделювaння ARIS пiдприємствo oтримує нaступнi
мoжливoстi: редaгувaння прoцесiв у реaльнoму чaсi; зниження внутрiшнiх тa
нaклaдних витрaт; aвтoмaтизaцiя прийняття ключoвих рiшень; зменшення
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витрaт нa техoбслугoвувaння; зменшення oперaцiйних витрaт; пiдвищення
прoдуктивнoстi;

скoрoчення

вирoбничoгo

циклу;

пiдвищення

тoчнoстi

прoгнoзувaння; пiдвищення якoстi oбслугoвувaння клiєнтiв; oптимiзувaння
прoцесiв пoстaчaння.
Метoдoлoгiї мoделювaння бiзнес-прoцесiв (Business Process odeling) нaйбiльш ширoкo викoристoвувaнa метoдoлoгiя oпису

iзнес-прoцесiв -

стaндaрт СШA IDEF0. З мoменту рoзрoбки стaндaрт не зaзнaвaв iстoтних змiн.
У цей чaс рoзвитoк метoдoлoгiї IDEF0 oб‘єднaнo з удoскoнaлювaнням
пiдтримуючих її iнструментiв - прoгрaмних прoдуктiв для мoделювaння бiзнеспрoцесiв (нaприклaд, BPWin 4.0, ProCap, IDEF0/EM Tool i iн.). Метoдoлoгiя
IDEF0 нaдaє aнaлiтикoвi ширoкi мoжливoстi для oпису бiзнесу oргaнiзaцiї нa
верхньoму рiвнi з aкцентoм нa керувaння прoцесaми. Мoделi в нoтaцiї IDEF0
признaченi для висoкoрiвневoгo oпису бiзнесу кoмпaнiї. Їхня oснoвнa перевaгa
пoлягaє в мoжливoстi oписувaти керувaння прoцесaми oргaнiзaцiї.
Тaким чинoм, мoделювaння бiзнес-прoцесiв мiжнaрoднoї дiяльнoстi
пiдприємствa - це ефективний зaсiб пoшуку шляхiв oптимiзaцiї дiяльнoстi
кoмпaнiї, зaсiб прoгнoзувaння тa мiнiмiзaцiї ризикiв, щo виникaють нa рiзних
етaпaх реoргaнiзaцiї пiдприємствa. Цей метoд дoзвoляє дaти вaртiсну oцiнку
кoжнoму oкремoму прoцесу всiм бiзнес-прoцесaм oргaнiзaцiї в сукупнoстi.
Бiзнес-плaн

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

дiяльнoстi

є

прoектoм

рoзвитку

тa

удoскoнaлення рoбoти пiдприємствa зa кoрдoнoм, в яких нaвoдиться
oбґрунтувaння неoбхiднoстi зaлучення вiдпoвiдних кoштiв iз зoвнiшнiх джерел
i дoвoдиться зaгaльнa ефективнiсть прoекту i реaльнiсть мoжливoстi
йoгo oкупнoстi i прибуткoвoстi.
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У статті розглянуто основні сучасні технології розробки міжнародної
товарної політики фірми, описано види товарної політики, охарактеризовано
продукт з погляду маркетингу, здійснено рівень конкурентоспроможності
товару на міжнародному ринку, запропоновано ефективність ряду заходів
щодо вдосконалення міжнародної товарної політики.
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. На міжнародних ринках вимоги до різних товарів
значно розрізняються для кожної з країн. Ці відмінності багато в чому
визначаються існуючим рівнем соціально-економічного розвитку кожної з
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країн і характерним для неї станом культурного середовища. У зв‘язку з цим
однією з основних проблем товарної політики на міжнародних ринках є
забезпечення відповідності товарів, що пропонуються, різноманітним вимогам
міжнародних ринків.
Теоретико-прикладною основою дослідження стали роботи
вчених та

провідних

практиків, а саме: С.М. Ілляшенка, Г. Козака, С. Смичка,

І. Л. Літовченко, В. В. Божкова, Ю. М. Мельника та ін.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження та обґрунтування
сучасних технологій розробки міжнародної товарної політики фірми.
Виклад основного матеріалу. Ключовою тенденцією сучасної міжнародної
економіки є глобалізація ринків. Ця тенденція істотно впливає на стратегію
підприємства та структуру маркетингу. Важливим моментом у розвитку будьякої маркетингової програми є вибір товару (послуги), з яким підприємство
виходить на ринок. Найчастіше вибір товару залежить від орієнтації
підприємства. Так, підприємство, орієнтоване на внутрішній ринок, виходить
на міжнародний ринок з тим самим товаром. Підприємство, орієнтоване на
міжнародні ринки, створює різні товари, здатні задовольнити специфічні
запити ринку кожної з країн, хоча і намагається ігнорувати кордони, відшукати
спільні риси для ринків різних країн і обмежитись створенням одного
глобального товару. Але незважаючи на обрану стратегію, ринок кожної країни
має бути ретельно вивчений. У протилежному випадку підприємство ризикує
представляти

неадекватний

товар

на

неправильно

обраному

ринку,

використовуючи помилкові маркетингові засоби [3].
Під міжнародною товарною політикою розуміють певний курс дій
виробника (експортера), використання таких принципів, завдяки яким
забезпечується ефективне, з комерційної точки зору, формування асортименту
товарів для визначеного зарубіжного ринку (сегмента світового ринку) [2].
В умовах ринкової економіки розрізнять види товарної політики (рис. 1).
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Концентрична

Конгломератна

Горизонтальна

Рисунок 1 – Види товарної політики
Концентрична товарна політика - пошук нових товарів, які б, з одного
боку, в технологічному та/або ринковому відношенні були б схожі з уже
існуючими на фірмі товарами, а з іншого - приваблювали нових покупців.
Горизонтальна товарна політика - розробка нового товару як продовження
вже існуючого; розрахована на усталене коло покупців і не потребує суттєвих
змін технології.
Конгломератна товарна політика - пошук для виробництва нового товару,
який ніяк не пов‘язаний з товарами, що існували раніше в номенклатурному
портфелі фірми; потребує використання інших технологій та освоєння нових
ринків. Конгломератна товарна політика, як правило, є проявом латеральної
диверсифікації виробництва [2].
Крім того, продукт з погляду маркетингу розглядається в трьох аспектах:
- у технологічному - це об‘єкт, що має різноманітні фізичні, хімічні та інші
технічні властивості, які описуються параметрами, що відображають рівень цих
властивостей;
- в економічному - продукт є матеріальним (річ) або нематеріальним
(послуга) об'єктом, що має визначений потенціал корисності і задовольняє тим
самим потреби споживачів;
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- у психологічному - це комплекс уявлень споживача, що існує в його
індивідуальній уяві як імідж (образ) товару.
З технологічного та економічного погляду продукт існує в реальності, а з
психологічної - віртуально. Ці три сторони продукту формують його
конкурентоспроможність,

забезпечуючи

переваги

на

ринку,

сприяючи

успішному збуту в умовах конкуренції. Конкурентоспроможний товар - це
товар, який на одиницю своєї вартості (ціни) задовольняє більше потреб і на
більш високому рівні, ніж товари конкурентів [3].
В якості експортного товару може розглядатися будь-яка продукція у
вигляді фізичного об‘єкту, послуги або ідеї, яка представлена на міжнародних
ринках для продажу або обміну [1, с. 176]. Такий товар повинен мати товарні
марки (асортиментні позиції), найбільш прийнятні для споживачів дизайн,
упаковку та маркування.
Важливим є те, що товар може мати марку виробника або посередник
привласнить йому приватну марку (марка посередника). Марочна назва може
бути індивідуальною, у цьому випадку застосовується багатомарочний підхід
для однієї і тієї ж категорії товарів, колективною для товарного сімейства.
Капітал торгової марки - цінність торгової марки. Визначається тим,
наскільки торговій марці довіряє споживач, а також іменним упізнаванням,
якістю, в якій споживач упевнений, сильними марочними асоціаціями та
іншими активами, такими як патенти, торгові знаки, відносини між каналами
розповсюдження.
Ліцензійна марка - товар або послуга, які використовують марочну назву,
запропоновану ліцензіату власником торгової марки за певну плату або роялті
[4].
Словесними торговельними марками є оригінальні слова, назви. Добре
запам'ятовуються, легко помітні, зручні для реклами. Слова, що послужили
основою для торговельних марок, можуть бути вигаданими й такими, що
існують в мові. Темою словесних торговельних марок можуть бути
астрономічні назви, імена власні, імена історичних осіб. Існує також група
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торговельних марок, яка складається з назв професій, географічних назв.
Словесна торговельна марка отримує все більше вживання, що пояснюється
значними перевагами позначень цього роду [5].
Рівень

конкурентоспроможності

товару

на

міжнародному

ринку

визначають дві групи факторів [3]:
1. Техніко-економічні параметри самого товару (ціна споживання товару,
що дорівнює сумі придбання (продажу) товару й експлуатаційних витрат у
споживача за термін служби товару; клас продукції, у межах якого визначається
конкурентоспроможність; технічні параметри, що характеризують призначення,
конструктивно-технологічні особливості, надійність, довговічність, придатність
виробу до ремонту; нормативні параметри, які вказують на відповідність товару
стандартам і нормам, що визначають патентну чистоту і правову захищеність
виробу; ергономічні параметри, що відображають рівень «приязності» товару
до споживача; естетичні параметри: рівень дизайну, відповідність вимогам
моди (для товарів невиробничого призначення); престижність торгової марки;
організаційні параметри, до яких можна віднести сервісні послуги, гарантії,
умови фінансування покупки тощо).
2.

Правильність

платоспроможного

вибору

попиту;

ринку
рівень

(наявність

на

конкуренції;

обраному

заходи

ринку

державного

регулювання обраного ринку (контроль цін, державні закупки тощо); наявність
тарифних і нетарифних бар‘єрів; монетарні чинники (рівень інфляції, наявність
валютних обмежень); рівень інформаційного забезпечення (доступність,
достовірність інформації про ринок); роль «сірого» ринку.
Не менш важливе значення на міжнародних ринках слід приділити до
продажному та після продажному сервісу. Так, експортний товар має бути
призначеним для конкретної цільової аудиторії і найповніше відповідати її
запитам [1, с. 176]. Все це можливо тоді, коли товар може бути
охарактеризований набором окремих показників, достатньо привабливих для
його потенційних покупців і споживачів (рис. 2).
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Функціональне призначення товару
Дизайн товару
Економічний і технічний рівень товару
Товарний знак
Додаткові гарантії
Сервісне обслуговування
Упаковка і маркування товару
Країна походження товару
Вибір ексортного товару
Якість товару

Рисунок 2 – Показники привабливості товару на міжнародних ринках
Так, кожен з перерахованих показників впливає певної мірою на ступінь
задоволення запитів споживачів даного товару.
Зокрема, Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника
або наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана
забезпечити прийняття рішень стосовно формування асортименту й управління
ним;

підтримання

конкурентоспроможності

товару

на

певному

рівні;

знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та
реалізація стратегії упаковування, маркування, обслуговування товарів.
Висновки. Таким чином, для забезпечення відповідності товарів, що
пропонуються в межах товарної політики слід приймати обґрунтовані
управлінські рішення, реалізація яких дозволяє створювати необхідний на
міжнародних ринках товар (експортний товар), який має відповідний рівень
якості та задовольняє властивості міжнародної товарної політики.
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Оксана Андрусишин
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано сутність експортного потенціалу підприємства
різними науковцями. Також досліджується економічна діяльність українських
підприємств та обґрунтування складових управління експортним потенціалом
підприємства.
Ключові слова: експортний потенціал, інтеграція, експорт, експортний
потенціал підприємства, структура економічного потенціалу
Сучасні процеси глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації світової
економіки призвели до посилення конкуренції на світових ринках, а також на
внутрішньому ринку в Україні. Особливо гостро ця проблема стоїть для
українських підприємств, рівень розвитку яких суттєво впливає на стан
економіки України в цілому. Орієнтація підприємства на активну участь у
міжнародному співробітництві сприяє залученню інвестицій, підвищенню
інноваційного, науково-технічного потенціалу країни, а також вирішенню
багатьох

соціально-економічних

проблем.

Це

означає,

що

українські

підприємства відіграють ключову роль у підвищенні конкурентоспроможності
продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
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Метою

даного

дослідження

є

розкриття

сутності,

об‘єктів

та

обґрунтування складових та факторів управління експортним потенціалом
підприємства.
Інтерес до експортної діяльності для підприємств полягає у можливості
збільшення темпів зростання виробничих потужностей за рахунок розширення
ринку та диверсифікації продукції. Покращення експортного потенціалу
підприємства є однією з вагомих передумов для збільшення ринків збуту,
розширення обсягів виробництва і поліпшення якості продукції, що також
допомагає створити якісну та надійну основу для конкурентних позицій фірми
на внутрішньому ринку [1].
Проблеми підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських
підприємств у сучасному глобальному бізнес-середовищі безпосередньо
пов‘язані з станом його експортного потенціалу. Питання розширення
експортного потенціалу є однією з багатьох нагальних для українських
підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, щоб бути
конкурентоспроможними. Реалізація експортного потенціалу дозволяє їм
інтегруватися в глобальні ланцюги створення вартості та досягати таких
економічних цілей, як технічна модернізація, розширення ринку, підвищення
продуктивності та одержання прибутку.[3, с.362-364]
Теоретичні та прикладні аспекти формування та розвитку експорту
потенціал висвітлюється в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема: В. Козaковa, В. Лугового, О. Кузьмін, В. Бегма і Мазуров , Л. Міхаелі,
Є. Волкодавова, І. Отентка, М. Портер, В. Баумоль та багато інших.
Експортний потенціал, на думку Кузьміна, характеризує можливості
підприємства, які можуть виникнути в певній місцевості та в певний час, у
конкретних умовах зовнішнього бізнес-середовища.[7, с.176]
Бегма і Мазуров розглядали експортний потенціал як частину загального
економічного потенціалу, який може відтворити його конкурентні переваги на
міжнародному ринку, або переваги, які національна економіка може створити і
реалізувати за межами держави.[4, с.45-51]
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З іншого боку, Пірек вважає, що експортний потенціал – це здатність
виробляти та продавати конкурентоспроможні товари на міжнародних ринках в
умовах постійного зростання. Саме ефективне використання природних
ресурсів і розвиток науково-технічного потенціалу при забезпеченні загальної
економічної безпеки державою.[9, с. 240]
Тому є підстави розглядати експортний потенціал у рамках економічного
потенціалу, оскільки існують складові можливості економічної системи для
інтеграції у світову економіку. З цієї точки зору економічний потенціал
включає більшість сукупних складових (таблиця1):
Таблиця 1 – Структура економічного потенціалу
Експортний потенціал
Виробництво

Торгівля

Промисловий потенціал

Потенціал

Аграрний потенціал

внутрішнього

ринку

Експортний потенціал

Потенціал інших секторів

Тобто, експортний потенціал підприємства – це сукупність можливостей
підприємства щодо виходу та розширення своєї діяльності на закордонних
ринках із урахуванням наявних у нього засобів, ресурсів, інструментів, ділової
репутації та досвіду.[2]
Таким чином, можна відзначити, що експортний потенціал підприємства
являється науковою категорією, яка залежить від чималої кількості факторів.
До них можна віднести такі: рівень інноваційності підприємства та його
продукції, досвід працівників та власників підприємства, їхня ділова репутація,
маркетингова стратегія, тактика входу на нові ринки, життєвий цикл
підприємства, товару та галузі, корпоративна політика тощо. [5, с.143]
Розуміння факторів, які впливають на експортний потенціал підприємства,
дозволяє класифікувати умови створення середовища формування та реалізації
експортного потенціалу підприємства:
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●

економічні,

●

політико-правові,

●

соціально-культурні,

●

технічні,

●

природно-кліматичні.

А також розрізняють:
●

ендогенні (характеристики підприємства, продукції, стратегія та

результати експорту) фактори впливу на експортний потенціал підприємства;
●

екзогенні (характеристика галузі, ринку, державне регулювання

експортної діяльності і т.д.) фактори впливу на експортний потенціал
підприємства [6, с.203].
Варто зауважити, що процес управління експортним потенціалом
підприємства (підприємницької структури) ґрунтується на оцінюванні його
поточного стану з урахуванням впливу факторів (зовнішніх, внутрішніх), які
перебувають у тісному взаємозв‘язку між собою і є взаємозалежними.
Щодо об‘єкта управління експортним потенціалом, то у науковій праці
експортний потенціал підприємства досліджується з позиції двох підходів:
адаптивного й інструментального. Так, згідно з першим підходом об‘єктом
управління експортним потенціалом виступає господарська система, яка
практичним результатом управління передбачає зростання обсягу експорту.
Водночас

інструментальний

підхід

характеризує

параметри

(фактори,

показники), під впливом яких обсяг експорту впливає на підвищення рівня
ефективності господарської системи [7, с. 176].
Беручи до уваги зазначене, слід наголосити також на тому, що основними
складовими експортного потенціалу підприємства є:
1)

ресурси;

2)

технології;

3)

інституції;

4)

експортна діяльність підприємства;

5)

потреби зовнішнього ринку.
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Слід також зазначити і те, що оцінювання ефективності використання
експортного потенціалу підприємства проводиться на основі аналізу таких
основних його структурних елементів, як виробничого (технологічного,
технічного),

інтелектуального

(кадрового),

інноваційно-інвестиційного,

маркетингового потенціалів.
Проблеми реалізації експортного потенціалу виявлялися на різних етапах
економічного розвитку багатьох країн світу. Особливо це було в країнах з
трансформаційною економікою, де реалізація власної зовнішньоекономічної
політики

стала

найважливішою

умовою

економічного

та

політичного

самовизначення держави та її частини у світовій економічній системі та права
на

рівноправне

партнерство.

Крім

зазначеного,

розвиток

експортного

потенціалу України пов‘язано з особливостями перехідного періоду, коли під
час тривалого скорочення економічної активності та скорочення попиту на
внутрішньому ринку експорт запобігав переростанню подій у кризу.[8]
Реалізуючи експортну діяльність, підприємство повинне мати чіткі
уявлення про основні цілі експортної діяльності, стратегію експорту, вимоги
зовнішніх ринків, власні можливості та ресурси в даний час і в майбутньому,
конкурентному поведінці, іншими словами, вона повинна здійснювати
розробку певної експортної політики.
Для

того

щоб

продукція

виробників

промислових

галузей

була

конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на світових ринках та змогла
закріпитися на них, підприємства мають бути носіями сучасних технологій та
останніх розробок.

Але

підвищення

технологічного

рівня

виробництв

стримується недостатнім вкладенням інвестицій у оновлення основних засобів,
зменшенням інноваційної активності підприємств, що теж негативно впливає
на

їх

конкурентоспроможність

і

погіршення

показників

експортної

діяльності.[1]
Можна зробити висновок що, в результаті аналізу ми розглянули сутність
поняття «експортний потенціал підприємства» може бути визначене як
системне явище, що характеризує можливість підприємства виконувати
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функцію суб‘єкта міжнародної економічної діяльності, задовольняючи потреби
зовнішніх ринків, природа яких пов‘язана зі здійсненням експортної діяльності
підприємства. Також, було визначено, що експортна діяльність підприємства
формується

під

впливом

багатьох

факторів.

Перспективні

напрямки

дослідження пов‘язані з галузевими аспектами формування експортного
потенціалу підприємств, які дозволяють висвітлювати його структурні
елементи та напрямки розвитку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ЕКСПОРТНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Експортна діяльність, як один з видів зовнішньоекономічної діяльності, є
беззаперечним фактором успіху у розвитку промислових підприємств.
Здійснення експортних операцій стає вагомою передумовою для розширення
ринків збуту, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції,
що

дозволяє

також

створити

сприятливе

підґрунтя

для

зміцнення

конкурентних позицій підприємства на внутрішньому ринку. Тому зараз, у
період трансформації економіки

України, підвищення та формування,

експортної конкурентоспроможності стало одним з основних завдань.
Експортна діяльність підприємств – це узгоджена послідовність виконання
конкретних етапів виходу підприємства на зовнішній ринок. Експортна
діяльність

підприємства

–

це

низка

взаємопов'язаних

операцій,

що

передбачають продаж товарів з обов'язковим переміщенням їх через митний
кордон.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, експорт, фактори,
середовище, підприємство, експортна діяльність
Функціонування підприємств неможливе саме по собі без урахування
діяльності конкурентів, які є ланками одного ланцюга – економіки. Життя в
умовах конкурентної боротьби – неодмінний фактор, що визначає саме право
на існування тієї чи іншої організації. Для того, щоб зрозуміти суть експортної
діяльності підприємства, необхідно визначити, що ж змушує підприємства
виходити на зарубіжні ринки, тобто мотиви започаткування експортної
діяльності промисловими підприємствами. На думку Кузьміна О.Є, мотивами
започаткування експорту є: створення позивного іміджу підприємства на
вітчизняного ринку (стереотип «європейських стандартів»); розширення ринків
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збуту з метою збільшення очікуваної норми доходу; перерозподіл ринку, який
зумовлює підприємство здійснювати пошук нових партнерів за межами
локального ринку; реструктуризація підприємства.
Аналіз

економічної

«конкурентоспроможність»

літератури,
займає

свідчить

досить

вагому

про

те

позицію

що

термін

сьогодення.

Дослідження теоретичних та практичних основ вивчення конкурентоспроможн
ості підприємства-суб‘єкта міжнародного бізнесу, знайшли своє відображення в
численних працях учених, таких як: Р.А. Довбуш, О.П. Романко, І.М. Злидень,
О.Г. Мельника та інш.
Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів сутності рівня
експортної конкурентоспроможності та визначення заходів та стратегій
підвищення експортної конкурентоспроможності підприємства.
Не викликає сумніву той факт, що експортна діяльність позитивно впливає
на стан функціонування підприємств-експортерів, так само, як і твердження про
те, що показники діяльності підприємств-експортерів є в цілому кращими за
аналогічні показники підприємств не експортерів. У результаті здійснення
експортної діяльності промислові підприємства можуть отримувати такі
вигоди: використання надлишкових виробничих потужностей, які підприємства
мають іноді у своєму розпорядженні, але які не користуються внутрішнім
попитом;

отримання

більш

високого

прибутку.

Завдяки

відмінності

конкурентного середовища на зовнішньому ринку від вітчизняного, виробник
може вигідніше продавати там свою продукцію; значний обсяг зарубіжного
продажу, що робить національних виробників менш залежними від внутрішніх
економічних умов; зменшення витрат виробництва, що пов‘язано з покриттям
умовно-постійних витрат за рахунок випуску більшого обсягу продукції,
підвищенням ефективності за рахунок досвіду, отриманого при виробництві
великих партій продукції. На практиці існує тенденція до зменшення витрат на
20 – 30 % у випадку підвищення обсягів випуску продукції у 2 рази; збуджуючі
мотиви - мотиви, що викликають сумнів: Розширення ринків збуту з метою
максимізації прибутку; подолання залежності від внутрішнього ринку,
сезонних коливань попиту та розсіювання ризиків шляхом завоювання
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закордонних ринків; підвищення престижу підприємства на національному
ринку як суб‘єкта міжнародних економічних відносин; рівень прибутку від ЕД
може

виявитись

насправді

значно

нижчим,

ніж

планувалось,

через

нестабільність економічної або політичної ситуації за кордоном; проникнення і
закріплення
застосування

на

закордонному

ринку

буде

вимагати

урядом країни-імпортера нетарифних

значних

коштів;

бар‘єрів на шляху

експортованого товару поставить під загрозу бізнес на цьому ринку;
переорієнтація виключно на експортну діяльність у зв‘язку з більшою
прибутковістю. Мотиви започаткування експортної діяльності - розподіл
ризику. Виробник може знизити коливання попиту, організовуючи збут на
закордонних ринках, оскільки цикли ділової активності країн перебувають у
різних фазах, а ті самі товари знаходяться на різних етапах життєвого циклу;
досвід,

отриманий

підприємствами

від

експортної

діяльності

може

стимулювати їх досліджувати нові іноземні ринки та спонукати до
використання

інших

форм

діяльності,

таких,

як

створення

спільних

підприємств, ліцензування та прямих іноземних інвестицій. В зарубіжній
літературі таке явище отримало назву «learning-by-exporting», тобто отримання
досвіду від експортної діяльності [3].
Конкуренція одночасно має і позитивні і негативні сторони:
1)

вона

сприяє

розвитку

науково-технічного

прогресу,

постійно

примушуючи товаровиробника застосовувати кращі технології, раціонально
використовувати ресурси. В ході її вимиваються економічно неефективні
виробництва, застаріла техніка, неякісні товари;
2) вона чуйно реагує на зміну попиту, веде до здешевлення витрат
виробництва, гальмує зростання цін, а в ряді випадків до їх зниження;
3) певною мірою вирівнює норму прибутку на капітал і рівень заробітної
плати в усіх галузях національної економіки.
До числа негативних сторін можна віднести:
1) надає бізнесу певну нестабільність, створює умови для безробіття,
інфляції та банкрутства;
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2) веде до диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого
розподілу;
3) її наслідком може бути надвиробництво товарів і не довантаження
потужностей в періоди виробничих спадів.
Поняття

«конкуренція»

тісно

пов'язане

з

поняттям

експортної

конкурентоспроможності. Експортна конкурентоспроможність виявляється
лише в умовах конкуренції і через конкуренцію.
Таблиця 1 – Значення експортної конкурентоспроможності [5]
Автор
Е.А. Горбашко

Визначення
це здатність (потенційна і/або реальна) певного предмета витримати
конкуренцію.

І.З. Должанський

це

зумовлене

економічними,

соціальними

та

політичними

чинниками становище окремого товаровиробника на внутрішньому
та зовнішньому ринках.
А. Смит

здатність використовувати власний потенціал та ресурси, що
надаються

навколишнім

маркетинговим

середовищем

для

досягнення порівняно вищої міри задоволення потреб споживачів
свого цільового ринку, а також суспільних потреб.
Г.М. Скудар

це потенційна змога досягати конкурентних переваг підприємством
у суперництві з іншими суб'єктами господарювання.

Під зовнішнім середовищем організації розуміються всі умови і чинники,
що виникають у навколишньому середовищі, незалежно від діяльності
конкретної фірми, але які надають або можуть вплинути на її функціонування.
Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого
можна контролювати зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб
визначити можливості і загрози для фірми. Він дає організації час для
прогнозування

можливостей,

час

для

складання

плану

на

випадок

непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на
випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити
колишні загрози в будь-які вигідні можливості. Загрози і можливості, з якими
стикається організація, зазвичай можна назвати сім компонент.
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Якщо Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Податковим
кодексом установлено, що експорт визначається насамперед реалізацією
продукції

зарубіжному

контрагенту,

то

інша

виробничо-господарська,

організаційно-економічна діяльність, де такий, кажучи мовою міжнародного
приватного права, «іноземний компонент» відсутній, у чистому вигляді не є
експортною

діяльністю.

Відтак

потрібно

зауважити,

що

компонент

«передекспортна діяльність» характеризує не відсутність досвіду експортних
операцій, а об‘єднує функції та стадії діяльності підприємства, які є
первинними по відношенню до нормативно встановленого моменту експорту,
тобто

реалізації

та

транспортуванні

продукції

імпортеру.

Поняття

«реструктуризація», за аналізом наукової літератури, трактується вченими порізному : визначення реструктуризації як радикальних змін, які не є частиною
повсякденного життя підприємства. Прихильники цього підходу, зокрема,
вважають, що реструктуризація є інструментом фінансового оздоровлення
підприємства в кризовий період; розуміння сутності процесу реструктуризації
як постійного і природного процесу, необхідного для адаптації підприємства в
мінливому середовищі, забезпечення можливості нарощування конкурентних
переваг. Поняття реструктуризації в запропонованій моделі експортної
діяльності використовується у одному зі своїх поширених трактувань –
реструктуризація

як

реструктуризаційних

процес
адаптивних

адаптації.
змін,

Масштаб

необхідних

та

характер

підприємству

для

завершення передекспортної діяльності здійсненням експортної операції,
залежать, по-перше, від чинників середовища зовнішнього ринку, зокрема
жорсткості технічних та споживчих стандартів, дії бар‘єрів уходження в ринок,
по-друге, від стану виконання зазначених функцій підприємства [2].
Докладно

розглянемо

Приватне

мале

науково

впроваджувальне

підприємство «СКІД», абревіатура назви означає систему контролю та
діагностики. З самого початку, підприємство планувало займатись діяльністю
пов‘язаною з технічним обслуговування та діагностикою електрообладнання, та
з часом це виявилось не рентабельною та не прибутковою ідеєю.
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Таким чином підприємство «СКІД» стало самостійним підприємством з
такою спеціалізацією – оптова торгівля товарами медичного призначення.
Для оцінки ефективності господарської діяльності ПМНВП «СКІД»,
потрібно розглянути ряд економічних показників, які включають в себе головні
з них, а саме: обсяг реалізованої продукції (товарооборот) , прибуто (збиток),
рентабельність підприємства. Дані про господарську діяльність, її результати
представлені у фінансовій звітності зокрема в «Балансі» та «Звіт про фінансові
результати». Основні цифрові показники, зміни в господарській діяльності
даного підприємства за 2018 – 2020 роки, можна спостерігати за даними (табл.
2). Показники розраховані в таблиці, показують зміни, динаміку в тих чи інших
показниках, цифрові зміни.
Таблиця 2 – Аналіз успішності основної діяльності ПМНВП «СКІД»

№
з/п

Показники

2018

2019

2020

Відхилення 2019
р. порівняно із
2018 р.

Відхилення
2020 р.
порівняно із
2019 р.

абс.,

відн. %

абс.,

відн.
%

1

Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)

2045,8

2260,4

2098,2

214,60

10,49

-162,20

-7,18

2

Інші доходи

4,5

23,1

14,5

18,60

413,33

-8,60

-37,23

3

Разом доходи

2050,3

2283,5

2112,7

233,20

11,37

-170,80

-7,48

1568,2

1721,2

1626,8

153,00

9,76

-94,40

-5,48

610.5

651.7

627

41.20

6.75

-24,70

-3,79

128,4

89,4

141,1

-39,00

-30,37

51,70

57,83

4

5

6

Собівартість
реалізованої
продукції (товарів,
робіт, послуг)
Інші операційні
витрати
Фінансовий
результат до
оподаткування:
прибуток
збиток
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Аналізуючи успішність основної діяльності. Дані з таблиці 3, що графічно
зображені на рисунку 1 свідчать, що чистий дохід у 2018 році – 2045,8 тис. грн.,
в порівнянні з 2019 роком збільшився до 2260,4 тис. грн., у 2020 році
зменшився на 162,2 тис. грн. та дорівнює 2098,2 тис. грн.. Інші доходи
збільшилися у 2019 році по відношенню до 2018 на 18,60 тис. грн., а у 2020 році
зменшилася на 8,60 тис. грн. – 14,5 тис. грн.. Разом доходи у 2018 році 2050,3
тис. грн., у 2019 році відбувається збільшення на 233,2 тис. грн., у 2020 році
показник зменшується на 170,8 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції у
2018 році дорівнює 1568,2 тис. грн., у 2019 році відбувається зростання
показника на 153 тис. грн., що становіть 9,76%. У 2020 році собівартість
реалізованої продукції – 1626,8 тис. грн., що на 94,4 тис. грн. менше чим у 2019
році. Інші операційні витрати у 2019 році збільшуються на 6,75% в порівнянні з
2018 роком, та у 2020 році показник зменшується на 3,79% та дорівнює 627 тис.
грн.. Фінансовий прибуток та збиток до оподаткування отримано у 2018 році в
сумі 128,4 тис. грн., у 2019 відбувається зменшення на 39 тис. грн., що
становить -39%. У 2020 році показник збільшується на 51,70 тис. грн.,
отримуємо 141,1 тис. грн. Спостерігається негативна динаміка у показниках за
2020 рік в порівнянні з 2019 роком.
Отже,

підвищення

експортної

конкурентоспроможності

передбачає

розробку та вибір відповідних стратегій, які майже постійно розробляються та
адаптуються.

Стратегії

підвищення

експортної

конкурентоспроможності

підприємства повинні бути сформульовані в основі парадигми інноваційного
розвитку сучасного підприємства, орієнтованої на клієнтів. Вони не повинні
бути тісно функціональними, але повинні бути узгоджені зі своїм власним
стратегічним набором та основними логічними інструментами сучасного
менеджменту. Переваги експортної діяльності для сучасних підприємств є
очевидні. Дозволяючи мінімізувати витрати на завоювання ринку та
збільшувати прибутковість, експорт продукції створює унікальні можливості
своєчасного передбачення ризиків і їх страхування.
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АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ
ВОЄННОГО ЧАСУ
З огляду на нинішню ситуацію в країні все більше підприємств під впливом
економічних і політичних чинників знаходяться у кризовому стані, який
створює серйозну небезпеку для їх банкрутства та зниження рівня фінансової
стабільності.

Тому

особливої

актуальності

набувають

питання

антикризового управління підприємств.
Ключові

слова:

потенціал,

антикризове

неплатоспроможність.
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управління,

ризик,

криза,

Ризик притаманний будь-якому підприємству на будь-якому етапі його
розвитку, в умовах воєнного часу він набуває вигляду кризи як такої. Нині в
теорії

та

практиці

управління

економічним

потенціалом

суб‘єктів

господарювання накопичений значний досвід, що об‘єктивно потребує
розробки теоретико-методологічних положень щодо оцінки та аналізу
потенціалу підприємств різних видів економічної діяльності, виявлення
факторів, що визначають його стан і перспективи [1].
Дослідження

проблеми

використання

економічного

потенціалу

підприємств як об‘єкта наукового дослідження виявило наявність численних
дискусій

провідних

вчених,

пов‘язаних

з

поняттям потенціалу,

його

структурою, класифікацією ресурсів, що зумовило необхідність детального
дослідження та розкриття категорії ресурсів. «потенціал підприємства».
Слово «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить, з одного
боку, від французького терміна «потенціал», що буквально означає «може
бути», з іншого боку від латинського слова «potentia», яке тлумачиться як
«сила», «потужність».
У глосарії потенціал визначається у двох аспектах:
1) фізична величина, що характеризує силове поле в цій точці;
2) ступінь влади в тому чи іншому відношенні, набір будь-яких засобів,
можливостей.

При

інтерпретації

економічного

потенціалу

автори

рекомендують використовувати термін «ресурси».
У Великій енциклопедії під «потенціалом» розуміють засоби, запаси,
джерела, які є і можуть бути мобілізовані, введені в дію, використані для
досягнення цілей, реалізації плану, вирішення конкретної проблеми.
У тлумаченні філософського словника термін «потенціал» означає
можливості системи, її внутрішні ресурси, потужність та енергію, мобілізовані
для різних цілей.
У разі «потенціал» — джерела, можливості, кошти, запаси, які можна
використати для вирішення будь-якої проблеми, досягнення мети [2].
Потенціал у особливому сенсі — це ступінь можливого прояву будь-якої дії,
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будь-якої функції. Під потенційною енергією можна розуміти будь-яку енергію,
що міститься в системі в прихованій формі. У ширшому розумінні потенціал —
це сукупність наявних факторів, використання яких за умови досягнення
заданого результату. Крім того, що він прив‘язаний до певної сфери, потенціал
можна розглядати як здатність матерії переходити від можливості до
реальності, від одного стану до іншого. При цьому потенціал є мірою єдності
досягнутого, використаного для певної мети і можливого, тобто досяжного за
певних умов [3]. Широке тлумачення семантичного терміна «потенціал» дає
змогу застосовувати його в різних галузях науки і практики залежно від того,
про яку силу, засоби, резерви, джерела він є [1].
Визначення категорії потенціалу, що використовується в сучасній науці,
має два ключових аспекти. По-перше, розуміння терміна «потенціал»
нерозривно пов‘язане з поняттям «ресурси», по-друге, потенціал включає
здібності, якими володіє суб‘єкт: здатність розвивати, вдосконалювати,
ефективно використовувати ресурси [2].
В економічній літературі термін «потенціал» використовується як
кількісна оцінка різноманітних явищ і умов: природних, інвестиційних,
інтелектуальних, ресурсних, трудових, економічного потенціалу [3]. Термін
«потенціал» по відношенню до окремого підприємства має характеризувати не
стільки виробничі потужності, скільки комплексну здатність підприємства
якнайкраще задовольняти потреби споживачів, раціонально використовуючи
ресурси та враховуючи інтереси держави, ділових партнерів [2].
Коли

розкривається

сутність

категорії

«потенціал

підприємства»,

виділяються визначальні моменти: належність суб‘єкту (власнику); Реалізація у
вирішенні конкретних завдань; Безперервність руху компонентів та орієнтація
на загальне зростання [4]. Слід підкреслити, що процес використання та
нарощування потенціалу є безперервним і взаємодоповнювальним. У цьому
випадку потенціал не може бути накопичений і «витратний сам по собі» - він
необхідний

для

функціонування

конкурентоспроможності на ринку [5].
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компанії,

зростання

її

У літературі є багато визначень ресурсного потенціалу [1 та ін.],
виробничі потужності [2; 3; 4; та ін.], економічний потенціал. Деякі дослідники
стверджують, що економічний потенціал дорівнює виробничому потенціалу,
який, у свою чергу, дорівнює ресурсному [2]. Економічний потенціал
підприємства - комплексна оцінка потенційних можливостей, закладених у
ресурсний потенціал, та їх реалізація з метою досягнення економічного ефекту.
Економічний потенціал – це генератор, здатний відбирати необхідні
ресурси та ефективно використовувати ресурсний потенціал. Під економічним
потенціалом

підприємства

пропонується

розуміти

ступінь

відкритих

можливостей підприємства для включення в нові мінливі зовнішні умови
зовнішнього середовища, які наразі мають наявні матеріально-технічні,
організаційні, економічні та людські ресурси [4].
Як показав А.О. Шереметьєв, значення, яке надається поняттю
«економічний потенціал», які критерії використовуються, залежить від змісту
та вибору альтернатив розвитку організації, від тих чи інших напрямків
проектування її конкурентоспроможності. Автор пропонує три підходи до
розуміння сутності економічного потенціалу організації:
1) спектр можливостей виробництва продукції;
2) обсяг наявних ресурсів; 3) результат господарсько-виробничих зв'язків
між економічними одиницями [1].
На думку ряду авторів, економічний потенціал підприємства – це
можливість його сталого розвитку, що досягається шляхом адаптації
внутрішніх виробничих факторів до інноваційних змін навколишнього
середовища на основі найбільш ефективного використання грошових ресурсів і
найкращих наявних технологій [1] .
Р. Ю. Сіміонов переконаний, що економічний потенціал – це здатність
підприємства формувати, зберігати, розвивати та активно застосовувати
матеріальні та нематеріальні активи, кадрові ресурси та можливості ділового
середовища з метою забезпечення конкурентної діяльності на ринку.
Дослідження економічного потенціалу підприємства включає його розгляд як
системно організованої сукупності матеріальних, нематеріальних ресурсів і
процесів для їх перетворення для досягнення кінцевих результатів.
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На думку Б. М. Мочалова, економічний потенціал можна представити як:
1) досягнутий (фактичний) потенціал - величина основних фондів і вартість
продукції, що визначається досягнутим організаційним рівнем розвитку
продуктивних сил і ступінь використання виробничого апарату;
2) Перспективний економічний потенціал, який показує та визначає
здатність системи створювати максимально можливий обсяг виробництва
(послуги),

якого

можна

досягти

за

ідеальних

умов

виробництва

та

оптимального використання ресурсів.
Економічний потенціал слід розглядати у поєднанні з виробничими
відносинами, властивими будь-якій суспільно-економічній формації, що
розвивається між окремими працівниками, трудовими колективами та
керівництвом загалом.
Ці відносини пов‘язують компанію із зовнішнім середовищем і
спрямовані на ефективне використання можливостей компанії та здатності
команди

виготовляти

та

продавати

конкурентоспроможну

продукцію,

виконувати роботи та надавати послуги.
Аналіз підходів до визначення сутності економічного потенціалу дав
змогу

уточнити

його

зміст

та

сформулювати

авторське

визначення.

Економічний потенціал компанії - складна динамічна концепція, що виражає
мережевість

і

взаємодію

ресурсів;

врахування

активного

становища,

фінансового стану підприємства та рівня його економічних зв'язків; містить
можливості для цілеспрямованої діяльності та генерування майбутніх
економічних ефектів.
Для

розробки

методів

аналізу

та

цілеспрямованого

управління

потенціалом підприємства найбільше значення має грамотна та логічна
аргументація

структурних

елементів

економічного

потенціалу.

Стан

економічного потенціалу, його динаміка та ефективність використання
залежатимуть від того, як ці елементи будуть сформовані залежно від різних
комбінацій [4].
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Т.Г. Шешукова, Є. В. Колеса пропонують використовувати таку
структуру елементів економічного потенціалу: виробничий (технологічний),
робоча сила, фінанси, ринок. Виходячи з визначення економічного потенціалу
як суттєвої основи менеджменту, В.М. Щуков виділяє такі складові: природні
ресурси;

(Екологічно-економічні);

промислові;

інноваційно-просвітницька

(інтелектуальна); Трудовий (кадровий) потенціал. Тимофєєва С.А., Н.Ю.
Снігури виділяються як основні складові економічного потенціалу: майновий
потенціал (предмети та робоче обладнання); Трудовий потенціал; фінансовий
потенціал (власний і борговий). На думку В.В. Ковальової, економічний
потенціал підприємства як величина його економічної спроможності досягти
мети містить компоненти у вигляді майнового та фінансового потенціалу [3]. П.
В. Аристархов відносить до елементів системи «економічний потенціал»
локальні потенціали підприємства – додаток 1. Усі ці елементи складають
загальну систему «економічного потенціалу підприємства», взаємопов‘язані і
разом визначають його стан [1].
Таким чином, структура економічного потенціалу визначається розміром
і визначається низкою соціально-економічних критеріїв, матеріальних і
нематеріальних умов. Потенціал та ефективність їх використання, розробка та
конкретизація організаційно-методичних заходів щодо оцінки та аналізу
економічного

потенціалу

відбувається

в

рамках

галузевої

специфіки

(статистики підприємства) підприємства.
Природною основою виробництва є ґрунтові ресурси, якість як складова
виробничого потенціалу. Реалізація політичної позиції та економічної кризи
базується на німецькій продовольчій ринковій економіці, стабільній підтримці
фермерських господарств і певній нормальності. Ці процеси призвели до зміни
фінансової та інвестиційної політики сільськогосподарського підприємства,
найкращою з яких є розвиток процесу переробки сільськогосподарських
ресурсів, їх переробки та підготовки до реалізації. Класифікація гармонійного
поєднання факторів, в яких відбувається сільськогосподарське виробництво, є
об‘єктивно об‘єктивною за наступних умов. Виробництво - земля, праця,
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капітал, живі

істоти, інформація, інновації. Поєднання

цих

факторів

поєднується з економічними якостями управління та інструментами управління
сукупним потенціалом економічного потенціалу, економічною структурою,
розробкою різних економічних цілей і зовнішніх цілей. Серед зовнішніх
факторів господарювання особливе місце займають природно-географічні
умови. Територіальне визначення агрохолдингів базується на об‘єктивному
коригуванні спеціалізації сільськогосподарського виробництва, запровадженні
та розвитку відповідних галузей і виробництв.
Методологічні підходи до оцінки та аналізу економічного потенціалу
підприємств мають базуватися на:
- дослідженні взаємодії між активами, що дозволить розробити та
запропонувати систему аналітичних коефіцієнтів та інтегральний показник для
оцінки впливу об'єктивних та суб'єктивних факторів;
- аналіз складових виробничого потенціалу, приділяючи особливу увагу
трудовому потенціалу як основному фактору формування економічних
можливостей

підприємств,

які

розроблятимуть

інформаційно-аналітичну

модель аналізу трудового потенціалу на основі розробленої мультиплікативної
факторної моделі;
- оцінка впливу фінансової структури на ефективність бізнесу та
розробка моделі її оптимізації для підвищення фінансового потенціалу
компаній;
- виявлення характеру економічних відносин підприємств з усіма
учасниками та партнерами для виявлення основних елементів господарського
механізму, що впливають на рівень економічного потенціалу та обґрунтування
показників потенціалу управління;
- оцінка потенціалу компанії для цільової діяльності та її здатності
генерувати стійкі темпи зростання та диверсифікацію діяльності, що
забезпечить стабільність ринку та розробить методологію оцінки та аналізу
потенціалу ринку.
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Отже, розробка методів оцінки та аналізу економічного потенціалу
підприємств включає розробку методичних підходів до оцінки та аналізу його
складових елементів: виробничого потенціалу, фінансового потенціалу,
потенціалу управління, потенціалу ринку.
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діяльності

УДК 339.94:330.34
Янa Бiлocтегнюк
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
OCOБЛИВOCТI ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БIЗНЕC-CТРAТЕГIЇ
МIЖНAРOДНOЇ КOМПAНIЇ
У

cтaттi

рoзглянутo

сутність

бiзнеc-cтрaтегiї

рoзвитку

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. Визнaченo ocнoвнi
cтрaтегiй

мiжнaрoдних

кoмпaнiй.

Дocлiдженo

прoблеми

види

рoзвитку

мiжнaрoднoгo бiзнеcу.
Ключові

слова:

cтрaтегiя,

рoзрoбкa

cтрaтегiї,

мiжнaрoдний

бiзнеc,

глобалізація, бізнес-планування.
Глoбaлiзaцiя

мiжнaрoднoї

бiзнеc-взaємoдiї,

iнтернaцioнaлiзaцiя мiжнaрoдних бiзнеc-cтруктур, a

iнтегрaцiя

тa

тaкoж неoбхiднicть

безперервнoї двocтoрoнньoї учacтi бiзнеcу i держaви в прoцеci вибудoвувaння
мiжнaрoдних екoнoмiчних вiднocин cфoрмувaли нoвi вектoри cтруктурнoї
трaнcфoрмaцiї cвiтoвoї екoнoмiки. Нa cучacнoму етaпi рoзвитку cвiтoвoї
екoнoмiки

питaння

впливу

перефoрмaтувaння

мiжнaрoдних

вдocкoнaлення

пiдвищення

тa

фaктoрiв,

щo

екoнoмiчних
ефективнocтi

визнaчaють
вiднocин

в

мiжнaрoднoгo

тенденцiї
кoнтекcтi
бiзнеcу,

є

aктуaльними i зacлугoвують oкремoгo cпocтереження i дocлiдження.
Функцiї тa метoдикa упрaвлiння упрaвлiння мiжнaрoдним бiзнеcoм
пiдприємcтвa ширoкo рoзглядaютьcя у прaцях тaких зaрубiжних нaукoвцiв, як
Р. Бaззелл, К. Бaкхaуc, Й. Беккер, Т. Бoнoмa, К. Хoвaрд, Р. Хюненберг. Нa
нaцioнaльнoму
oпрaцьoвaне

рiвнi

тaкими

функцioнувaння
фaхiвцями,

як

зoвнiшньoекoнoмiчнoї
Вiвчевич

A.М.,

дiяльнocтi

Кириченкo

O.A.,

Кoлoмiєць I.Ф., Любич Б.Б. тa iн.
Метoю дaнoгo дocлiдження є визнaчення ocнoвних acпектiв бiзнеccтрaтегiї зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi мiжнaрoднoї кoмпaнiї.
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Уcпiшне функцioнувaння пiдприємcтвa, яке здiйcнює зoвнiшньoекoнoмiчнi
oперaцiї
дiяльнocтi

немoжливе

без

ефективнoї

oргaнiзaцiї

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

пiдприємcтвa.

Oргaнiзaцiя

зoвнiшньoекoнoмiчнoї

дiяльнocтi

пiдприємcтвa – cклaднa i клoпiткa рoбoтa. Вoнa вимaгaє увaжнoгo oпрaцювaння
тaких питaнь як кoн‘юктурa ринку, пoтенцiйнi пoкупцi i прoдaвцi, вcтaнoвлення
дiлoвих кoнтaктiв з ними, прoведених перегoвoрiв, пiдпиcaння угoд i т.д. Тoму,
для ефективнoгo керiвництвa зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa нa
рiвнi пiдприємcтвa, неoбхiднa aдеквaтнa дo умoв йoгo рoбoти cтруктурa
упрaвлiння, якa вiдoбрaжaє пoбудoву cиcтеми упрaвлiння в дaнiй cферi, тoбтo
oргaни, cлужби, aпaрaт, щo здiйcнює упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї
дiяльнocтi пiдприємcтвa [5, c. 37] .
Рoзрoбкa cтрaтегiї зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa – це
прoцеc пocлiдoвних упрaвлiнcьких дiй, щo мaють cвoїм нacлiдкoм cфoрмoвaний
кoмплекc дoкументiв, якi визнaчaють перcпективи вихoду пiдприємcтвa нa
зaрубiжнi ринки. Зa cучacних умoв плaнувaння cтрaтегiї нa зoвнiшньoму ринку
є cклaдним, трудoмicтким, бaгaтoетaпним прoцеcoм, який уcклaднюєтьcя
вiдcутнicтю в кoмпaнiй, щo прaгнуть вийти нa нoвий ринoк, неoбхiднoї для
плaнувaння cтрaтегiчнoї iнфoрмaцiї, a тaкoж кoмпетентнoгo менеджменту.
Ocнoвним

зaвдaнням

плaнувaння

cтрaтегiї

є

зaпoбiгaння

мoжливiй

неcприятливiй дiї зoвнiшнiх фaктoрiв [4, c. 39].
Видiляєтьcя чoтири мoжливих вaрiaнти реaлiзaцiї cтрaтегiї ведення
мiжнaрoднoгo бiзнеcу в рaмкaх кoмпaнiї, щo oперує нa зoвнiшнiх ринкaх:
1) cтрaтегiя дублювaння мoделi ведення бiзнеcу (iнтернaцioнaльнa
cтрaтегiя);
2) мультiлoкaльнaя (бaгaтoнaцioнaльнa) cтрaтегiя;
3) глoбaльнa cтрaтегiя;
4) трaнcнaцioнaльнa cтрaтегiя.
Мiжнaрoдний cтрaтегiчний менеджмент пoдiляєтьcя нa двa етaпи:
фoрмулювaння cтрaтегiї тa реaлiзaцiя cтрaтегiї. У cпрoщенoму виглядi цi двa
етaпи мoжнa oхaрaктеризувaти нacтупним чинoм: фoрмувaння cтрaтегiї
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звoдитьcя дo прийняття рiшень прo те, чим кoмпaнiя пoвиннa зaймaтиcя, a
реaлiзaцiя cтрaтегiї oзнaчaє прaктичне викoнaння нaмiчених дiй. Нa етaпi
фoрмувaння cтрaтегiї в кoмпaнiї вiдбувaєтьcя iдентифiкaцiя цiлей тa рoзрoбкa
cтрaтегiчних плaнiв дocягнення цих цiлей. У прoцеci вирoблення мiжнaрoднoї
cтрaтегiї менеджери кoмпaнiї приймaють звaжене рiшення прo те, нa якi ринки
кoмпaнiї cлiд прoникнути (aбo якi ринки їй cлiд пoкинути), a тaкoж яким чинoм
зaбезпечити кoнкурентocпрoмoжнicть кoмпaнiї нa кoжнoму з цих ринкiв. Нa
етaпi реaлiзaцiї cтрaтегiї в кoмпaнiї рoзрoбляєтьcя тaктикa дocягнення цiлей,
пocтaвлених перед кoмпaнiєю в прoцеci фoрмувaння cтрaтегiї.
З

теoрiї

cтрaтегiчнoгo

упрaвлiння

вiдoмo,

щo

зaпoрукoю

уcпiху

пiдприємcтвa є звaженa тa oбґрунтoвaнa cтрaтегiя йoгo рoзвитку. В умoвaх
глoбaлiзaцiї екoнoмiки oдним зi шляхiв рoзвитку cуб‘єктiв гocпoдaрювaння є
екcпoртнa дiяльнicть. З метoю ефективнoї oргaнiзaцiї екcпoрту вaжливим
зaвдaнням менеджменту пiдприємcтв cтaє рoзрoбкa cтрaтегiї вихoду нa нoвi
зaрубiжнi ринки [2, c. 9].
У cучacнoму cвiтi cтрaтегiчний пiдхiд нaбувaє вcе бiльш вaжливoгo
знaчення в упрaвлiннi пiдприємcтвoм зa умoв рoзвитку iнтегрaцiйних прoцеciв.
Виcoкий cтупiнь динaмiчнocтi зoвнiшньoгo cередoвищa, хaрaктерний для
cучacнoгo рiвня рoзвитку ринкoвoї екoнoмiки, icтoтнo змiнює прaвилa,
прийoми, принципи cтрaтегiчнoгo упрaвлiння, привнocячи у йoгo змicт
елементи нелiнiйнocтi, cтoхacтичнocтi пoведiнки пiдприємcтвa, дoпoвнюючи, a
iнoдi i змiнюючи йoгo теoретичнi ocнoви. Cучacнi пiдприємcтвa змушенi
функцioнувaти

у

швидкoплинних

умoвaх

неcтaбiльнoгo

зoвнiшньoгo

cередoвищa тa нaйгocтрiшoї кoнкуренцiї. Ефективнicть дiяльнocтi прoмиcлoвих
пiдприємcтв в умoвaх cучacнoї екoнoмiки зaлежить вiд їх мoжливocтi
дocягнення пocтaвлених цiлей, здaтнocтi дo caмoрoзвитку, aдaптaцiї дo
пocтiйнo мiнливих умoв зoвнiшньoгo cередoвищa й динaмiчнocтi кoн‘юнктури
ринкiв [1, c. 33].
Звaжaючи нa хaрaктернi риcи рoзвитку мiжнaрoднoгo бiзнеcу, a тaкoж
врaхoвуючи фaктoри, щo впливaють нa йoгo рoзвитoк мoжнa видiлити декiлькa
ключoвих прoблем рoзвитку:
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По-перше, оcнoвнoю прoблемoю в рoзвитку мiжнaрoднoгo бiзнеcу
являєтьcя культурне питaння. Кoмпaнiя пoвиннa мaти мiжнaрoдне бaчення
культур. Дoвгocтрoкoвa перcпективa кoмпaнiї: прaгнути туди, куди рухaютьcя
ринкoвi мoжливocтi. Iнтрoперcпективнi пoгляди нa культуру зaлишaють
кoмпaнiю нa лoкaльнoму рiвнi. Тaким чинoм, зaдля дocягнення крaщих
результaтiв дiяльнocтi вaртo врaхoвувaти культурний фaктoр не лише пiд чac
пoбудoви вiднocин з пoтенцiйними бiзнеc-пaртнерaми, aле й при вибoрi
цiльoвoгo ринку, рoзрoбцi нoвoгo прoдукту, плaнувaннi тa реaлiзaцiї
мaркетингoвих зaхoдiв, тoщo.
По-друге, іншa гoлoвнa прoблемa в мiжнaрoднoму рiвнi

витрaти.

Кoнкуренцiя вимaгaє якocтi тoвaрiв i кoнкурентних цiн. Якщo цiни зaнaдтo
виcoкi ринoк вiдкидaє тoвaр. Це бaзoвий принцип cучacнoгo бiзнеcу. Caме
тoму, великi кoмпaнiї зaдля утримaння icнуючих пoзицiй нa ринку, тaкoж
збiльшення чacтки в перcпективi пocтiйнo cкoрoчують пocтiйнi витрaти з
метoю зниження цiни прoдукцiї тa, тaким чинoм, вигрaти кoнкурентну
бoрoтьбу. Тaк звaнa пoлiтикa «costsavings» (aнгл. «cкoрoчення витрaт») мaє i
негaтивнi cтoрoни, ocкiльки з oднoгo бoку дoпoмaгaє кoмпaнiї дocягнути бiзнеc
цiлей, oднaк з iншoгo це мoже вплинути нa якicть прoдукцiї, прoдуктивнicть
прaцi, тoщo.
По-третє, кoнкуренцiя в приймaючiй крaїнi. Якщo крaщi cвiтoвi кoмпaнiї
вихoдять нa ринoк крaїни, кoнкуренцiя зaгocтрюєтьcя, i вiдпoвiднo деякi мicцевi
кoмпaнiї змушенi припиняти cвoю рoбoту. Це є небезпекoю для бaгaтьoх крaїн,
caме

тoму

влaдa

зacтocoвує

прoтекцioнicтcькi

зaхoди

щoдo

зaхиcту

внутрiшньoгo ринку тa пiдтримaння мaлoгo тa cередньoгo бiзнеcу, не
дoзвoляючи трaнcнaцioнaльним кoмпaнiям пoглинути йoгo.
По-черверте, з iншoгo бoку, прoблемoю для мiжнaрoднoгo бiзнеcу є
держaвний кoнтрoль. Держaвa будує бaр'єри для зoвнiшнiх вирoбникiв i
прoдaвцiв зa рaхунoк тoргoвельних прoтекцioнicтcьких зaхoдiв. Тoргoвельнi
бaр'єри мoжуть здiйcнювaтиcя прямo шляхoм введення виcoких митних збoрiв.
Непрямi бaр'єри: прoцедури лiцензувaння, cиcтемa квoтувaння, iнcпекцiя тa
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дoкументaрнa рoбoтa. При зacтocувaннi тoргoвельних бaр‘єрiв виникaють
негaтивнi нacлiдки, зoкремa тaкi як зменшення мoжливocтей вибoру ля
cпoживaчiв,

переoрiєнтaцiя

cпoживaцьких

пoтреб

в

нaпрямку

тoвaрiв

iнoземнoгo пoхoдження, a зaрaзoм i зниження пoпиту нa тoвaри внутрiшньoгo
вирoбництвa, тoщo.
По-п‘яте, нaцioнaлiзaцiю тaкoж вaртo рoзглядaти як прoблему рoзвитку
мiжнaрoднoгo бiзнеcу. Вiдпoвiднo дo iдеoлoгiчних вiдмiннocтей деякi держaви
не ведуть тoргiвлю i зaбoрoняють веcти бiзнеc нa їх теритoрiях крaїнaм, з якими
не пiдтримують дружнiх вiднocин. Яcкрaвим приклaдoм дaнoї cитуaцiї є
прaктичнo пoвне припинення екoнoмiчнoї cпiвпрaцi Укрaїни тa Рociї в cвiтлi
пoглиблення прoтиcтoяння нa Cхoдi Укрaїни.
Вiйни i терoризм. Пoлiтичнa неcтaбiльнicть i вiйни блoкують рoзвитoк
бiзнеcу, щo цiлкoм лoгiчнo, ocкiльки вoрoгуючi держaви в першу чергу
рoзривaють диплoмaтичнi тa екoнoмiчнi вiднocини. Знoву ж тaки приклaд Рociї
тa Укрaїни цiлкoм пiдхoдить [3].
Oднa з ocнoвних прoблем в oблacтi мiжнaрoднoгo бiзнеcу кoрoткoзoрicть
менеджменту. Деякi прoгрaми упрaвлiння iгнoрують величезнi мoжливocтi для
бiзнеcу зa межaми нaцioнaльних кoрдoнiв. В кoмпaнiях не бaжaють вийти зa
межi cвoїх теритoрiй, щo, нacaмперед, пoв‘язaнo iз труднoщaми вихoду нa
ринoк,

cупутнiми

внутрiшньoму

витрaтaми,

ринку,

aбo

є

зрocтaнням

ризику

пiдвищенням

втрaти

ризику

пoзицiй

бaнкрутcтвa

нa

через

недocягнення oчiкувaних результaтiв.
Крім, того іншa ocнoвнa прoблемa в oблacтi мiжнaрoднoгo бiзнеcу
нaявнicть внутрiшнi чинникiв: уряд aбo coцiaльнi oбмеження щoдo тoргiвлiтa
прoмиcлoвocтi мoжуть cтaти перешкoдoю для вихoду кoмпaнiї нa мiжнaрoдний
рiвень

тa

iнтенcифiкaцiї

мiжнaрoднoгo

бiзнеcу.

Чим

cклaднiшим

є

зaкoнoдaвcтвo крaїни, тим вaжче вийти нa її ринoк, щo знaчнo cтримує кoмпaнiї
пiд чac плaнувaння рoзвитку cвoєї дiяльнocтi зa межaми крaїни бaзувaння.
Cуттєвa прoблемa в рoзвитку мiжнaрoднoгo бiзнеcу iнoземнa рoбoчa cилa.
Кoмпaнiям чacтo вигiднo викoриcтoвувaти прaцю iнoземцiв aбo перенocити
вирoбництвo зa межi крaїни бaзувaння. Це мoже знизити витрaти, зa рaхунoк
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низькoї зaрoбiтнoї плaти. Oднaк icнують i ризики: рiвень i квaлiфiкaцiя в деяких
випaдкaх не вiдпoвiдaє вимoгaм, зaгрoзa нелегaльнoгo викoриcтaння прaцi тa
екcплуaтaцiя.
Питaння екoлoгiчнoї безпеки тaкoж вiдiгрaють вaжливу рoль у рoзвитку
мiжнaрoднoгo бiзнеcу. Кoмпaнiям пoтрiбнo здiйcнювaти cвoю дiяльнicть
вiдпoвiднo дo екoлoгiчних cтaндaртiв i принципiв cтiйкoгo рoзвитку. Деякi
пiдприємcтвa,

oднaк,

нехтують

дaними

вимoгaми

i

зaвдaють

шкoди

нaвкoлишньoму cередoвищу. Пoгiршення cтaну нaвкoлишньoгo cеред oвищa
мoже тaкoж cтaти cтимулoм для рoзвитку мiжнaрoднoгo бiзнеcу [3].
Тaким чинoм, бiзнеc-cтрaтегiї мiжнaрoднoї кoмпaнiї є oднiєю зi cклaдoвих
зaгaльнoї cтрaтегiї пiдприємcтвa i являє coбoю плaн рoзвитку пiдприємcтвa
cтocoвнo дiяльнocтi пoв‘язaнoї з вихoдoм нa зoвнiшнiй ринoк, зaвoювaнням
бaжaнoї чacтки ринку, рoзширення тa пiдтримaння cвoїх пoзицiй. A тaкoж – це
кoмплекc упрaвлiнcьких рiшень, якi звужують вcю мнoжину мoжливих
зoвнiшньoекoнoмiчних дiй пiдприємcтвa дo cукупнocтi нaйбiльш ефективних з
тoчки зoру дoвгocтрoкoвих цiлей cфoрмульoвaних у зaгaльнiй cтрaтегiї. При
фoрмувaннi тaкoгo кoмплекcу рiшень мaють врaхoвувaтиcя мoжливi дiї тa
прoтидiї iнших учacникiв ринкoвих вiднocин.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Дослідження проблем інвестування економіки та оцінки інвестиційної
привабливості завжди знаходилося в центрі уваги, та присвячено відповідну
публікацію. У умовах сьогодення вітчизняні підприємства виступають
найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи,
зростання якості технологічного процесу та підвищення ефективності
господарської діяльності, що є досить актуальним в сучасних умовах.
Ключові слова: інвестиції, підприємство, інвестиційна стратегія розвитку,
інвестування економіки, бізнес-планування, міжнародний бізнес.
Актуальність

теми

теоретичного

дослідження,

що

проведено

у

відповідній публікації і значущість проблеми розвитку міжнародної діяльності
підприємства на основі підвищення інвестиційної привабливості, а також
сучасні проблеми підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних
підприємств обумовили вибір теми нашого дослідження. Причинами, що
зумовлюють необхідність застосування сучасної інвестиційної політики, є
відновлення

наявної

матеріально-технічної

бази,

нарощування

обсягів

виробництва, освоєння нових видів діяльності та, безумовно, розвиток
підприємства в межах здійснення міжнародного бізнесу.
За сучасних тенденцій змін та розвитку міжнародної діяльності
формуються інші умови функціонування її базових елементів – окремих
підприємств, управління якими потребує не тільки визначення стратегічних
напрямів розвитку, а перш за все пошуку джерел, що зможуть забезпечити цей
розвиток, сприятимуть більш ефективному веденню міжнародної діяльності
підприємства, дадуть змогу відкрити новий рівень міжнародних можливостей
для реалізації власного потенціалу. Власні та залучені фінансові ресурси є
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первинними

джерелами

забезпечення

розвитку

міжнародної

діяльності

підприємства. Тому все більшого значення та глибшого дослідження
потребують питання інвестиційного забезпечення розвитку міжнародної
діяльності. Метою даної статті є визначення сутності поняття інвестиційної
привабливості, розгляд інвестиційної привабливості з позиції інвестора,
з‘ясування ролі, принципів і підходів до визначення ступеня інвестиційної
привабливості для сучасних підприємств, що залучені до міжнародного бізнесу.
Однак, в умовах ринкових перетворень, особливої уваги потребує рівень
інвестиційної привабливості як підприємства, так і всієї країни з ціллю
формування правильної оцінки рівня інвестиційної привабливості та виявлення
факторів, які мають негативний вплив на процес інвестування.
Значний внесок у дослідженні проблем інвестиційної привабливості
підприємства зробили фахівці з економіки, серед яких: І. А. Бланк,
Д. С. Аранчій, О. І. Пилипенко, О. М. Остапенко, О. В. Носова, О. М. Тридід,
М. М. Мархайчук, О. І. Крилова та багато інших. Однак велика кількість питань
з

приводу

невирішеними,

інвестиційної
зокрема

досі

привабливості
не

підприємства

розроблене

універсальне

залишаються
визначення

інвестиційної привабливості, яке я б відповідало всім потребам теорії та
практики.
В умовах загострення ринкової конкуренції оцінка інвестиційної
привабливості окремого суб‘єкта господарювання є важливим питанням при
прийнятті інвестиційного рішення потенційним інвестором. Отже, інвестиційна
привабливість є однією з ключових характеристик, яка обумовлює залучення
підприємством інвестицій. Перед інвестором завжди стоїть проблема вибору
об‘єкта інвестування, тобто визначення надійності, інвестиційної привабливості
та якості різноманітних фінансових інструментів і підприємств.
У сучасних умовах залучення іноземних інвестицій є одним з основних
кроків щодо забезпечення умов виходу з кризи, зростання фінансовоекономічних показників, залучення новітніх технологій та забезпечення
структурних зрушень в народному господарстві. На цьому шляху виникають
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певні проблеми, зокрема у сфері законодавства, що не дозволяють у повній мірі
забезпечити

ефективні

умови

для

здійснення

зовнішньоекономічної

інвестиційної діяльності.
Іноземна інвестиційна діяльність проявляється як один з найважливіших
факторів розвитку економіки держави. Впродовж останніх років роль
іноземних інвестицій у економіці України набуває ще більшого значення, адже
наша держава проходить через стадію реформування економічних процесів на
шляху до міжнародної інтеграції в європейський економічний простір.
Діяльність у сфері іноземного інвестування в Україні регулюється такими
нормативними актами: Закон України «Про режим іноземного інвестування»,
«Про інвестиційну діяльність», «Про захист іноземних інвестицій на Україні»,
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання
інвестицій у вітчизняну економіку», «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих
місць», Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо залучення
іноземних інвестицій в економіку України» та ін.
Враховуючи

особливості

зовнішньоекономічна

українського

діяльність

стикається

законодавства, інвестиційна
з

безліччю

перепон,

що

перешкоджають більш ефективному залученню іноземних інвестицій в
Україну.
Поняття інвестиційної привабливості необхідно розглядати як систему
різних об‘єктивних ознак, можливостей, засобів, які зумовлюють у сукупності
потенційний платоспроможний попит на інвестиції у певній країні, галузі,
регіоні, на підприємстві [8].
На думку І. А. Бланка, інвестиційна привабливість підприємства є
характеристикою переваг та недоліків підприємства з використанням системи
показників

рентабельності,

фінансової

стійкості,

платоспроможності,

оборотності капіталу та активів, а також рівня віддачі акціонерного капіталу,
балансової вартості однієї акції [4].
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Визначено, що іноземне інвестування, та ознаки що формують
інвестиційну

привабливість,

визначається

найбільш

що

є

основою

інвестиційної

динамічною

формою

економічної

діяльності
глобалізації.

Доведено, що без залучення іноземних інвестицій неможливо підвищити рівень
конкурентоспроможності

вітчизняної

продукції

на

світовому

ринку.

Досліджено динаміку міжнародних інвестицій. Зазначено, що на сучасному
етапі спостерігається довгострокова тенденція до збільшення припливу
інвестицій у сферу послуг.
Нині інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його
збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за
ризик втрат від інфляції та неодержання відсотків від банківських вкладень
капіталу [6].
Запорукою успішного функціонування національної економіки будь-якої
країни є інвестиційна діяльність, та оптимальний процес формування
характеристик інвестиційної привабливості, оскільки вона об‘єднує інтереси і
ресурси громадян, підприємств та держави щодо ефективного соціальноекономічного розвитку.
Інвестиційну діяльність можна розглядати з двох позицій. З одного боку –
це діяльність, пов‘язана із вкладенням коштів в об‘єкти інвестування з метою
одержання прибутку, а з другого – це власне інвестування, що визначається як
процес перетворення ресурсів у вкладення.
Підвищення економічного рівня держави багато в чому залежить від
залучення іноземних інвестицій, адже їх вплив поширюється на стан
національного виробництва, рівень технологічного розвитку країни, рівень та
темпи структурної перебудови всієї економіки.
З позицій інвестора інвестиційна привабливість розглядається як
узагальнена характеристика переваг і недоліків об'єкта інвестування. Ступінь
інвестиційної привабливості підприємства є індикатором, показання якого
дозволяють зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність і
доцільність вкладення фінансових засобів саме в даний об'єкт. В економічний
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літературі до сьогодні не вироблений єдиний підхід до визначення сутності
поняття

«інвестиційна

привабливість»

і

її

взаємозв'язків

з

конкурентоспроможністю підприємства та його сталим розвитком.
Будь-які інвестиції пов'язані з інвестиційною діяльністю підприємства,
яка являє собою процес обґрунтування і реалізації найбільш ефективних форм
вкладень капіталу, спрямованих на розширення стратегічного потенціалу
підприємства.
Для здійснення інвестиційної діяльності підприємства виробляють
інвестиційну політику. Ця політика є частиною стратегії розвитку підприємства
і загальної політики управління прибутком. Вона полягає у виборі і реалізації
найбільш ефективних форм вкладення капіталу з метою розширення обсягу
операційної діяльності і формування інвестиційного прибутку.
Для того, щоб визначати максимальну ефективність інвестиційного
рішення, введено поняття інвестиційної привабливості підприємства. Поняття
досить нове, в економічних публікаціях з'явилося відносно недавно і
використовується

переважно

при

характеристиці

та

оцінці

об'єктів

інвестування, рейтингових порівняннях, порівняльному аналізі процесів.
Однією з найбільш поширених точок зору визначення сутності інвестиційної
привабливості є її зв'язування з доцільністю вкладення коштів в підприємство,
яке цікавить інвестора, яка залежить від безлічі факторів, що характеризують
діяльність економічного суб'єкта. Дана характеристика при всій внутрішній
коректності досить розмита і не дозволяє чітко визначити критерії, керуючись
якими інвестор приймає рішення про вкладення коштів у той чи інший проект.
Міжнародна діяльність реалізується як на макроекономічному рівні
діяльності (рівень держави), так і на мікроекономічному (рівень окремих
господарюючих суб‘єктів) [2]. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є одним
із найважливіших напрямків розвитку підприємства. Вона може покрити
потреби країн світового господарства у сировині, паливі, обладнанні,
енергоносіях, послугах тощо. ЗЕД є суттєвим джерелом валютних надходжень
до державного бюджету. Разом з тим, міжнародні зв'язки сприяють
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впровадженню світових досягнень у сфері науки і техніки, забезпеченню
оптимальних розмірів виробництва товарів, отриманню сировини і матеріалів,
розширенню асортименту продукції, яка реалізується на ринках тощо. Проте,
задля ефективної роботи підприємства вагоме значення має рівень його
розвитку. В сьогоднішніх непростих економічних умовах господарювання
підприємствам необхідно успішно конкурувати на ринку, відповідати вимогам
споживачів та вміти адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Втім,
підприємства мають не просто вміти пристосуватися до змін, а й випереджати
їх.
Практичне

здійснення

інвестицій

забезпечується

інвестиційною

діяльністю підприємства. Вона є одним із видів його господарської діяльності й
найважливішою формою реалізації його економічних інтересів. В широкому
значенні інвестиційна діяльність – це діяльність, яка пов'язана із вкладенням
коштів в об'єкти інвестування з метою одержання прибутку [5]
Здійснення інвестицій та особливості інвестиційної привабливості є
однією з найважливіших умов реалізації стратегічних завдань розвитку та
ефективної діяльності підприємства, що орієнтує свою діяльність на здійснення
міжнародного бізнесу. У забезпеченні ефективності підприємства інвестиції
виконують таку роль:
− джерело формування виробничого потенціалу підприємства;
− механізм реалізації стратегічних цілей економічного розвитку;
− механізм оптимізації структури активів;
− чинник формування довгострокової структури капіталу;
− умова забезпечення зростання ринкової вартості підприємства;
− інструмент реалізації інноваційної політики [6].
До

основних

особливостей

процесу

формування

інвестиційної

привабливості підприємства належать:
1.

Інвестиційна

діяльність

підприємства

є

основною

формою

забезпечення зростання його операційної діяльності та має підлеглий характер
щодо її цілей та завдань. Інвестиційна діяльність та сучасні ознаки
привабливості

сприяють зростанню операційного прибутку за двома
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напрямками: зростання операційних доходів за рахунок збільшення обсягів
виробничо-збутової діяльності (наприклад, будівництво нових філіалів,
організація нових виробництв); зниження питомих операційних витрат
(оновлення морально застарілих основних засобів тощо).
2. Форми та методи інвестиційної діяльності в меншій мірі залежать від
галузевих особливостей підприємства і його ознак продуктивної діяльності на
зовнішньому ринку, ніж виробнича діяльність. Це визначається тим, що
інвестиційна діяльність підприємства здійснюється в тісному зв'язку з
фінансовим ринком, галузева сегментація якого практично відсутня, тоді як
виробнича діяльність здійснюється у рамках галузевих сегментів товарного
ринку та має чітко виражені галузеві особливості.
3. Обсяги інвестиційної діяльності підприємства характеризуються
нерівномірністю за окремими періодами. Це пояснюється рядом умов, зокрема,
необхідністю попереднього накопичення фінансових ресурсів, щоб розпочати
реалізацію проектів, використанням сприятливих зовнішніх умов здійснення
інвестиційної діяльності тощо.
4. Інвестиційна діяльність формує самостійний вид грошових потоків
підприємства, що відрізняються в окремі періоди за своєю спрямованістю.
5. Інвестиційній діяльності підприємства притаманні специфічні види
ризиків, які об'єднуються поняттям «інвестиційний ризик».
Ще при вкладенні інвестиційних ресурсів у виробництво, на стадії
окупності витрат, рух інвестицій здійснюється у вигляді індивідуального
кругообігу виробничих фондів. У ході цього кругообігу створюється готовий
продукт, який втілює у собі приріст капітальної вартості, в результаті реалізації
якого утворюється дохід. Інвестиційна діяльність є необхідною умовою
кругообігу коштів господарюючого суб'єкта. Виробнича діяльність, у свою
чергу, створює передумови для нових інвестицій. Тому, будь-який вид
підприємницької діяльності включає процеси інвестиційної та основної
діяльності, які складають єдиний економічний процес.
Сьогодні процеси міжнародної економічної інтеграції мають інтенсивний
темп розвитку, а з ними і процеси глобалізації світового господарства,
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міжнародного поділу праці. Один з найважливіших чинників розвитку –
міжнародна діяльність. ЇЇ ведення є важливою частиною функціонування
підприємства,

оскільки

при

вірному

використанні

заходів

збільшує

ефективність та дає змогу вивести компанію на наступний рівень розвитку,
відкрити

новий

рівень

міжнародних

можливостей

реалізації

власного

потенціалу.
Поліпшення інвестиційного клімату є пріоритетним завданням, здійснити
яке можна, лише грамотно керуючи процесом підвищення інвестиційної
привабливості всіх сегментів інвестиційного ринку і, насамперед, підприємств.
Основною метою підвищення інвестиційної привабливості підприємства
є створення оптимальних умов для вкладення власних і позикових фінансових
та інших ресурсів, що забезпечують зростання доходів на вкладений капітал,
для розширення економічної діяльності підприємства, створення кращих умов
для перемоги в конкурентній боротьбі.
Інвестиційна привабливість підприємства відіграє велику роль у
підвищенні конкурентоспроможності підприємства та зміцненні економік
країни в цілому. Існує багато факторів, що впливають на інвестиційну
привабливість. За допомогою оцінювання інвестиційної привабливості можна
знайти недоліки діяльності підприємства та усунути їх, а також розробити
інвестиційну політику підприємства.
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Антoніна Бoянoва
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РИЗИКИ МІЖНАРOДНOГO БІЗНЕСУ
У статті рoзглянутo питання, пoв’язані зі специфікoю ризиків, які виникають
унаслідoк здійснення різних видів діяльнoсті фірм за кoрдoнoм. Рoзкритo
oснoви типoлoгії ризиків та невизначенoстей, з якими зіштoвхуються
кoмпанії, щo працюють на міжнарoднoму рівні. Oписанo як фінансoві, так і
стратегічні вихoди із ситуації з тoчки зoру управління ризиками в
міжнарoднoму бізнес-середoвищі.
Ключові слова: ризик, невизначеність, управління ризиками.
Під впливом глобалізаційних процесів, міжнародний бізнес на сучасному
етапі розвитку міжнародної економіки став всеохоплюючим феноменом
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сучасної цивілізації. Міжнародний бізнес базується на можливості отримання
переваг саме з переваг міждержавних ділових операцій, тобто з того факту, що
продаж даного товару в іншій країні або налагодження фірмою однієї країни
виробництва в іншій країні, або надання послуг спільно фірмами двох країн
третій, забезпечують залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони б
мали, якби вели справу у своїх країнах окремо.
Врахування фактoра зoвнішньoекoнoмічнoгo ризику в прoцесі прийняття
гoспoдарських рішень, а такoж пoтреба oрганізації та вдoскoналення наявних
систем управління ризиками цієї діяльнoсті на вітчизняних підприємствах стає
oб‗єктивнoю неoбхідністю.
Теоретичне підґрунтя дослідження сутності та видів ризиків сформовано
ще за часів класичної політичної економії А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля,
С. Сеньора, а потім в роботах А. Маршалла, Дж. Кейнса та інших науковців, що
свідчить про еволюційність зазначеної проблематики. На теперішній час
проблемами

управління

ризиками

в

цілому

та

ризиками

у

зовнішньоекономічній діяльності підприємств займаються такі закордонні та
вітчизняні вчені як Н. Бондаренко, І. Бланк, Ю. Булгаков, С. Вайн,
Е. Валдайцев, Г. Вербицька, В. Вітлінський, Т. Головач, В. Гранатуров,
Ю. Кубинець, І. Івченко, В. Лук‘янова, О. Мастикаш, Н. Машина, М. Рогов,
В. Севрук, О. Устенко та інші.
Метoю рoбoти є дoслiдження сучасних пiдхoдiв дo ризиків міжнарoднoгo
бізнесу.
Як явище міжнарoдних екoнoмічних віднoсин міжнарoдний бізнес – це
фoрма взаємoдії суб'єктів міжнарoднoї екoнoмічнoї діяльнoсті, спрямoвана на
oдержання вигoд від трансграничнoгo співрoбітництва. Кoнкретна сутність
цьoгo

пoняття

рoзглядається

як

будь-яка

oперація,

яка

прoвoдиться

кoнтрагентами двoх абo більше країн. При цьoму, мoва йде прo гoспoдарські
oперації, які заснoвані на нoвихoрганізаційних технoлoгіях, мають гнучкий
характер у прoцесі oперативнoгo управління, врахoвуючи вплив вимoг
світoвoгo ринку та oптимальнoгo задoвoлення інтересів і пoтреб партнерів [3].
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Міжнарoдний бізнес базується на мoжливoсті oтримання переваг
(екoнoмічних чи технoлoгічних) саме із переваг міждержавних ділoвих
oперацій, тoбтo прoдаж данoгo тoвару в іншій країні, абo налагoдження фірмoю
oднієї країни вирoбництва в іншій країні, абo спільнoгo надання пoслуг
фірмами двoх країн – третій забезпечують залученим у бізнес стoрoнам більше
переваг, ніж вoни мали б, якби здійснювали аналoгічну діяльність як суб‘єкти
лише націoнальних екoнoмік.
Зіткнення з різнoманітними ризиками – звичайна загрoза для будь-якoгo
інвестoра. здебільшoгo вкладаючи свoї кoшти, інвестoр не мoже мати
цілкoвитoї впевненoсті в результатах йoгo діяльнoсті, на ділі йoгo результат
залежить від удалoгo спoлучення різних фактoрів, таких як: темп інфляції; курс
націoнальнoї та інoземнoї валют; людський фактoр, який є дoсить не
прoгнoзoваним; пoдаткoва пoлітика держави у цілoму та oкремих регіoнів;
фактoр часу та місця та багатьoх інших [1, с. 55].
Управління організаціями здійснюється на основі врахування можливих
бізнес-ризиків. Проте, на прийняття рішень при управління підприємствами
впливає об‘єктивна невизначеність, яка має вплив на кінцевий результат
підприємницької діяльності. За таких обставин, мета з якою приймалося певне
управлінське

рішення

може

бути

не

досягнутою.

Для

ефективного

функціонування в умовах сьогодення, власник-підприємець повинен вміти
оцінювати ступінь ризику та вміти керувати ним в умовах невизначеності.
Варто також згадати, що підприємницька діяльність напряму пов‘язана з
ризиками, тому визначення майбутніх управлінських рішень має відбуватися за
умови їх адекватної оцінки. Ризик може реалізуватися або ні, але вести бізнес і
не думати про ризики – це як лізти по скелях без страхування
Бізнес-ризик – це ризик, який компанія, або організація має впливати на
фактори, які зменшать її прибуток або призведуть до її провалу. Все, що
загрожує здатності компанії досягти своїх фінансових цілей, вважається бізнесризиком. Існує багато факторів, які можуть зблизитися і створити бізнес-ризик.
Іноді саме керівництво чи керівництво компанії створює ситуації, коли бізнес
може зазнати більшого ступеня ризику [5].
58

Oскільки

ризик

міжнарoднoгo

бізнесу

мoжна

вважати

багатoфункціoнальнoю складoвoю ризику діяльнoсті підприємства, oкремі
дoслідники та наукoвці пo-різнoму вирішують прoблему визначення сутнoсті
ризику ЗЕД. Внаслідoк прoведенoгo дoслідження існуючих теoретичних
підхoдів, прoпoнуємo під зoвнішньoекoнoмічним ризикoм рoзуміти мoжливість
пoзитивних та негативних відхилень від прoгнoзoванoгo бажанoгo результату
прийнятих рішень, пoв‘язаних з інтеграцією вітчизнянoгo підприємства у
світoву екoнoміку та здійсненням зoвнішньoекoнoмічних угoд
У сфері ЗЕД виникнення екoнoмічних ризиків мoжливo як при звичайних
кoмерційних oпераціях, так і при міжнарoдних інвестиційних і кредитних
віднoсинах, пoв'язаних з вкладенням капіталу і рoзміщенням фінансoвих
(валютних) ресурсів. Таким чинoм, пoняття невизначенoсті і ризику в
найвищoму ступені віднoсяться дo сфери націoнальнoгo та міжнарoднoгo
бізнесу. Менеджери кoжнoї кoмпанії пoвинні щoдня приймати рішення прo
прoдажі, пoкупки, oрганізації рoбoти вирoбничих та інших підрoзділів фірми.
При цьoму вoни стикаються зі змінoю кoн'юнктури на ринках, діями
кoнкурентів,

змінoю

переваг

спoживачів,

екoлoгічними

oбмеженнями,

традиціями і oсoбливoстями ведення бізнесу, специфікoю націoнальнoгo і
міжнарoднoгo закoнoдавства і іншими фактoрами. Більш тoгo, ускладнення
гoспoдарськoї практики, експансія за межі націoнальних кoрдoнів рoбить
критичнo важливим oблік ризику і невизначенoсті в галузі міжнарoднoгo
бізнесу [2].
Oтже,

під

ризиками

міжнарoднoгo

бізнесу

рoзуміються

мoжливі

несприятливі пoдії, які мoжуть статися і в результаті яких пoтенційнo мoжливе
виникнення збитків, майнoвoї шкoди для учасника ЗЕД. Ризики, пoв'язані із
зoвнішньoекoнoмічнoю діяльністю, діляться на дві групи: внутрішні, абo
залежні від діяльнoсті підприємства, і зoвнішні, абo незалежні від діяльнoсті
підприємства.
Oснoвними міжнарoдними ризиками для бізнесу є валютні та пoлітичні
ризики.
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1. Валютний ризик – це ризик кoливань вартoсті валюти, як правилo,
пoв‘язаний із підвищенням курсу націoнальнoї валюти щoдo інoземнoї валюти.
2. Пoлітичний ризик трапляється, кoли країни змінюють пoлітику, яка
мoже негативнo вплинути на бізнес, наприклад, тoргoві бар‘єри.
Врахування ризиків в міжнарoдній підприємницькій діяльнoсті має дуже
важливе значення, oскільки майже 40% кoмерційних oперацій закінчуються
невдачею через недoстатнє врахування та управління ризиками [3]. Дo
oснoвних причин виникнення ризиків віднсять: недoстатня пoінфoрмoваність
прo екoнoміки країн-партнерів, відсутність чітких цілей діяльнoсті суб‘єкта,
наявність кoмерційнoї таємниці прo діяльність суб‘єкта та ін.
На даний час в Україні є дуже виражена пoлітична нестабільність, тoму
здійснювати міжнарoдну підприємницьку діяльність є дуже ризикoванoю
задачею. Пoлітичні ризики - це мoжливість виникнення збитків абo скoрoчення
рoзмірів прибутку як наслідoк державнoї пoлітики. Мoжна виділити такі групи
метoдів, спрямoваних на зменшення мoжливих збитків, щo викликані цими
ризиками:
1. Страхування, тoбтo викoристання різних видів пoлісів, дoгoвoрів
страхування.
2. Хеджування як метoд викoристання біржoвих ф‘ючерсних кoнтрактів і
oпціoнів.
3. Застoсування різних фoрм і метoдів рoзрахункoвo-кредитних віднoсин,
щo звoдять дo мінімуму ризик неплатежу за пoставлені тoвари, абo
неoтримання тoварів прoти їх сплати.
4. Аналіз і прoгнoзування кoн‘юнктури (пoпиту, прoпoзиції, ціни) на
зoвнішньoму ринку, планування і свoєчасна рoзрoбка захoдів з метoю уникнути
мoжливих збитків, викликаних несприятливими кoн‘юнктурними змінами.
5. Інші метoди [4, с. 149].
До методів управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства слід віднести:
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виключення

ризиків,

який

передбачає

відмову

від

укладання

зовнішньоторговельного контракту у цілому, або ж від здійснення окремої
зовнішньоекономічної операції. При цьому особливої уваги заслуговують
питання

оцінки

перспектив

подальшого

співробітництва

з

іноземним

контрагентом на основі прогнозування ймовірності виникнення повторних
ризикових ситуацій у майбутньому;
прийняття ризиків полягає у чіткому усвідомленні керівництвом
підприємства про можливе настання ризикової ситуації та прийняття на себе
відповідальності за ризики та управління ними. На думку авторів, використання
даного методу доцільне тільки при умові високого рівня фінансової стійкості
підприємства, що забезпечить покриття можливих втрат від настання ризикової
ситуації. Так як розглядаються ризики у зовнішньоекономічній сфері, то слід
враховувати рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства, його
конкурентні переваги на зовнішніх ринках та потенціал до розширення
ринкових сегментів;
зниження ризиків передбачає розробку дієвих заходів щодо зниження
витрат, пов‘язаних з ризиками. Використання цього методу супроводжується
організацією роботи по виявленню, ідентифікації (за видами, характером,
рівнем впливу, можливими наслідками), оцінці (якісній та кількісній) ризиків та
прогнозуванню ймовірним фінансових втрат від їх настання, а також розробці
заходів по їх зниженню з урахування особливостей прояву кожного з них;
передача ризиків передбачає перенесення відповідальності за ризикову
ситуацію або ж на контрагента, або ж на треті особи, що знижує обсяг
фінансових втрат. Однак використання даного методу є обмеженим через
значні складнощі у досягненні домовленості з іноземними контрагентами або
третіми сторонами по прийняттю ризику через відсутність реальних вигод від
цього.
Підприємству необхідно надати такі аргументи або ж безперечні переваги для
протилежної сторони, які б повністю задовольнили їх потреби у такій взаємодії;
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страхування ризиків передбачає сплату підприємством на початку
фінансового періоду страхову премію і гарантує собі компенсацію збитків у
майбутньому [5]. Страхування ризиків повинно розглядатись значно ширше,
враховуючи можливості підприємства створювати самостійно резерви для
покриття можливих збитків від настання ризикової ситуації. А для підприємств,
які працюють у зовнішньоекономічній сфері, створення таких фондів є вкрай
необхідним

через

підвищений

рівень

невизначеності

(а

в

багатьох

випадках і волатильності) релевантного зовнішнього середовища [1, с. 55].
Таким чинoм, кoли oрганізація приймає рішення прo міжнарoдну
фінансoву діяльність, вoна бере на себе дoдаткoвий ризик разoм із
мoжливoстями. Oснoвні ризики, пoв‘язані з бізнесoм, щo займається
міжнарoдними фінансами, включають валютний та пoлітичний ризики. Ці
прoблеми інoді мoжуть ускладнити кoмпаніям підтримку пoстійнoгo та
надійнoгo дoхoду. У цій статті ми рoзглянемo стратегії, які кoмпанії мoжуть
викoристoвувати, щoб зменшити вплив ризиків, з якими вoни стикаються,
здійснюючи міжнарoдний бізнес.
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УДК 330
Вероніка Булаєнко
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПОКАЗНИК
ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкрито сутність поняття «рентабельності підприємства».
Розглядається

теоретичні

аспекти

економічної

сутності

поняття

прибутковість, рентабельність. Аналізується необхідність економічного
планування, яке підвищує ефективне забезпечення підприємства фінансовими
ресурсами. Обґрунтовано роль джерел підвищення рентабельності та
прибутку підприємства. Важливість даного дослідження полягає в тому, що
на основі вивчення методичних підходів до підвищення рівня рентабельності
узагальнено погляди на їх практичне застосування та роль в прийнятті
ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: прибутковість, рентабельність, методи управління доходом
та витратами, напрями економічного планування.
В умовах економічного спаду й жорсткої конкурентної боротьби обійтися
без втрат здебільшого стає неможливо. Найбільші збитки підприємства несуть
зараз, під час війни в Україні. На сучасному етапі економічного розвитку у
цілісній системі аналізу ефективності роботи суб‘єктів господарювання
рентабельності

належить

інформативність.

провідне

Прибутковість

місце

діяльності

через

комплексність

підприємства

завжди

та
була

основним фактором, що стимулює подальший розвиток та масштабування. А
підприємства,

які

ефективно

функціонують,

створюють

сприятливий

фундамент для підвищення загального рівня економічного розвитку держави.
Саме тому прибуток є метою та основним фінансово-економічним
показником діяльності підприємства в сучасних ринкових умовах. Проте, для
оцінки ефективності виробництва та економічної діяльності підприємства
недостатньо

використовувати

тільки

показники
63

прибутку.

Тому,

щоб

охарактеризувати ефективність функціонування підприємства з абсолютною
сумою прибутку доцільно

використати

відносний показник

– рівень

рентабельності, який вимірюється у відсотках.
Вагомий внесок у розроблення теорії і практичних засад сутності поняття
«рентабельність» та шляхів підвищення її рівня зробили такі закордонні та
вітчизняні науковці: А.М. Штангрет, О.І. Копилюк, Л.Й. Созанський,
М.В. Агапова, Т.В. Амельченко, І.І. Гущина Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
А. Г. Загородній, В.В. Ковальов та інші.
Попри велику кількість досліджень з даної проблеми, ми вважаємо за
необхідне більш детально розглянути значення рентабельності підприємств у
фінансово-господарській діяльності.
Рентабельність – це відносний економічний показник, що характеризує
ефективність діяльності підприємства та дорівнює відношенню прибутку до
витрат. Показники рентабельності – це основні показники, які аналізують
фінансові результати й ефективність діяльності підприємства. Вони визначають
прибутковість підприємства в цілому і по структурним одиницям та
формуються у групи відповідно до інтересів всіх учасників фінансовоекономічної діяльності.
Рентабельність — показник економічної ефективності виробництва на
підприємствах, який комплексно відображає використання матеріальних,
трудових і грошових ресурсів [5, с. 158].
Існує значна кількість альтернативних рентабельності критеріїв оцінки
економічної ефективності підприємства (рис. 1) [1]. Наприклад, показник
вартості підприємства: не завжди підвищення економічної ефективності
залежить

від

збільшення

рентабельності

підприємства.

Чинниками

ефективності можуть бути залежність доходу підприємства від витрачених
ресурсів. Цей показник можуть використовувати комунальні підприємства.
Якщо підприємство має державне фінансування або є державною установою, то
ефективною діяльністю може вважатися кількість податкових та неподаткових
платежів. Якщо свою діяльність проводить організація, яка не має на меті
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отримання прибутку, то показником економічної ефективності, може бути
виконання певних поставлених перед організацією цілей. Отже, показники
ефективності діяльності суб'єктів господарювання можуть бути різними, а тому
потрібно враховувати цілі різних підприємств, організацій тощо.

Показник економічної ефективності
діяльності підприємства

Обсяг
направлених
коштів у
бюджет

Вартість
підприємства

Рентабельність

% виконання
плану роботи
некомерційного
підприємства

Співвідношення
обсягу наданих
послуг та витрат

Рисунок 1 — Показники економічної ефективності діяльності
підприємств
Але більшість суб'єктів господарювання, які функціонують на ринку, є
організаціями, метою яких є максимальний прибуток. В такому разі показник
рентабельності є головним критерієм ефективності діяльності підприємства.
Рентабельність може бути розрахована за окремою товарною позицією,
партією товарів, використанням праці, використанням основних фондів,
конкретною галуззю, загальною роботою підприємства, інвестованим капіталом
та багато іншого.
Загальний підхід до формування коефіцієнтів рентабельності такий:
прибуток, отриманий від інвестування конкретного активу, поділений на
вартість цього активу. Показник є відносним, тобто розраховується у відсотках
і характеризує рівень рентабельності активів.
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Відповідно, кожен підприємець може вибрати для розрахунку ті
показники ефективності, які будуть найбільш інформативними для його сфери
діяльності. Розглянемо найпоширеніші з них:
Рентабельність одиниці продукції: для калькуляції необхідно скласти
точний розрахунок загальної собівартості одиниці продукції, визначити ціну
реалізації та оцінити суму запланованого чистого прибутку на одиницю
продукції. Тоді формула розрахунку рентабельності виробничої одиниці буде
виглядати так:

(1.1)

Рентабельність продажів показує, який прибуток отримує підприємство з
кожного проданого товару або послуги:

(1.2)

Цей показник показує найважливіший чинник ефективної діяльності
компанії – реалізацію основної продукції. Він змінюється під впливом різних
факторів, а саме:
1.

Збільшення рентабельності відбувається, коли темпи зростання

виручки більше ніж темпи зростання витрат;
2.

Зменшення

відбувається,

коли

темпи

зниження

виручки

випереджають темпи зменшення витрат.
При стабільному розвитку ринку динаміка зміни доходів і витрат є
нормальною лише тоді, коли доходи змінюються швидше витрат під впливом
промислового важеля. В інших випадках на діяльність підприємства впливають
зовнішні та внутрішні фактори (інфляція, конкуренція, попит) або неефективна
система обліку та контролю.
Рентабельність основних засобів відображає ефективність використання
основних засобів:
66

(1.3)

Для підвищення даного показника можна застосувати такі заходи:
1.

Переоцінити вартість основних засобів;

2.

Обладнання, яке не використовується або мало застосовується,

здати в оренду або продати;
3.

Ретельно контролювати технічні показники обладнань, вчасно

роботи ремонт.
Рентабельність персоналу показує, яку частину чистого прибутку
підприємство заробляє з одного працівника. Показник допомагає зрозуміти
скільки потрібно працівників для максимізації прибутку при мінімальних
витратах на потреби працівників.

(1.4)

Рентабельність інвестицій показує, наскільки ефективно вкладати гроші в
проєкти або компанії. Тобто допомагає визначити прибуток, який припадає на
кожну інвестиційну гривню.

(1.5)
Рентабельність власного капіталу дає зрозуміти підприємцю наскільки
вигідно та ефективно було вкладено кошти, чи правильно використовують
ресурси підприємство.

(1.6)

Для підвищення рентабельності власного капіталу можна застосувати такі
заходи:
1.

Збільшення продажу;
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2.

Прискорення оборотності активів;

3.

Злучення більш вигідних джерел фінансування.

Іншим важливим показником в аналізі є точка беззбитковості. Точка
беззбитковості — це рівень фактичного продажу за фіксованою ціною протягом
періоду часу, за який підприємство оплачує витрати. В літературі поряд з
терміном «точка беззбитковості» застосовують такі назви цього показника як
критична

точка,

критичний

обсяг

діяльності,

«мертва»

точка,

поріг

рентабельності, точка рівноваги, точка нульового прибутку [2].
Цей показник дозволяє зрозуміти, скільки одиниць товару потрібно
продати або який дохід потрібно отримати, щоб ваш бізнес був прибутковим.
Точка беззбитковості також дає можливість визначити мінімальний рівень
доходу, нижче якого виробництво просто не окупиться. Тому варто спробувати
розрахувати це число перед тим, як починати свій бізнес.
Точка беззбитковості дозволяє визначити, на скільки потрібно збільшити
продажі, нижче якої ціни не може продавати, яка вартість товарів і послуг є
оптимальною для зростання виручки.
Інвестор або кредитор зверне увагу на точку беззбитковості, якщо ви
хочете залучити їх у свій бізнес.
Точку беззбитковості можна розрахувати в грошах — тобто скільки
потрібно отримати від продажу продукції, щоб знизитися до нуля, а потім
отримати прибуток:
(1.7)

Точку беззбитковості можна розрахувати і в натуральному вираженні,
тобто в одиницях продукції:

(1.7)
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Підвищення рентабельності є важливим для багатьох підприємств,
оскільки отримання прибутку дозволяє підприємствам продовжувати рости та
конкурувати в своїх галузях. Пришвидшення окупності також може допомогти
підприємствам отримати фінансування від фінансових установ, інвесторів та
акціонерів. Якщо бізнес на даний момент не приносить прибутку, підвищення
рентабельності може дозволити отримувати максимальний прибуток, і, як
наслідок, дозволить бізнесу продовжувати функціонувати.
Залежно від типу бізнесу та галузі деякі стратегії підвищення
прибутковості можуть бути більш ефективними, ніж інші. Ми пропонуємо такі
стратегії, які можуть допомогти підвищити рентабельність бізнесу:
1.

Однією

з

перших

стратегій,

які

допоможуть

підвищити

рентабельність, є зустріч з членами команди, щоб встановити спільні цілі,
пов‘язані зі збільшенням прибутку. Якщо всі члени команди усвідомлюють цілі
організації, це може допомогти їм приймати рішення, які допомагають досягти
цих цілей і мотивують їх підвищувати свою продуктивність. Наприклад, ви
можете провести загальнокомпанійну зустріч, де ви обговорюєте ціль
збільшення рентабельності на 10% протягом наступного року.
2.

Проведення

маркетингового

дослідження

може

допомогти

визначити цільові аудиторії та зрозуміти їх мотивацію придбати ваш продукт
або послуги. Виконуючи це дослідження, ви можете визначити суму, яку
клієнти можуть витратити на ваші продукти чи послуги, і допомогти вам краще
продавати їх споживачам. Наприклад, якщо клієнти готові витрачати на ваші
товари на 5% більше, ви можете збільшити ціну, щоб відповідати цій сумі.
3.

Аналіз фінансової звітності допоможе визначити, які процеси

можна налаштувати, щоб підвищити прибутковість. Баланси, звіти про
фінансові результати та звіти про рух грошових коштів корисно аналізувати,
коли прагнете підвищити рентабельність. Наприклад, ви можете визначити, що
витрати в одній сфері збільшуються в міру зростання бізнесу, дозволяючи
вашій команді зосередитися на цій області під час внесення змін для
підвищення прибутковості.
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4.

Усунення не суттєвих процесів може допомогти підвищити

ефективність бізнесу, зменшивши його витрати. Неважливі процеси можуть
бути завданнями, які вашій команді не потрібно виконувати, щоб надати
клієнтам високоякісний продукт або послугу. Наприклад, якщо продукти
проходять

перевірку

якості

перед

тим,

як

продати

їх,

та

процеси

транспортування, що забезпечують безпечне надходження цих товарів до
клієнтів, їм може не знадобитися проходити повторну перевірку якості після
прибуття в точки продажу.
5.

Виробництва

надають

підприємствам

багато

сировини,

які

допомагають їм створювати свої товари чи послуги. Зменшення витрат на ці
елементи через встановлені відносини може допомогти зменшити загальні
витрати організації та підвищити рентабельність. Наприклад, ви можете
встановити лояльні відносини з виробництвами, погоджуючись придбати їх
товари принаймні протягом наступних 10 років в обмін на нижчу ціну.
6.

Важливим є розвиток маркетингу та брендингу. Сильний бренд

може дозволити організації вимагати більш високих цін на свої товари чи
послуги. Споживачі можуть асоціювати бренд із певним рівнем якості, який
може спонукати їх купувати продукти чи послуги в організації, навіть якщо
вони коштують дорожче.
7.

Постійними витратами можуть бути витрати на оренду на

виробничому об‘єкті, витрати на страхування майна та податки та комунальні
витрати на виробничому об‘єкті. Зменшення цих витрат обмежує непрямі
витрати, підвищуючи рентабельність. Наприклад, ви можете зменшити розмір
виробничого приміщення або перемістити об‘єкт до регіону з нижчими
податками на нерухомість, щоб знизити вартість оренди та комунальних
послуг.
8.

Розширення бізнесу на новий ринок, наприклад новий регіон, може

допомогти представити ваші товари та послуги новим клієнтам, які можуть
приносити прибуток для вашої організації. Компанії зазвичай досліджують
регіони, де їхні продукти та послуги, швидше за все, будуть успішними, перш
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ніж намагатися здійснити таке розширення. Наприклад, компанія з виробництва
іграшок може розширити свій бізнес в Японії, якщо виявить, що їхні іграшки
популярні серед дітей у цій країні.
Отже,

більшість

власників

бізнесу

розуміють

рентабельність

з

фундаментальної точки зору. Якщо дохід від продажів покриває ваші витрати,
ви отримуєте прибуток. Прибуток означає, що ваша компанія генерує
позитивний

грошовий

потік.

Позитивний

грошовий

потік

допомагає

підтримувати роботу вашого бізнесу. Прибутковість, як правило, є однією з
основних цілей власників бізнесу. Вони прагнуть отримати прибутковий досвід
і заробити на матеріальній вигоді.
Однак власникам бізнесу слід дивитися не тільки на звичайну суму
прибутку. Основна сума не вказує, чому бізнес є прибутковим. Аналіз
ключових показників може допомогти власникам бізнесу визначити, чи є їхня
компанія ефективною, а прибутковість є стабільною. Обчислюючи та
порівнюючи показники, власники можуть визначити сфери бізнесу, які добре
працюють, і ті, які потребують покращення.
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«економічне

планування».

Проаналізовано необхідність економічного планування, яке в ринковому
середовищі сприяє правильному та ефективному забезпеченню фінансовими
ресурсами підприємства у сфері послуг, а саме салону краси. Обґрунтовано
роль економічного планування салону краси. Наукова новизна даного
дослідження полягає у тому, що в ньому на основі вивчення методичних
підходів економічного планування підприємства у сфері послуг було узагальнено
погляди відносно їх практичного застосування та ролі у прийнятті
ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: підприємство, економічне планування, салон краси, методи
економічного планування, напрями економічного планування.
В умовах економічного спаду й жорсткої конкурентної боротьби обійтися
без втрат здебільшого стає неможливо. Найбільші втрати підприємства несуть
зараз, під час війни в Україні. Особливо це стосується салонів краси, адже не
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кожний піде в такий час робити собі зачіску чи фарбувати волосся. Тому зараз,
підприємства у сфері послуг, які не мають чіткої методики економічного
планування і не можуть якісно планувати, контролювати й управляти
фінансовими ресурсами навіть потягом короткотермінового періоду, що
призводить до невизначеності майбутнього фінансового стану та збільшує
ризик неплатоспроможності. В таких умовах у підприємств посилюється
потреба в раціональному плануванні бізнесу, особливо, в частині бюджету,
ефективному контролі фінансових потоків. Економічне планування повинно
бути комплексним інструментом націленим на оптимізацію витрачання
фінансових ресурсів підприємства.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад
економічного планування на підприємстві зробили такі зарубіжні та вітчизняні
науковці: О.І. Барановський, М.Д. Білик, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
А. Г. Загородній, В.В. Ковальов та інші [4].
Незважаючи на велику кількість досліджень з даної проблеми, ми
вважаємо за необхідне більш детально розглянути особливості економічного
планування підприємств у сфері послуг, а саме салону краси.
На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке
полягає в аналізі економічного планування діяльності салону краси. Економічне
планування - це процес оцінки необхідного капіталу і визначення його
конкурентоспроможності. Це процес розробки фінансової політики щодо
закупівель, інвестицій та управління коштами підприємства.
У економічного планування є багато цілей, до яких потрібно прагнути
[1, c. 34]:
1. Визначення вимог до капіталу - це буде залежати від таких факторів, як
вартість поточних і основних засобів, рекламні витрати і довгострокове
планування. Вимоги до капіталу повинні розглядатися з обох сторін:
короткострокові та довгострокові вимоги.
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2. Визначення структури капіталу. Структура капіталу - це склад
капіталу, тобто відносний вид і частка капіталу, необхідного для бізнесу. Це
включає в себе рішення щодо співвідношення боргу та власного капіталу- як
короткострокові, так і довгострокові.
3. Розробка економічної політики щодо контролю за грошовими коштами,
кредитування, запозичень і т. д.
4. Фінансовий менеджер гарантує, що обмежені фінансові ресурси
максимально використовуються найкращим чином з найменшими витратами,
щоб отримати максимальну віддачу від інвестицій.
Самостійне економічне планування - це не той навик, який притаманний
більшості власників салонів краси. Фінанси можуть бути неймовірно
напруженими, особливо в перші дні, коли у вас може бути обмежений бюджет.
Володіння успішним салоном краси вимагає поєднання різних навичок.
Ви повинні бути талановиті у своїй професії і готові боротися за клієнтів.
Додатково до всього, вам також потрібно мати тверде уявлення про цифри
ведення бізнесу, і це починається з економічного планування.
Як власнику салону краси, вам потрібно буде приймати безліч рішень про
рух грошових коштів, бюджет і фінанси. Є кілька ключових рішень, які
необхідно прийняти в першу чергу при відкритті салону краси. Перш ніж
приступити до економічного планування, потрібно оформити спеціальні
ліцензії, найняти працівників. Є дві основні моделі найму, які слід розглянути
[5]. Перша модель, заснована на комісійних: наймаєте фахівців і платите їм
відсоток від того, що вони приносять. Друга модель оренди:

здаєте

приміщення фахівцям, які потім діють як власний малий бізнес.
У обох моделей є свої плюси і мінуси. З моделлю співробітника більше
контролю над узгодженістю, плануванням і навчанням. З орендною моделлю
втрачається певний контроль, але також скорочуються витрати, пов'язані з
виплатою допомоги та податків на працевлаштування.
Правильне економічне планування починається з розуміння того, як
працює бізнес. На щастя, сьогодні не потрібно бути фахівцем з бухгалтерського
74

обліку, щоб розібратися в цифрах — можна використовувати будь-яку кількість
фантастичних додатків для бухгалтерського обліку, які роблять все, починаючи
від відстеження витрат, прийому платежів, управління бухгалтерією та оплати
рахунків.
Розглядаючи програмне забезпечення для обліку салонів краси, потрібно
зважати на інші програми, які використовуються, - програмне забезпечення для
планування, POS-систему і багато іншого.
У минулому для отримання інформації про цифри потрібно було найняти
бухгалтера для аналізу бухгалтерських книг і складання звітів. В наші дні
можна використовувати програмне забезпечення для управління салоном краси,
яке надає миттєві звіти про отримані доходи, продажі продукції та інших
ключових показниках ефективності [3, c. 45].
Потрібно чесно дивитися на те, як розвивається бізнес. Це, звичайно,
включає в себе знання того, скільки витрачаєте і заробляєте, але також і
розбивку цих цифр різними способами, щоб отримати максимально можливу
інформацію про бізнес - наприклад, дохід від стиліста, дохід за прийом,
тривалість прийому, пропущені зустрічі і неявки і т. д.
Одна з важливих речей, яку повинен показати економічний аналіз, - це те,
скільки готівки потрібно мати під рукою, щоб підтримувати повсякденну
роботу бізнесу. Кожен день від клієнтів надходить готівка. І кожен день готівка
йде на оплату рахунків, покупку витратних матеріалів і виплату заробітної
плати. Цей цикл і є грошовий потік.
Очевидно, що бізнес процвітає, коли приходить і йде більше грошей.
Однак справа не тільки в цьому. Це також питання часу. Правильна оцінка
грошового потоку має вирішальне значення, якщо потрібно уникнути
неприємних сюрпризів, таких як брак коштів на банківському рахунку, коли
прийде час платити орендну плату.
Щоб керувати грошовим потоком, потрібно

перерахувати щомісячні

витрати: орендна плата, комунальні послуги, заробітна плата, страховка,
покупка продуктів, платежі по кредиту, податки та інші регулярні витрати.
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Записати періодичні витрати: придбання обладнання, щорічні навчальні заняття
або щорічну святкову вечірку. Оцінити щомісячний дохід: він може
варіюватися від місяця до місяця залежно від сезону.Порахувати цифри: як оц
інюється бізнес? Якщо більше витрат, ніж доходів, потрібно змінювати
стратегію.
Коли є витрати, доходи і грошовий потік, прийшов час визначити бюджет
і поставити деякі цілі. При невеликому творчому підході ця частина дійсно
може бути досить цікавою.
Бюджет гарантує, що витрати залишаються нижче доходів, і розподіляє
щомісячні витрати на такі речі, як реклама, зарплата персоналу салону, витратні
матеріали та комунальні послуги. Більшість бухгалтерських програм мають
функцію відстеження витрат, яка допомагає побачити, скільки витрачається на
такі речі, як чистячі засоби і трав'яний чай, щоб визначити бюджет [6].
Фінансові цілі повинні бути більші, ніж просто те, що потрібно, щоб
залишатися в рамках бюджету. Вони також повинні допомогти розширювати
бізнес з кожним місяцем.
Мета економічного планування салону краси полягає в тому, щоб
послабити тиск бізнесу «свято або голод». Коли розуміють та аналізують
цифри, можна керувати грошовим потоком, а також встановлювати бюджети і
цілі, тільки тоді буде основа для роботи.
Своєчасна панель моніторингу дає уявлення про економічний стан
бізнесу. Докладні фінансові звіти за ключовими показниками, такими як
продуктивність персоналу, статистика бронювання, витрати клієнтів, продажі
продуктів і багато іншого. Вони спеціально розроблені для того, щоб надати
власнику салону краси інформацію, необхідну для прийняття розумних рішень
щодо бізнесу.
У процесі економічного планування слід дотримуватися наступних
принципів, які визначають характер та зміст планової діяльності салу краси:
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Наукова обгрунтованість плану
Комплексність у плануванні

Системність у плануванні
Орієнтація плану на економічний і соціальний розвиток
підприємства

Оптимальність у плануванні
Координація і узгодженість планів
Рисунок 1 – Принципи економічного планування діяльності
салону краси [3]
Якщо говорити про методи економічного планування діяльності салону
краси, то вибір того чи іншого методу планування визначається багатьма
факторами,

наприклад,

тривалістю

планового

періоду,

вихідною

інформаційною базою, цілями і завданнями плану, кваліфікацією фінансових
менеджерів, наявністю програмних продуктів і технічних засобів управління.
Основні методи, що використовуються при економічному плануванні,
подані на рис. 2.
1

Балансовий метод, в основі якого розробка узгодженого плану
доходів і витрат підприємства.

Розрахунково-аналітичний

метод

передбачає

2 розрахунок планових показників базового періоду на зміни, які
передбачаються в плановому періоді.

Нормативний метод базується на використанні фінансових
норм, нормативів для розрахунків потреби у фінансових ресурсах
3 та визначення джерел їх формування.

Рисунок 2 – Методи, що використовуються при економічному плануванні [6]
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На нашу думку, розглянуті методи економічного планування є
ефективними та перспективними. Вони дозволяють ефективно працювати у
сфері аналізу економічного стану підприємства.
Висновки та пропозиції. Отже, економічне планування - це процес
визначення цілей, політики, процедур, програм і бюджетів, що стосуються
фінансової діяльності підприємства. Це забезпечує ефективну та адекватну
фінансову та інвестиційну політику. Важливість економічного планування,
може бути викладена наступним чином:
1. Необхідно забезпечити достатні кошти.
2. Економічне планування допомагає забезпечити розумний баланс між
витоком і припливом коштів для підтримки стабільності.
3. Економічне планування гарантує, що постачальники коштів легко
інвестують в компанії, які здійснюють планування.
4. Економічне планування допомагає в розробці програм зростання і
розширення, що сприяє довгостроковому виживанню компанії.
5. Економічне планування зменшує невизначеність щодо мінливих
ринкових тенденцій, з якими можна легко впоратися при наявності достатньої
кількості коштів.
6. Економічне планування допомагає зменшити невизначеність, яка може
стати перешкодою для зростання компанії. Це допомагає забезпечити
стабільність і прибутковість підприємства.
Ми вважаємо, що тема економічного планування діяльності підприємств
у сфері послуг, а саме салону краси є перспективною та потребує подальшого
вивчення.
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ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто теоретичний підхід використання бізнес-моделювання
проекту впровадження технологій на підприємстві. Сформульовані поняття
систем та технологій в управлінні підприємством. Наведені компоненти
інформаційної системи та технологій в управлінні підприємством.
Ключові слова: маркетинг, інформаційні технології, Інтернет-маркетинг,
інформаційне забезпечення, маркетингові дослідження.
Постановка проблеми.

У світовій економіці простежується сучасна

тенденція розвитку, що спирається на інноваційні джерела зростання. Країни,
що розвиваються, все більше усвідомлюють важливу роль інновацій та
ефективності

у

стимулюванні

економічного

зростання

та

розвитку.

Інноваційний процес лише на рівні фірми тягне у себе перетворення внутрішніх
ресурсів та розвитку людського капіталу. Крім того, інноваційний процес також
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включає зовнішні інноваційні внески, такі як запровадження технологій.
Інновації на рівні компаній за допомогою інвестування у внутрішні
дослідження та розробки є ризикованим та дорогим процесом. Отже, фірми в
країнах, що розвиваються, мають більш високу ймовірність впровадження
технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання
інформаційних

технологій

в

управлінні

підприємством

знайшла

своє

відображення в працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:
Іовчева А. М., Кривов‘язюк І. В., Луценко В. М., Маркова Т. Д.,
Петрухно Ю. Є. та ін. Тітова О. П..
Метою статті є дослідження теоретичного підходу використання бізнесмоделювання проекту впровадження технологій на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Будь-які об'єкти управління: банки,
корпорації, фірми, виробничі і господарські організації, органи влади тощо
являють собою складні системи. Як вже було сказано, під системою розуміють
сукупність пов'язаних між собою і з зовнішнім середовищем елементів,
функціонування яких спрямоване на реалізацію конкретної мети або корисного
результату. Таким чином, система управління владною структурою може бути
розглянута як складна система, що реалізує комплекс заходів по політичному
керівництву суспільством.
Для системи характерні певні властивості:
- складність;
- подільність;
- цілісність;
- різноманіття елементів і відмінності їх природи;
- структурованість [1, с. 108].
Складність системи залежить від безлічі елементів, від їх структурної
взаємодії, її динамічності, від складності зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для
служби управління владною структурою характерна наявність таких завдань, де
всі ці якості присутні, наприклад, організація управління містом, усіма його
підсистемами, аж до господарської і т.п.
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Подільність системи означає, що вона складається з ряду підсистем,
виділених по конкретним ознакам відповідно до вирішуваних завдань і
поставлених цілей. Наприклад, це підсистеми збору інформації, обробки,
зберігання, передачі, аналізу та т.п.
Цілісність системи має на увазі її функціонування, підпорядковане єдиної
мети, що дає можливість досягти її результативності. Організація ефективного
управління суспільством – все підпорядковано цьому, у відповідність з цим
визначаються завдання і проміжні підсумки.
Різноманіття елементів системи і відмінність їх природи пов'язано з
функціональною специфічністю і автономністю її елементів. Наприклад, для
системи управління муніципальним підприємством такими елементами є
товари, послуги, ціни, трудові та матеріальні ресурси і т.п [1, c. 109].
Структурованість системи визначає наявність встановлених зв'язків і
відносин між елементами всередині системи, розподіл елементів по горизонталі
і рівнями ієрархії. Необхідно відзначити, що структура будь-якого типу
економічної інформації практично ідентична. Структура – це конкретні
інформаційні утворення, наділені економічним змістом. І в таких структурних
одиницях економічна інформація набуває свої реальні обриси. Звичайно,
структурна будова економічної інформації може бути різною, але при цьому
пріоритет

віддається

ієрархічним

принципом

виділення

інформаційних

утворень (одиниць) [4, c. 40].
Найважливіша функція в будь-якій економічній системі – це управління,
без якої немислима цілеспрямована діяльність людей в усі часи їх існування.
Прикладів може бути наведено безліч. Розглянемо ситуацію, описану в книзі
дитячої казки А. Секора «Мурахи не здаються». Мурашкам було необхідно
вибудувати новий мурашник. Всі мурахи хотіли працювати швидко і добре.
Кожен взяв собі ділянку і виконував на ньому свою роботу. Незабаром
мурашник був готовий, але в результаті до кінця дня весь щойно збудований
поверх обвалився. Чому? Тому що кожен працював, думаючи тільки про свої
обов'язки, а у всіх разом вийшло багато помилок. Проаналізувавши отриману
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невдачу, було прийнято рішення про централізацію управління, яке призводило
б до узгодження дій окремих працівників. З появою управління потрібний
результат був отриманий [4, c. 43].
Необхідною умовою управління є наявність спільних цілей. Наприклад,
якщо колектив об'єднаний загальними цілями, то для їх досягнення виникає
потреба в управлінні, щоб координувати дії членів цього колективу. Такими
цілями можуть бути, наприклад, забезпечення стійкості функціонування або
виживання

об'єкта

управління

в

конкурентній

боротьбі,

отримання

максимального прибутку, вихід на міжнародний ринок і т.п. На початку
узагальнені цілі в процесі уточнення формалізуються управлінським апаратом у
вигляді цільових функцій.
Таким чином, систему, що реалізує функції управління, називають
системою управління. Так, система управління організацією реалізує мету, яка
може бути сформульована як встановлення перспективних напрямків, втілення
в життя і контроль за проведенням заходів, які передбачають організацію
ефективної життєдіяльності об'єкта управління.
Виділяють наступні групи управлінських рішень:
- Організаційні рішення, пов'язані зі зміною організаційної структури
підприємства (наприклад, реорганізацією відділів або служб підприємства).
Такі рішення приймаються відносно рідко і протягом відносно великого
періоду часу. Для їх обґрунтування і прийняття можливо використовувати весь
арсенал наукових методів моделювання та кількісного обґрунтування рішень.
Важливим є те, що ефективність прийнятих організаційних рішень багато в
чому обумовлює ефективність подальших рішень.
- Рішення з планування, які пов'язані з прийняттям, коригуванням,
регулюванням планів господарської діяльності підприємства (довгострокових
планів і стратегій розвитку підприємства, календарних планів, планів
виробництва і т.п.). Прийняття рішень з планування багато в чому пов'язано з
діючою структурою підприємства, водночас, самі плани на різних рівнях
визначають завдання для подальших оперативних рішень.
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- Оперативні управлінські рішення пов'язані з виробленням варіантів
реалізації тих чи інших планів в рамках діючої структури підприємства та
наявних ресурсів, а також пов'язані з оперативним регулюванням діяльності
підрозділів з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Як видно з
класифікатора, управління пов'язано з обміном інформації між елементами
системи, а також з навколишнім середовищем. Процес управління передбачає
отримання відомостей про стан системи в кожен момент часу, про досягнення
або недосягнення заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити
виконання управлінських дій [3, c. 231].
Таким чином, будь-якій системі управління економічним об'єктом
відповідає своя інформаційна система.
У застосуванні до системи державного та муніципального управління
суб'єкт управління (СУ) – управлінський апарат об'єднує в себе співробітників
владних структур, які формують цілі, які розробляють плани, які працюють над
вимогами до прийнятих рішень і контролюючих їх виконання.
Об'єкт управління (ОУ) виконує ці плани, тобто реалізує ту діяльність, для
якої і створювалася система управління. Наприклад, в місті над цим працює так
зване міське співтовариство, і часто суб'єктно-об'єктні відносини в міському
управлінні переходять в статус суб'єктно-суб'єктних відносин, оскільки міське
управління включає в себе і самоврядування через міське співтовариство. В
державі роль суб'єктів управління виконують і державні, і регіональні, і
державні органи, які за інших умов виступають як об'єкти управління. Обидва
компоненти системи: суб'єкт і об'єкт управління пов'язані між собою прямий і
зворотним зв'язком.
Прямий зв'язок - потік директивної інформації від СУ до ОУ. Зворотній
зв'язок - потік звітної інформації про виконання директив від ОУ до СУ.
Директивна інформація породжується СУ відповідно до цілей управління і
інформацією про ситуацію, що склалася і про навколишнє середовище. Звітна
ситуація формується ОУ і відображає внутрішню ситуацію, а також ступінь
впливу на неї зовнішнього середовища. Таким чином, управління пов'язано з
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обміном інформації між компонентами системи і з навколишнім середовищем.
Тобто будь-якій системі управління економічним об'єктом відповідає своя
інформаційна система, яка називається економічною інформаційною системою.
АІС нагадує підприємство з переробки даних і виробництва вихідної
інформації, тому, як і в будь-якому виробничому процесі, в АІС присутня
технологія перетворення вихідних даних в результатну інформацію [5, c. 127].
Рішення

економічних

і

управлінських

завдань,

в

тому

числі

і

маркетингових, завжди було пов'язане зі збором інформації для вирішення цих
завдань, переробкою інформації і подальшою передачею економісту або
маркетологу для прийняття рішення. Тобто технологія прийняття рішення в цій
області завжди мала інформаційну основу, хоча спочатку обробка даних
здійснювалася

вручну.

Зараз

при

широкому

застосуванні

засобів

обчислювальної техніки цей процес автоматизований і з'явився термін
«інформаційна технологія».
По-перше, стрімке збільшення пропозицій технологічного характеру
вимагає великого обсягу інвестицій. Витрати підприємства на процес
автоматизації зростають випереджаючими темпами в порівнянні з іншими
витратами підприємства. При цьому керівні структури часто мало інформовані
про загальні витрати в сфері інформаційних технологій. Так, компетентні
рішення керівництва підприємства містять приблизно лише 5% необхідних
витрат.
По-друге, можна відзначити, факт переосмислення ролі інформаційних
технологій в господарській діяльності багатьох підприємств. Інформаційні
технології перестали бути просто допоміжною частиною. Вони перетворилися в
оду з найважливіших частин господарської діяльності. Ризики, пов'язані з цією
діяльністю в наш час багато в чому визначаються ризиками в досліджуваній
сфері.
Реалізація

сучасних

організаційних

проєктів

вимагає

повного

використання потенціалу інформаційних технологій. Прикладом може служити
створення «віртуальних організацій», тобто організацій без прив'язки учасників
до певного місця.
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Також в практиці зустрічається і інший шлях вирішення технологічних
проблем підприємства і скорочення зростання витрат в цій сфері. Він полягає в
тому, що персонал підприємства перекладається в розпорядження дочірніх
підприємств або ж в розпорядження підприємств-партнерів. На материнському
підприємстві залишається невелика група співробітників, на яку покладаються
функції інформаційного менеджменту [3, c. 232].
Керівництво підприємств часто відчуває себе обмеженим в тому плані, що
змушений делегувати відповідні питання внутрішньофірмовим підрозділам або
зовнішнім організаціям. Тим більше, що ця система не дає гарантій вирішення
наявних проблем.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні однією з
основних проблем роботи підприємств є використання інформаційних систем і
технологій. Особливо це стосується України, де інформаційні системи і
технології ще досить нові і не використовуються в повній мірі. Інформаційні
системи та технології переходять з розряду новинок в повсякденний інструмент
управління,

вони

стають

все

популярнішими

і

перетворюються

в

інфраструктуру. Вищий менеджмент повинен приділяти цій проблемі належну
увагу і не відмовлятися її вирішувати. Однією з причин є те, що керівництво не
вважає себе досить компетентнісний в цьому питанні. Часто рішення наявної
проблеми лягають на плечі керівників інформаційних служб або зовнішні
організації.
Ризики, пов'язані з інформаційними системами та технологіями, постійно
зростають, і неясно, до яких пір керівництво підприємств буде недооцінювати
цей важливий стратегічний ресурс. Саме від вищого менеджменту повинні
виходити вирішальні ініціативи щодо зміни ситуації в цій сфері, адже
використання інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством
можуть виступити в вигляді потужної конкурентної переваги і дозволяє
швидше реагувати на нестабільні зміни в умовах розгортання економічної
кризи.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавp»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
КОНКУРEНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА-СУБ'ЄКТА
МІЖНАРОДНОГО БІЗНEСУ
В

статі

проаналізовані

основні

чинники

та

оцінки

міжнародної

конкуpeнтоспpоможності підпpиємства: pозвиток світової eкономіки, що
хаpактepизується pозвитком глобалізації pинків, посилeння конкуpeнції,
зближeння та відкpитістю міжнаpодних pинків.
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Ключові слова: світова eкономіка, глобалізація, міжнаpодні відносини,
міжнаpодні pинки, конкуpeнтоспpоможність, макpоeкономічні чинники
Існують різні способи пошуку джерел конкурентних переваг, які
формувались під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, можуть становити
основну конкурентної стратегії підприємства, а також формує рівень
міжнародної

конкурентоспроможності

підприємства.

Конкуренція

серед

підприємств, що працюють на міжнародних ринках, можу призвести як до їх
розвитку, так і до кризових ситуацій, саме тому до сьогодні стоїть питання
пошуку конкурентних переваг підприємства, які є підґрунтям для міжнародної
конкурентоспроможності підприємств на міжнародній арені.
В наші дні проводять різні дослідження, суть яких провести дослідження в
області підвищення конкурентноспроможності підприємства присвячено праці
багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. Незважаючи на велику кількість
різних теоретичних баз з питань міжнародної конкурентноспроможності
підприємств, досі не існує єдиного універсального підходу до визначених
джерел

конкурентних

переваг

для

того,

щоб

підвищити

рівень

конкурентноспроможності підприємства. На даний час проблема міжнародної
конкурентоспроможності підприємства потребує дослідження в економічній
науці з урахуванням виявлення та формування конкурентних переваг. Метою
написання

данної

донести

суть

міжнародної

конкурентоспроможності

підприємства через узагальнення підходів до її трактування та пошуку
конкурентних переваг. Щоб досягти поставленої мети потрібно проаналізувати
саме поняття міжнародної конкурентноспроможності підприємства, а також
чинники її формування, потрібно розглянути підґрунтя для її формування та
розвитку. Для функціонування суб‘єктів господарювання на світовому ринку в
умовах турбулентного зовнішнього середовища основним критерієм успіху є
рівень їхньої міжнародної конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність
підприємства формують його здібності та компетентність, які реально можуть
стати конкуреними перевагами на міжнародному ринку. Є шість основних
процесів для пошуку конкурентних переваг, які можуть створити цінність
товару, від обслуговування, до технологій.
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Поняття міжнародної конкурентоспроможності можна пояснити по
різному. Міжнародна конкурентоспроможність - порівняльна та системно
виявлена, що може сформуватись, розвиватись, з середини є здатність бути
стійкою до товаровиробника до методичного комплексного нарощування
власних конкурентних переваг щоб прискорити й забезпечити економіку
міжнародної переваги та планомірного випередження лідерів світового ринку
за для більш повного задоволення матеріальних і соціальних потреб, такі як:
працівники,

споживачі,

інвестори,

власники.

Поняття

міжнародної

конкурентоспроможності підприємства можна охарактеризувати як здатність
підприємства створювати та реалізовувати продукцію, не цінові та цінові
якості, якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції різних конкурентів
на зовнішньому ринку. Як вище було написано, є різні тлумачення поняття
міжнародної

конкурентоспроможності,

конкурентоспроможність

підприємства

-

наприклад:
здатність

різних

міжнародна
підприємств

створювати, а також реалізовувати продукцію на зовнішньому ринку, різної
якості для знаходження більш привабливих якостей в зрівнянні з конкурентами.
Також є тлумачення міжнародної конкурентоспроможності - це реальна
здатність підприємства доволі добре та ефективно функціонувати на
міжнародному ринку, в вчасності на зовнішньому, а також можливість
отримати лідируючи позиції в не простих умовах конкурентного середовища.
Кожен науковець що досліджує міжнародну конкурентоспроможність має своє
тлумачення на цей рахунок. Декілька різних версій поняття було наведено
вище. Дехто розглядає міжнародну конкурентоспроможність підприємств з
такої позиції як відповідності результатів діяльності різних підприємств,
підлягаючи вимогам міжнародним ринкам, ураховуючи основні чинники, які
можуть формувати конкурентні переваги на міжнародному та зовнішньому
ринку. Тому відповідно до цього, необхідно виділити декілька сутнісних
характеристик, саме за якими міжнародна конкурентоспроможність - це
ефективне та продуктивне використання ресурсів із погляду на міжнародний
поділ праці, та здатність деяких національних підприємств виробляти
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продукцію, яка би відповідала міжнародним потребам в умовах конкуренції.
Основна характеристика достатньо високого розвитку науково-технічного
сектору економіки і достатньо стійкого економічного росту підприємства та
держави зокрема. Об‘єктивний процес, який відображає динамічність та
непереривність розвитку економічної системи та її реалізація, інтеграція в
міжнародне співтовариство.
Проявлення

міжнародної

конкурентоспроможності

у

досягенні

конкурентних переваг підприємством, саме у міжнародному суперництві та
характеризується визначеними принципами, такі як: конкурентна перевага яка
формується на основі нововведень, удосконалень та різних змін; конкурентна
перевага може формуватись на кожному складнику системи створення
цінностей. Система для створення цінностей - це весь спектр різних видів
діяльності, які можуть приймати участь у процесі реалізації створення послуги
чи товару, його використання, а також охоплює стейкхолдерів підприємства:
посередників,

постачальників,

покупців;

конкурентна

перевага

може

підтримуватись завдяки постійним удосконалення. Існує не так багато
конкурентних переваг, які неможливо або дуже важко скопіювати, підтримка
конкурентних переваг може вимагати вдосконалення їх джерел. На ланцюжок
цінностей

може

впливати

будь-яка

діяльність

конкурентної

переваги

підприємства, починаючи з розроблення різних виробів і закінчуючи сервісним
обслуговуванням, підтримання різних переваг вимагає доволі глобального
підходу до стратегії реалізації.
В

цілому

підприємство

не

може

достатньо

довго

підтримувати

конкурентну перевагу в сфері міжнародної конкуренції, якщо не розширяє та не
використовує свої переваги, які можуть бути пов‘язані з базуванням у своїй
країні за допомогою достатньо глобального підходу до стратегії. Міжнародна
конкурентоспроможність в окремих підприємств проявляється тоді, коли
підприємства входять із власною продукцією на міжнародний ринок.
Є дві групи різних чинників які впливають на рівень міжнародної
конкурентоспроможності підприємств: це внутрішні та зовнішні. Якщо взяти
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окремо зовнішній чинник то його можна поділити на три групи, а саме: світової
економіки,

макроекономічні

та

галузеві.

Чинники

світової

економіки:

міжнародний розподіл праці, кон‘юнктура світових ринків, динаміка валютних
курсів, міжнародні угоди у сфері зовнішньої торгівлі. Макроекономічні
чинники, які можуть належати до зовнішнього середовища - це нормативноправове регулювання ринку, фіскальна політика держави, митна політика
держави, репутація країни на міжнародному ринку, коливання валютних курсів,
участь держави у торговельних об‘єднаннях, довгострокові програми по
розвитку секторів економіки, рівень доходів населення, рівень розвитку
інфраструктури, рівень конкуренції на ринку, ціна товару чи послуги, попит на
продукцію.
Поняття

галузеві

чинники

-

це галузеві

програми

по

розвитку

промисловості та їх можливих взаємозв‘язок із програмами розвитку суміжних
галузей, підтримка та запровадження грантових програм за сприяння
міжнародних фондів, ефективність функціонування галузевих професійних
об‘єднань, стимулювання запровадження інтеграційних формувань, наявність
стимулів

для

розвитку

підприємств

та

їх

промисловості,

діяльність

промисловості у вищих органах державної влади, інвестиційна привабливість
галузі.
Міжнародні

чинники

конкурентоспроможності

підприємства,

які

зумовлюються ситуацією поза межами країни, вимогами міжнародних
інституцій, станом кон‘юнктурою світових ринків тощо. У їх складі виділяють
таки групи як: кон‘юнктура світових товарних ринків, загальноекономічні стадія циклу розвитку світової економіки, зовнішньоекономічна політика
іноземних держав, розвиток інтеграційних процесів у світовому економічному
просторі, глобалізація конкуренції і світогосподарських процесів, регіоналізація
міжнародної економічної взаємодії та тому подібному; науково-технологічні технологічний протекціонізм, технологічна стратифікація країн, формування
"технологічних мереж" та звуження відкритого ринку технологій, військовополітичні - політика іноземних країн щодо політичних та соціально90

економічних перетворень в Україні, стан розвитку міжнародних відносин та
політичний клімат, військово-політичні конфлікти в деяких регіонах світу
тощо; інституціонально-економічні - пов'язані з вимогами іноземних держав
щодо рівнів якості, екологічності товарів, що імпортуються, безпека та
діяльністю міжнародних інституцій тощо.
Вплив

деяких

міжнародних

конкурентоспроможності

чинників

підприємства

можуть

на

бути

формування

прямим,

оскільки

безпосередньо взаємодіє з іноземними суб'єктами господарювання. Якщо брати
до

прикладу

вплив

на

рівень

міжнародної

конкурентоспроможності

підприємства то наприклад внутрішні чинники впливають на формування
підприємстві та повністю йому підпорядковані. Внутрішні чинники впливу на
pівeнь міжнаpодної конкуpeнтоспpоможності підпpиємства фоpмуються на
підпpиємстві та повністю йому підпорядковані. Підпpиємство можe впливати
на pівeнь пpояву цих чинників, тому йому потpібно упpавляти ними, щоб
отpимувати позитивний peзультат для пpийняття упpавлінських pішeнь.
Так само існують pізні підходи до виокpeмлeння внутpішніх чинників
конкуpeнтоспpоможності: діяльність кepівництва та апаpату упpавління
підпpиємства,

оpганізація

та

виpобнича

стpуктуpа,

пpофeсійний

та

кваліфікований pівeнь кepуючих кадpів; систeма тeхнологічного оснащeння;
peсуpси; збут пpодукції або ж систeма упpавління; фінансовe забeзпeчeння;
виpобничі потужності та виpобничий потeнціал; інновації; доступ до якісних і
дeшeвих peсуpсів.
Конкуpeнтні пepeваги – цe сукупність ключових відмінних від супepників
чинників успіху, які спpияють забeзпeчeнню підпpиємству стійкої лідиpуючої
конкуpeнтної позиції на pинку на пeвний пepіод.
Конкуpeнтні пepeваги за фоpмами виникнeння поділяються на зовнішні,
що хаpактepизують pинкову пepeвагу підпpиємства у задоволeнні потpeб
споживача, та внутpішні, які засновані на функціональних сфepах діяльності
підпpиємства.
обслуговування

Імідж

підпpиємства

на

pинку,

споживачів, співвідношeння ціни
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властивості

сepвісного

та якості пpодукції,

спpийняття покупцями інновацій підпpиємства – цe пpояви зовнішньої
конкуpeнтної пepeваги. Внутpішні конкуpeнтні пepeваги – упpавлінська,
виpобнича, маpкeтингова, фінансова, інвeстиційна та інноваційна діяльність.
Забeзпeчeння конкуpeнтних пepeваг залeжить від таких фактоpів, як:
відмінна якість, що являє собою підвищeну цінність для покупців або за
pахунок змeншeння їхніх затpат, або за pахунок підвищeння eфeктивності
пpодукції для задоволeння потpeб споживачів; ключові компeтeнції –
особливий навик чи тeхнологія, що ствоpюють унікальну цінність для
споживачів; поява нових тeхнологій; нові запити покупців чи ті запити, що
змінилися; поява нового сeгмeнта галузі за pахунок освоєння нової пpодукції;
зміна ваpтості чи видів компонeнтів виpобництва; зміна дepжавного
peгулювання в таких напpямах, як стандаpти, охоpона навколишнього
сepeдовища; швидкість ствоpeння та peалізації інновацій; здатність відмовитися
від існуючої конкуpeнтної пepeваги на коpисть фоpмування нової, більш
eфeктивної; удосконалeння власного виpобництва; eфeктивнe викоpистання
всіх видів peсуpсів та їх оптимальнe стpуктуpнe співвідношeння.
В умовах глобальної конкуpeнції конкуpeнтна пepeвага підпpиємства
забeзпeчується її діяльністю на всіх pинках. Пpи цьому конкуpeнтні пepeваги,
які підпpиємство отpимало на внутpішньому pинку, доповнюються пepeвагами,
які заявилися під час пpовeдeння міжнаpодних опepацій. М. Поpтep виділяє два
види конкуpeнтних пepeваг підпpиємства: конкуpeнтні пepeваги, які зумовлeні
більш низькими витpатами підпpиємства; конкуpeнтні пepeваги, які зумовлeні
дифepeнціацією товаpів підпpиємства, що підвищує їхню споживчу цінність.
Щоб бути конкуpeнтоздатним на pинку, підпpиємство повинно володіти
унікальними конкуpeнтними пepeвагами, для яких ствоpюються умови для
стійкого їх pозвитку.
Завдяки пepeвагам у наявних peсуpсах чи пepeвагам, що забeзпeчують
опepаційну eфeктивність, можна досягти лишe тимчасового peзультату, тому
потpібно зосepeдитися на унікальному позиціонуванні компанії, оpієнтації на
унікальні види діяльності. дасть змогу забeзпeчити довгостpокові конкуpeнтні
пepeваги.
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Кожна конкуpeнтна пepeвага має свій peсуpс, тому pинкові позиції
підпpиємства на світовому pинку визначаються кількістю конкуpeнтних
пepeваг, їх вагомістю та тpивалістю життєвого циклу конкуpeнтної пepeваги.
Чим більшe число унікальних, важкодоступних для копіювання конкуpeнтних
пepeваг і тpивалість їх життєвого циклу, тим міцнішe стpатeгічні позиції
підпpиємства.

Під

впливом

туpбулeнтності

зовнішнього

сepeдовища

конкуpeнтні пepeваги підпpиємства можуть змeншуватися або зовсім зникати.
Основними пpичинами втpати конкуpeнтних пepeваг є: погіpшeння
фактоpних умов (збільшeння витpат, знижeння кваліфікаційного pівня
пpацівників тощо), знижeння інвeстиційної пpивабливості підпpиємства та її
інноваційного потeнціалу, знижeння здатності до адаптації (викоpистання
моpально застаpілого обладнання, довготpивалість ствоpeння нової пpодукції
тощо), знижeння конкуpeнції на pинку, низькі доходи основних гpуп насeлeння
кpаїни, що пpизводять до знижeння вимогливості до якості товаpів та їх
pізноманітності.
У бізнeс-сepeдовищі вeдeться нe тільки конкуpeнтна боpотьба, а й існує
тісний взаємозв'язок і взаємозалeжність підпpиємств, тому, кpім ствоpeння
однобізнeсових пepeваг, повинні pозpоблятися конкуpeнтні пepeваги всіх
бізнeс-напpямів,

які

забeзпeчать

міжнаpодну

конкуpeнтоспpоможність

підпpиємств у туpбулeнтних умовах функціонування.
Підпpиємства фоpмують конкуpeнтну пepeвагу, pозpобляючи нові способи
здійснeння

діяльності,

викоpистовуючи

нові

тeхнології,

особливо

інтeлeктуальний peсуpс підпpиємства. Підпpиємства досягають успіху в тих
напpямах діяльності, дe є навички і peсуpси, нeобхідні для успішного
фоpмування конкуpeнтної пepeваги та, як наслідок, підвищeння pівня
конкуpeнтоспpоможності підпpиємства.
Висновки з цього досліджeння і пepспeктиви подальших pозвідок у даному
напpямку. Тeхнологія фоpмування конкуpeнтних пepeваг є комплeксом
маpкeтингових пpоцeдуp і способів їх виконання, пpизначeних для кpащого
позиціонування підпpиємства в конкуpeнтному сepeдовищі. Пpинциповими
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особливостями

цих

тeхнологій

є:

систeматичний

хаpактep

виконання,

зумовлeний динамічністю конкуpeнтного сepeдовища і нeобхідністю її
постійного монітоpингу; висока відповідальність під час їх pозpоблeння та
виконання, зумовлeна сильним впливом pішeнь, що pозpобляються, на
найважливіші

eкономічні

показники;

інepційність

пpояву

наслідків

підготовлюваних pішeнь і, як наслідок, нeможливість опepативного усунeння
нeбажаних наслідків; складність оpганізаційної підтpимки peалізації тeхнологій
чepeз їх багатофункціональність і нeобхідність кооpдинації pобіт між pізними
ієpаpхічними

pівнями

упpавління

підпpиємством;

інтepактивність,

що

пояснюється наявністю вeликої кількості нeфоpмалізованих пpоцeдуp і
нeобхідністю ввeдeння окpeмих коpeктивів у peзультаті змін кон'юнктуpи.
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Постановка

проблеми.

У

сучасному

висококонкурентному

бізнес-

середовищі, можливо, немає нічого більш важливого ніж планування і, зокрема,
розробка бізнес-плану. У будь-якій організації існує багато різних типів планів
- фінансові, кадрові, маркетингові, виробничі, плани зі збуту, тощо. Ці плани
можуть бути короткостроковими або довгостроковими, стратегічними або
діючими, і можуть значно відрізнятися за обсягом. Незважаючи на відмінності
в обсязі і охопленні, кожен план має спільну мету: забезпечити вказівки та
структуру щодо постійної основи для управління організацією в умовах
гіперконкурентного середовища, що швидко змінюється.
Метою даної статті є визначити основи розроблення бізнес-плану для
успішної реалізації його продукції на міжнародний ринок. Дослідити основні
способи виходу продукції підприємства на новий глобальний рівень.
Посилання на сучасні дослідження. Питанням дослідження процесу
розробки бізнес-плану підприємства для виходу на міжнародний ринок
займалося багато науковців, зокрема такі: Басова Д. В., Басов О. В.,
Моргуш В. В., Бондаренко Н., Гринько І., Могилова А.Ю., Дмитрієв В.І.,
Пічугіна Т.С., Волченок А.В., Прокопець Л. В., Малиш Л. Б., Аміхалакіоає І. Г.,
Устенко М.О., Курочка А.Ю., Максимова О.В. Проте, незважаючи на велику
кількість досліджень, питання вивчення цієї теми є дуже актуальним та його
важливість збільшується щороку.
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Виклад основного матеріалу. Для початку, визначимо конкретне поняття
терміну «бізнес-план». Бізнес-план – процес прогнозування і керівництва
бізнес-процесами

підприємства

для

досягнення

цілей

фінансового

та

інвестиційного розвитку [6, с.282].
Бізнес-план – це також дорожня карта, яка надає вказівки, щоб бізнес міг
спланувати своє майбутнє і допомагає уникнути помилок на своєму шляху. Час,
який ви витрачаєте на ретельний і точний бізнес-план і підтримання його в
актуальному стані, є інвестицією, яка приносить великі дивіденди в
довгостроковій

перспективі.

Він

має

відповідати

загальноприйнятим

рекомендаціям щодо форми та змісту. Кожен розділ повинен містити конкретні
елементи та відповідати на певні запитання, які, швидше за все, могли б задати
люди, які читають ваш план.
Зокрема, бізнес-планування, в широкому сенсі – це формування прогнозу
розвитку ситуації і розроблення рекомендацій із досягнення цілей діяльності
підприємства в стратегічному відношенні [6, с.282]. В епоху, коли понад 50%
малих підприємств зазнають краху в перший рік, наявність чіткого,
визначеного та добре продуманого бізнес-плану є першим важливим кроком
для створення бізнесу для довгострокового успіху.
Більшість потенційних інвесторів захочуть ознайомитися з бізнес-планом
підприємства, перш ніж розглянути питання про фінансування вашого бізнесу.
Незважаючи на те, що багато компаній мають спокусу використовувати свої
бізнес-плани виключно для цієї мети, хороший план повинен визначати хід
бізнесу навіть протягом його життя.
Бізнес-план відіграє ключову роль у розподілі ресурсів у всьому бізнесі. Це
інструмент, який може допомогти вам залучити нові кошти або який можна
використовувати як стратегічний документ. Хороший бізнес-план показує, як
ви б використали банківський кредит або інвестиції, про які ви просите.
Розглянемо, які ж компоненти повинен містити в собі справжній
продуманий бізнес-план за стандартом UNIDO (бізнес-план за стандартами
UNIDO розроблений відповідно до рекомендацій United Nations Industrial
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Development Organization (Організації Об‘єднаних Націй з промислового
розвитку), у цій методиці бізнес-планування застосовується комплексний
підхід, що вимагає професійних знань і навичок в ряді областей: маркетинг,
ринковий і фінансовий аналіз та управління персоналом): резюме, концепція
бізнес-плану (опис галузі, послуг, компанії), аналіз ринку, маркетинг-план,
виробничий план, організаційний план, фінансовий план, оцінка ризиків.
Під час написання резюме, необхідно звернути увагу на те, що даний
розділ має містити усю необхідну та важливу інформацію про підприємство у
скороченому вигляді, а саме: назву, адресу підприємства, його вид економічної
діяльності, мету, терміни впровадження плану, обсяг необхідних інвестицій та
джерела їх отримання, рівень рентабельності, точку беззбитковості [6, с.283].
Концепція бізнес-плану містить в собі опис глобальних ініціатив, що має
важливу інформацію про розміри та обсяги можливостей. Крім визначення місії
та мети, має бути забезпечено поглиблене обговорення продукту/послуги, що
буде запропоновано.
У третьому розділі зосереджено аналіз власних можливостей. Продукт або
послугу потрібно описати якомога детальніше (важливе повне розуміння всіх
аспектів

і

особливостей).

Усі

конкурентоспроможні

продукти

та

конкурентоспроможні компанії на ринку товарів або послуг необхідно
ідентифікувати та перерахувати, оскільки для відкриття або просування
власного бізнесу потрібно детально дослідити конкурентне середовище. Ідею
нового

продукту/послуги

слід

порівняти

щонайменше

з

трьома

конкурентоспроможними продуктами чи послугами, які найбільш схожі в
задоволенні однієї і тієї ж визначеної потреби споживача. Результатом такого
аналізу буде опис того, чим ваш продукт або послуга відрізняється та в чому
проявляє свою унікальність. Якщо за результатами дослідження товару/послуги
немає хоча б 3-5 унікальних рис у порівнянні з конкурентами на ринку, то
підприємцю необхідно провести додаткове дослідження, чи справді ця ідея
достатньо корисна, унікальна та особлива щоб успішно конкурувати на ринку
та займати провідні позиції.
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Під

час

розробки

маркетинг-плану

розглядаються

розмір

та

характеристики ринку. Ринкові дані повинні збиратися протягом щонайменше 3
років, тому що тенденція є очевидною для всієї галузі, ринку в цілому, сегмента
ринку та цільового ринку. Це можна зробити, зібравши якомога більше
опублікованих даних про діяльність підприємства на їх офіційних сайтах або на
сайтах, що місять таблиці статистичних даних. Необхідно визначити не тільки
розмір цих ринків, а й їх характеристики.
На основі цього розділу, підприємець повинен мати можливість визначити
обидві основні проблеми - розмір і характеристики ринку, а також чи достатньо
він великий і придатний, щоб гарантувати окупність часу та зусиль, необхідних
для продовження розробки плану та можливого виходу підприємства на ринок.
У плані виробництва дається виробнича програма, для укрупнення
асортименту продукції та послуг, визначаються можливі постачальники
товарів, обсяги та умови поставок і розрахунків [6, с.283].
Організаційний

план

дає

змогу

оцінити

самого

підприємця

та

підприємницьку команду. Принаймні одна особа в команді повинна мати досвід
роботи в обраній галузі. Ця характеристика є дуже важливою та підвищує
ймовірність успіху підприємства. Даний розділ зазвичай коротший за попередні
і дозволяє підприємцям визначити, чи справді він чи вона підходить для
успішного втілення ідеї на ринку. Ця інформація дає чітке розуміння того, хто
керує організацією та як інші члени будуть взаємодіяти між собою.
Фінансовий план охоплює всі фінансові показники. Вони визначають
фінансовий потенціал підприємства, його інвестиційні зобов‘язання, необхідні
для нового підприємства і показують чи є бізнес-план економічно доцільним.
Як правило, у цьому розділі бізнесу обговорюються три фінансові сфери.
По-перше, узагальнені прогнозовані обсяги продажів і відповідні витрати на
перші 3 роки, при цьому прогнози на перший рік надаються щомісяця. Це такі
дані, як прогнозований обсяг реалізації, собівартість реалізованої продукції, а
також загальні витрати. По-друге, велика область необхідної фінансової
інформації - це показники грошових потоків на 3 роки, при цьому прогнози на
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перший рік надаються щомісяця. Останнім фінансовим пунктом, необхідним у
цьому розділі бізнес-плану, є прогнози. Таблиця балансу показує фінансовий
стан

підприємства

на

конкретний

момент.

Вона

підсумовує

активи

підприємства, його зобов‘язання, інвестиції підприємця та будь-яких партнерів,
а також нерозподілений прибуток.
Останнім пунктом при написанні бізнес-плану є оцінка ризиків.
Відкриваючи власну справу кожен підприємець повинен вміти оцінювати
поточну ситуацію в країні та світі, оскільки світовий ринок це середовище де
завжди відбуваються зміни. Зміни несуть за собою певні ризики та відхилення
від нормального функціонування тієї чи іншої організації.
Недоліками методики UNIDO є відсутність: урахування ризиків, які
супроводжуються здійсненням міжнародних інвестиційних проєктів; адаптації
до української податкової системи; рекомендацій щодо встановлення цінна
продукцію та обсягів її виробництва [3, с. 115].
Після того, як ви склали бізнес-план і втілили його в життя, його потрібно
постійно контролювати, щоб переконатися, що цілі досягаються. Цей процес
огляду має супроводжувати оцінку вашого прогресу на сьогоднішній день та
аналіз найбільш перспективних шляхів розвитку вашого бізнесу.
Цей процес називається циклом бізнес-плану. У деяких підприємств він
може бути безперервним процесом, план якого регулярно оновлюється та
контролюється. Для більшості підприємств достатньо річного плану, розбитого
на чотири квартальні операційні плани. Однак, якщо бізнес значною мірою
орієнтований на продажі, доцільніше мати місячний операційний план,
доповнений за необхідності тижневими цілями та оглядами.
Враховуючи конкурентне середовище та труднощі ведення бізнесу за
межами вашої країни, глобальний бізнес-план є невід‘ємною частиною
стратегічного управління. Глобальний бізнес-план - це письмовий документ,
підготовлений підприємцем і командою, який описує всі відповідні зовнішні та
внутрішні елементи майбутнього або вже існуючого підприємства. Часто
глобальний бізнес-план використовується різними зацікавленими сторонами і
може мати декілька різних цілей. Він має бути достатньо комплексним, щоб
вирішити проблеми клієнтів, співробітників, інвесторів.
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Вибір способу виходу на зовнішні ринки залежить від мети підприємства,
масштабів його діяльності, характеру товару й намірів контролювати продаж.
Враховується також потенційний обсяг продажу, витрати й інвестиції на
організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу (продавців) та
інші умови [5, с. 21].
Процес стратегічного планування складається з шести етапів:
1. Оцінка поточної стратегії.
2. Аналіз портфеля продукції.
3. Вибір стратегії.
4. Оцінка обраної стратегії.
5. Розробка стратегічного плану.
6. Розробка системи бізнес-планів [7, с. 83].
Існує безліч способів виходу компанії на зовнішній ринок. Проте жодна з
них не працює для всіх міжнародних ринків. На вибір стратегії впливатиме ряд
факторів: тарифні ставки, ступінь необхідної адаптації вашого продукту,
маркетингові та транспортні витрати. Хоча ці фактори можуть підвищити ваші
витрати, очікується, що збільшення продажів компенсує ці витрати.
Наступні стратегії є основними доступними варіантами входу на зовнішні
ринки:
1. Прямий експорт - це продаж безпосередньо на вибраному вами ринку,
використовуючи спочатку власні ресурси.
2. Ліцензування - це відносно складна угода, коли фірма передає права на
використання продукту чи послуги іншій фірмі.
3. Франчайзинг - добре працює для фірм, які мають повторювану бізнесмодель (наприклад, пункти харчування), яку можна легко перенести на інші
ринки.
4. Партнерство - особливо корисна стратегія на тих ринках, де культура, як
ділова, так і соціальна, суттєво відрізняється від вашої, оскільки місцеві
партнери приносять знання про місцевий ринок.

100

5. Спільні підприємства - особлива форма партнерства, яка передбачає
створення третьої незалежно керованої компанії.
6. Купівля компанії - на деяких ринках купівля існуючої місцевої компанії
може бути найбільш підходящою стратегією входу.
7. Піггібек (контейнерство) - якщо у вас є особливо цікавий та унікальний
продукт чи послуга, які ви продаєте великим вітчизняним фірмам, що в даний
час працюють на іноземних ринках, ви можете звернутися до них, щоб
дізнатися, чи можна включити ваш продукт чи послугу до їхнього асортименту
для міжнародних ринків.
8. Проєкт «під ключ» - об‘єкт будується з нуля і передається клієнту,
готовий до роботи - поверніть ключ і завод запрацює.
9. Нова інвестиція - ви купуєте землю, будуєте об‘єкт і керуєте бізнесом на
постійній основі на зовнішньому ринку.
Узагальнюючи результати дослідження, варто відзначити, що процес
розроблення

зовнішньо-економічної

стратегії

бізнес-структури

повинен

здійснюватися за такими етапами:
1. Визначення загального періоду формування зовнішньоекономічної
стратегії, який буде залежати від періоду загальноекономічного розвитку
бізнес-структури, від прогнозу перспектив розвитку економіки загалом і
зовнішніх ринків вибірково, від стадії життєвого циклу бізнес-структури
2. Дослідження кон‘юнктури ринку -

передбачає вивчення економіко-

правових умов ЗЕД бізнес-структури та можливої їх зміни в майбутньому
3. Оцінка конкурентних переваг компанії, що проводиться з метою
визначення достатності потенціалу бізнес-структури для здійснення ЗЕД
4. Формування

стратегічних

цілей

ЗЕД

-

передбачає

отримання

максимального прибутку з урахуванням конкретизації завдань та особливостей
майбутнього розвитку ЗЕД бізнес-структури
5. Вибір способу виходу на зовнішній ринок залежно від рівня
інтернаціоналізації бізнесу, який є основним етапом, що враховує пошук
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альтернативних напрямів зовнішньоекономічної діяльності бізнес-структури з
позиції потенціалу компанії, як і життєвий цикл попиту на товар, визначає
стратегію активізації ЗЕД бізнес-структури [1, с.130].
Можемо зробити висновок, що правильно складений бізнес-план, з
використанням послідовного аналізу та вибір правильної стратегії є запорукою
успіху виходу підприємства на міжнародний ринок.
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РОЛЬ ТНК В ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
У статті досліджено роль транснаціональних корпорацій у формуванні та
реалізації міжнародних стратегій розвитку. Здійснено аналіз сфер впливу
роботи транснаціональних корпорацій на світовий розвиток. Ідентифіковано
конкретні чинники розвитку ТНК, що впливають на формування міжнародних
стратегій розвитку країн.
Ключові

слова:

транснаціональні

корпорації,

міжнародні

стратегії,

глобалізація, економічний розвиток, регіоналізація.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Транснаціональні корпорації є основними гравцями
світової економіки. З одного боку, глобалізація та регіоналізація створюють
сприятливі умови для розвитку транснаціональних корпорацій, з іншого боку
самі ж фірми посилюють ці процеси їх експортом та прямими іноземними
інвестиціями. В умовах процесів інтеграції, інтернаціоналізації та глобалізації
діяльність транснаціональних корпорацій є основною рушійною силою
економічного зростання.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням даної
проблематики займалися такі науковці: Воронкова Т. Є., Хівренко К. В., Газієва
Е. Ф., Стрілець В. Ю., Качур А. В., Могилко Д. М., Хмелевський О. В.,
Керницька Н. О., Шкурат І. В.. Попри достатньо велику кількість досліджень,
тема впливу та ролі ТНК на міжнародні стратегії розвитку є досить актуальною
та відкритою для нових спостережень.
Формулювання

цілей

статті.

Метою

статті

є

дослідження

ролі

транснаціональних корпорацій у формуванні міжнародних стратегій розвитку.
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Виклад

основного

матеріалу.

В

процесі

визначення

ролі

транснаціональних корпорацій у формуванні стратегій міжнародного розвитку
країн, для початку необхідно визначити значення терміну «транснаціональна
корпорація». ТНК – це міжнародні фірми, що мають свої господарські
підрозділи у двох або більше країнах, управління якими здійснюється з одного
або з декількох центрів. В основі такого управління – механізм прийняття
рішень, який дає змогу здійснювати узгоджену політику і загальну стратегію,
розподіляючи

ресурси,

технології

та

відповідальність

для

досягнення

результату – отримання прибутку [5, с.14]. Тобто, транснаціональні корпорації це зареєстровані або некорпоровані підприємства, що включають материнське
підприємство та його іноземні філії.
Існує декілька основних факторів, що пояснюють існування ТНК. З одного
боку це внутрішні фактори, тобто рішення певної компанії перейти на
глобальний рівень, що визначається певним рядом конкурентних переваг, а з
іншого боку це зовнішні фактори, що дають змогу на взаємовигідну співпрацю
та взаємодію з державами та міжнародними організаціями [2, с.9].
Транснаціональні корпорації зазвичай беруть участь у кількох видах
економічної діяльності за межами національних кордонів, тоді як велика
частина транскордонних ринків є інтерналізованими, тобто вони здійснюють
внутрішньодержавні операції з товарами та послугами.
Велику роль відіграють транснаціональні корпорації у світовій торгівлі та
інвестиціях.

Величезні

перевищує

бюджет

транснаціональні
деяких

компанії

країн.

мають

Міжнародне

бюджет,

що

виробництво

транснаціональними корпораціями все більше впливає на розмір і характер
транскордонних транзакцій, а цей процес формує певну економічну природу.
Транснаціональні корпорації стали основними організаторами економічної
діяльності та важливими гравцями у формуванні міжнародного поділу праці.
Водночас, можемо сказати, що ТНК відіграють надзвичайно велику роль у
розвитку

економічних

безпосередню

участь

відносин.
в

Транснаціональні

перезавантаженні
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економіки

корпорації

беруть

країн-реципієнтів,

глобальних процесах переділу світового ринку. Транснаціональний капітал
створив нову систему міжнародних відносин, що привела до створення
наддержавних інститутів управління. ТНК активно впливають на процеси
глобалізації [3, с.58].
У світі зростає роль транснаціональних корпорацій. Дійсно, корпорації
стають все більш незалежними від контролю і регулювання як материнської,
так і приймаючої економіки. Сильна та стійка позиція корпорацій в світовому
господарстві встановилася завдяки діяльності, яку вони здійснюють, а саме:
- рух ресурсів і потужностей виробництва та торгівлі;
- стимулювання зростання та економічної ефективності;
- стимулювання перебудови;
- посилення ринкової конкуренції;
- інтеграція підприємств і економік.
Розглянемо, яку роль відіграють ТНК у формуванні та реалізації
міжнародних стратегій:
1. Запровадження нових досягнень науково-технічного прогресу: імпорт
новітніх

технологій

сприяє

вдосконаленню

продукції,

зростанню

конкурентоздатності товару на ринку, відбувається полегшення робочих умов
для працівників та покращення екологічних умов, завдяки технологіям No
Waste та подібним [3, с.59].
2. Процеси інтернаціоналізації економічного життя: вільний рух капіталу,
товарів, взаємодія національних економік у господарській діяльності [4, с.236].
3. Зміцнення процесів глобалізації: ТНК в значній мірі визначають
політику багатьох країн, підтримують інвестиції, сприяють регіональній
економічній інтеграції, як у розвинених країнах, так і в країнах, що
розвиваються.
4. Вдосконалення промислової бази: функціонування іноземних компаній
на території певної країни шляхом виробництва товарів та послуг, мотивує до
побудови нових компаній, оновлення або розширення вже існуючих.
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Транснаціональні корпорації мають ряд істотних конкурентних переваг.
Існує конкуренція: цінова і нецінова. Методи стосуються цінової конкуренції,
якщо вони дозволяють встановити рівень цін на товари чи послуги, за якого
підприємство може мати конкурентну перевагу на ринку. У якийсь момент
компанія може торгувати з від‘ємним значенням прибутку, тобто втратити свої
фінансові ресурси. Вона робить це для того, щоб загострити конкуренцію на
ринку і усунути слабші фірми. Такі дії називаються «демпінгом».
Методи нецінової конкуренції включають підвищення якості своїх товарів,
проведення рекламних кампаній та інших дій, пов‘язаних з просуванням
товарів на ринок. Будь-яка транснаціональна корпорація може собі це
дозволити, на відміну від малого бізнесу.
ТНК економлять значні кошти за масштабами виробництва. Дійсно, як
відомо, частка постійних витрат зменшується з розширенням масштабів
виробництва; отже, вартість на виробництво зменшується, що дає підприємству
можливість коригувати ціну залежно від ситуації на ринку. Такий підхід дає
ТНК необхідну свободу встановлення цін, що є однією з особливостей
монополії. ТНК можуть дозволити собі проводити високодослідні роботи, і
фундаментальні наукові дослідження.
Транснаціональні корпорації використовують фактори виробництва в
інших країнах, що також дозволяє знизити собівартість продукції. Через
нерівномірний розподіл світових ресурсів і міжнародний поділ праці, кожна
країна має свою частку у виробництві та видобутку ресурсів. Оптимізація
виробництва в глобальному масштабі та досягнення мінімальних витрат на
фактори виробництва - ТНК мають величезну конкурентну перевагу у зниженні
вартості товарів.
ТНК може швидко переміщувати ресурси всередині своєї структури, що
дозволяє їй швидко адаптуватися до змін кон‘юнктури ринку, більш ефективно
використовувати ці ресурси та досягати найнижчої вартості виробництва за
рахунок зниження витрат і більш ефективного використання ресурсів.
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Таким чином, транснаціональні корпорації є результатом процесів, які
відбуваються у світовій економіці, що веде до вдосконалення виробничих
відносин, розширення географії виробництва. Вони сприяють зміцненню
економічної

глобалізації

та

глобальних

конкурентних

відносин.

Транснаціональні корпорації стали найважливішими суб‘єктами в сучасному
світовому господарстві. Добробут країни, її участь у міжнародному поділі
праці, рівень інтегрованості у світове господарство і, в остаточному підсумку, її
міжнародна конкурентоздатність дедалі більшою мірою залежать від того,
наскільки успішна діяльність ТНК, що базуються в її економіці. Варто
відмітити, що ТНК на сьогоднішньому етапі розвитку світового господарства
відіграють важливу роль. Адже вони впливають на економіки приймаючих
країн,

прискорюють

науково-технічний

процес,

інтернаціоналізацію

господарського життя, залучаються прямі іноземні інвестиції, відкривається
доступ до фінансових ресурсів ТНК, інтеграція до світових економічних
процесів, доступ до зовнішніх ринків. Зважаючи на вищевикладене, можна
стверджувати, що ТНК відіграють важливу роль у формуванні міжнародних
стратегій розвитку країн.
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УДК 339.554
Ірина Войціцька
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглядається сутність та механізм
діяльності

підприємства.

Розглянуто

основні

міжнародної економічної
трактування

поняття

міжнародної економічної діяльності. Визначено основні суб’єкти міжнародної
економічної діяльності за рівнями її здійснення. Досліджено причини та види
міжнародної економічної діяльності
Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, підприємство, суб’єкт
господарювання, Міжнародна економічна діяльністьпідприємства, експортні
операції
За сучасних умов розвитку економіки в умовах інтеграційних та ринкових
перетворень для підприємств досить важливим є питання щодо організації та
інтенсифікації їх зовнішньоторговельних зв‘язків. Під впливом інтеграційних
вимог, лібералізації ринків та спрощення митних бар‘єрів, вітчизняні
підприємства повинні адаптуватись до змін, які відбуваються за результатами
інтеграційних процесів, оскільки, для того, щоб успішно експортувати
продукцію на зовнішній ринок з урахуванням ускладнених умов конкуренції.
Серед науковців та практиків, які внесли певний доробок у дослідження
проблем розвитку міжнародної діяльності підприємства, слід назвати таких
науковців як: Асаул А.Н., Джонсон Т., Догерті Д., Косгроув К., Коуз Р,
Леонтьев В., Мілль Д., Олін Б., М., Хекшер Е., Шумпетер Й.Войнаренко М.П.,
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Гребельник О.П., Гурін В.М., Давиденко В.В., Зінь Е.А., Іванілов О.С.,
Івашина О.Ф., Іващук І.О., Козак Ю.Г., Козик В.В., Коломієць І.Ф,
Корольов О. Г., Кредісов А.І., Мец В.О., Нижник В.М., Новицький В.Є.,
Орлов О.О., Орловська О.В., Пирожков С.І., Ситорян С.А., Смітиєнко Б.М.,
Стадник В.В., Третяк В.В., Хрущ Н.А., Шкурупій О.В. Незважаючи на значні
здобутки вчених у вивченні зазначених питань, низка організаційнометодичних проблем розвитку потребує подальших наукових досліджень.
Мета статті полягає у з‘ясуванні особливостей міжнародної діяльності
підприємства.
Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті
поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних
економічних зв‘язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до
діяльності в Україні - з другого.
Значимість таких зв‘язків у розвитку країн, у тому числі й України,
постійно зростає. Історичний розвиток ряду країн підтверджує позитивний
вплив і вигідність розширення участі кожної з них у міжнародному поділі праці
та у різноманітних формах міжнародних зв‘язків.
Очевидним є той факт, що міжнародна економічна діяльність кожної
країни є важливою умовою її економічного зростання. Особливо це актуально
за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної
економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародного поділу праці,
глобалізації світового господарства.
Міжнародна економічна діяльність(МЕД) сприяє розвитку перспективних
напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної
діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин
та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання.
Міжнародна економічна діяльність як економічна категорія висвітлює
передусім відповідні (пов‘язані зі здійсненням міжнародного бізнесу) функції
виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об‘єднань та ін.).
109

Фахівці

визначають

наступні

відмінності

зовнішньоекономічної

діяльності від інших видів господарської діяльності:
Міжнародна

1)

економічна

діяльність

–

це

складова

зовнішньоекономічної політики держави, яка є каталізатором ринкових
перетворень в країні і становленням дипломатичних відносин з іншою країною;
за рахунок переваг міжнародного поділу праці, міжнародних

2)

економічних відносин підприємства зовнішньоекономічної діяльності мають
можливість здійснювати свою діяльність з тими країнами та партнерами, які є
вигідними [5, с.277].
У науковій літературі під зовнішньоекономічною діяльністю розуміється
система різноманітних світогосподарських відносин зі створення та просування
на світовий ринок товарів за допомогою реалізації зовнішньоекономічних
зв'язків країни, заснованих на міжнародному поділі праці та включають
нормативно-правові та організаційні умови функціонування підприємницьких
структур [7, с.345]. МЕД трактують також як зовнішньоторговельну,
інвестиційну та іншу діяльність, включаючи виробничу кооперацію в галузі
міжнародного

обміну

товарами,

інформацією,

роботами,

послугами,

результатами інтелектуальної діяльності, у тому числі винятковими правами на
них (інтелектуальна власність) [9, с. 44].
А.

П.

Гребельник

визначає

зовнішньоекономічну

діяльність

як

господарювання суб'єктів України та іноземних суб'єктів, засноване на
взаєминах між ними, що має місце як на території Україна, так і за її межами
[3,с.48].

М.

І.

Дідковський

застосовує

поняття

«зовнішньоекономічна

діяльність» переважно для характеристики зовнішньоекономічних операцій на
мікрорівні (підприємств, організацій, об'єднань); операцій, метою яких було
отримання прибутку в умовах самоокупності [7, с. 19].
Н.М.

Грущинська

під

зовнішньоекономічною

діяльністю

розуміє

сукупність форм прояву міжнародних економічних відносин, визначаючи її як
процес становлення та функціонування господарських зв'язків між суб'єктами
міжнародної економіки [4]. Н. Ф. Гофман і Г. А. Маховікова тлумачать
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зовнішньоекономічну діяльність як сукупність виробничо-господарських,
організаційно-економічнихі

комерційних

функцій

фірм

і

підприємств,

пов'язаних зі співпрацею з іноземними партнерами [10, с.110].
Синтез підходів дозволяє зробити висновок, що МЕД ведеться в
основному на рівні підприємств. Підприємство визначається як самостійний
суб‘єкт господарської діяльності, який виготовляє продукцію або надає послуги
з метою задоволення потреб суспільства та одержання прибутку. Таким чином,
можна визначити МЕД підприємства як процес, який веде підприємство на
зовнішньому ринку шляхом реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, тобто
торгівлі, співпраці, надання послуг, спільного підприємництва, участі в
інтеграційних та глобалізаційних процесах роботи організацій та ін. для
досягнення ефективного використання переваг міжнародного поділу праці.
Міжнародна економічна діяльність підприємства, яка здійснюється
шляхом реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, розглядається як невід'ємна
сфера господарської діяльності, здатна позитивно впливати на ефективність
виробництва, його технічний рівень, якість виробленої продукції. В основному
Міжнародна економічна діяльність розглядається як:
об‘єкт

цілеспрямованого

організаційно-економічного

впливу

держави з метою стимулювання підприємницької активності і налагодження
стійких самостійно регульованих ринкових зв'язків і механізмів;
процес

прогресивних

перетворень

у

структурі

суспільного

відтворення;
джерела передових технологічних та організаційних ідей в галузі
управління суспільно-виробничими системами.
До причин, що спонукають підприємство займатися МЕД діяльністю,
відносяться:
особливості розвитку внутрішнього ринку, за якого вигідніше
вкладати капітал за кордоном. Це - насиченість ринку товарами; посилення
тиску конкурентів; зростання залежності від посередницької торгівлі, особливо
у питаннях якості, цін, капіталовіддачі та розширення виробництва; зростання
зборів,

пов‘язаних

із

захистом

навколишнього

дотримання соціального законодавства;
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середовища;

труднощі

нестабільність політичного та економічного становища в країні:
погіршення інвестиційного клімату, низькі темпи економічного зростання;
недосконалість

національної

законодавчої

бази,

що

регулює

комерційну діяльність. Підприємницьке середовище у різних країнах суттєво
різниться. Підприємці намагаються здійснювати свою діяльність у тих країнах,
які характеризуються ліберальними податковими та митними режимами;
нестабільність національної валюти, можливість отримання прибутку
в твердій іноземній валюті і компенсація коливань валютного курсу шляхом
організації часткового виробництва і збуту у відповідних країнах;
конкуренція

зі

сторони

іноземних

компаній,

що

діють

на

внутрішньому ринку;
можливість зниження ризику втрати доходу за рахунок зменшення
залежності від внутрішнього ринку і «розсіювання» його шляхом завоювання
іноземних ринків, в тому числі розв‘язання проблеми залежності фірми від
сезонних коливань попиту на внутрішньому ринку;
пошук унікальних ресурсів, яких немає у власній країні;
вигідне географічне положення. Метою перебування в якій-небудь
країні

підприємство

може

вибрати

її

економічно

вигідне

місце

розташування(між континентами, між морями, на пересіканні великих
транспортних магістралей)
можливість отримання більшого прибутку від кращого використання
виробничих потужностей. Так, розширення ринку дозволяє завантажити наявні
або додатково створені потужності;
отримання доступу до новітніх технологій, завдяки діяльності з
іноземними партнерами;
зростаючий попит потенційних зарубіжних клієнтів;
можливість придбання на зарубіжних ринках більш дешевих ресурсів,
диверсифікація джерел постачання, зниження загального ризику шляхом їх
віднесення на більший обсяг продукції, частина з яких виготовляється на
власних зарубіжних фірмах.
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До суб'єктів МЕД належать фізичні особи, юридичні особи, об'єднання
фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними
особами згідно із законами України, структурні одиниці суб'єктів господарської
діяльності, інші суб'єкти господарської діяльності.
О. А. Гребельник пропонує наступну систематизацію суб'єктів МЕД в
залежності від рівня економічних відносин:
мікрорівень – рівень суб'єктів, як юридичних, так і фізичних осіб
(підприємства, фірми, організації);
мезорівень – рівень різного роду національних галузевих і
регіональних об'єднань (міністерства, відомства, Торгово-промислова палата
України);
макрорівень – рівень держави (уряд країни, парламент);
метарівень – співпраця органів управління на стадії створення та
розвитку інтеграційних об'єднань;
мегарівень

–

рівень

міжнародних

об'єднань,

організацій

(Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ), Світова організація торгівлі
(СОТ, Міжнародна торгова палата) [10, с. 149].
До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні
суб'єкти цієї діяльності, належать [11]:
експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг
іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих,
транспортно-експедиційних,
експортних,

страхових,

посередницьких,

консультаційних,

брокерських,

агентських,

маркетингових,
консигнаційних,

управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що
прямо і виключно не заборонені законами України;
надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської
діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна
та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
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навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у
випадках, передбачених законами України;
кредитні

та

розрахункові

операції

між

суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності;
створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських,
кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними
суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у
випадках, передбачених законами України;
спільна

підприємницька

діяльність

між

суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм,
проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як
на території України, так і за її межами;
підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних
об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;
аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за
межами України;
організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок,
аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних
заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів
зовнішньоекономічної

діяльності;

організація

та

здійснення

оптової,

консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту
у передбачених законами України випадках;
товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на
формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та
іноземними суб'єктами господарської діяльності;
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операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними
суб‘єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її
межами;
інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у
виключній формі законами України.
У сучасних умовах суттєво змінюється роль та місце підприємства у МЕД
країни. На це впливає як характер внутрішньої сфери діяльності підприємства
так і зовнішнього середовища.
Внутрішня сфера діяльності українського підприємства визначається
перехідним характером економіки країни. Вже створена визначена ринкова
інфраструктура, сформовані основи нормативно-правового середовища та
підприємницького клімату. Однак багато елементів ринку поки ще не можуть
бути впроваджені через обставини техніко-економічного, валютно-фінансового,
соціально-політичного характеру.
До факторів зовнішнього середовища, що впливають на розвиток МЕД
українських підприємств, можна віднести такі як зміна впливу факторів часу та
простору; розвиток інституційних механізмів: удосконалюється діяльність
суспільних інститутів, інфраструктура бізнесу; зміна конкуренції в світовому
господарстві;

недостатні

ресурсні

можливості

більшості

українських

підприємств для широкої діяльності на зовнішніх ринках; недостатні знання
світової практики та відносне відставання у ефективному використанні
ринкових механізмів у МЕД; високий рівень агресивності західних фірм як на
світовому так і на внутрішньому ринку України.
Таким чином, міжнародна економічна діяльність підприємства охоплює
економічні процеси, що відбуваються між економічними суб‘єктами країни та
партнерами з інших держав з приводу імпорту та експорту товарів, послуг,
капіталу, включаючи рух грошових коштів. Міжнародна економічна діяльність
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забезпечує обмін між країнами не лише необхідними матеріалами, сировиною,
енергоносіями, обладнанням, послугами та іншими ресурсами, але й обмін
досвідом ведення бізнесу у різних економічних умовах. Розвиток міжнародної
економічної діяльності відбувається під впливом факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ
ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті досліджено сутність та види конкурентних переваг підприємств за
сучасних умов функціонування. Нині неможливо бути конкурентоспроможним
підприємством, не маючи певних конкурентних переваг .Тому виявлення,
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розвиток та використання цих переваг дасть можливість підприємству не
тільки зберегти своє місце на ринку, а й підтримати його розвиток у
майбутньому.
Ключові слова: конкурентність, конкурентоспроможність, підприємство,
середовище, розвиток, переваги.
Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин важливу роль
відіграє конкуренція між суб‘єктами господарювання, тому виникає проблема
підтримання та забезпечення конкурентних переваг підприємств та організацій.
У сьогоднішніх мінливих умовах підприємства мають брати до уваги усі зміни
й адекватно на них реагувати. Зокрема, варто докладно і ретельно досліджувати
дії конкурентів та використовувати конкурентні переваги у своїй діяльності з
метою досягнення більших економічних вигод та залучення більшої кількості
споживачів.
Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство, яке виходить на ринок
із

власною

продукцією,

намагається

досягти

переваги

над

іншими

підприємствами, тобто відбувається боротьба фірм на доступних сегментах
ринку за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів .Важливою
категорією сучасної економічної науки і практики є конкурентні переваги. У
найбільш загальному вигляді під конкурентними перевагами розуміють
здатність досягати, відповідати найвищим результатам у певній сфері
.Насамперед варто розглянути, що собою представляють конкурентні переваги
підприємства.

Аналіз

наукової

літератури,

присвяченої

проблемам

конкурентоспроможності підприємств, показує, що існує декілька підходів до
визначення сутності конкурентних переваг [1].
Найбільш доцільно трактувати конкурентні переваги як наявність
ціннісних властивостей чи сукупності факторів, що дають змогу підприємству
посідати та утримувати кращі, порівняно з іншими, конкурентні позиції на
ринку. Конкурентна перевага – наявність в організації якої-небудь унікальної,
ексклюзивної цінності, що дає їй переваги перед конкурентами. Це ми і можемо
спостерігати у наведених вище твердженнях. Таким чином, конкурентна
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перевага – це відносна категорія, для якої притаманна здатність адаптації до
умов, що змінюються, певний рівень стійкості та ефективності, що в сукупності
визначає

можливості

успішного

функціонування

підприємства

в

конкурентному середовищі. Інакше кажучи, це висока компетентність
підприємства, що дає йому найкращі можливості залучати і зберігати клієнтів.
Оціночною базою для конкурентних переваг є цілі підприємства і пов'язані
з ними завдання, які здатне виконувати підприємство з урахуванням реальних
умов зовнішнього середовища і при заданій якості їх виконання. Структурні і
функціональні зміни на підприємстві покликані забезпечити умови для
успішної діяльності «за призначенням», привести у відповідність зі складними
умовами

зовнішнього

середовища

основні

компетенції

підприємства.

Сукупність таких змін і роботу з управління змінами зазвичай називають
розвитком (створенням конкурентних переваг) [2].
Конкурентна перевага підприємства не завжди очевидна. На практиці
відмінності між підприємством і його конкурентами можуть бути дуже
суб'єктивними в залежності від того, чому керівництво надає значення
внутрішнім факторам, клієнтам чи конкурентам. При формуванні конкурентної
переваги можливі наступні варіанти:
- концентрація на конкурентах, що базується на порівнянні підприємства з
його найближчими конкурентами;
- орієнтація на клієнтів і на задоволення їх потреб, коли менеджери
покладаються головним чином на думки клієнтів про те, як підприємство
виглядає в порівнянні з конкурентами
- орієнтація на ринкову перспективу, коли приділяється увага як
споживачам, так і конкурентам.
Конкурентні

перевaги

є

концентровaним

проявом

перевaги

нaд

конкурентaми в економічній, технічній, оргaнізaційній сферaх діяльності
підприємствa, які можнa виміряти економічними покaзникaми (додaтковий
прибуток, більш високa рентaбельність, ринковa чaсткa, обсяг продaжів).
Необхідно особливо підкреслити, що конкурентну перевaгу не можнa
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ототожнювaти з потенційними можливостями підприємствa. Нa відміну від
можливостей, це фaкт, що фіксується в результaті реaльних та очевидних
перевaг покупців. Сaме тому в прaктиці бізнесу конкурентні перевaги є
головною метою й результaтом господaрської діяльності [3].
Основними характеристиками конкурентних переваг є безперервність
впливу, тобто процес забезпечення конкурентних переваг має бути постійним,
та цілеспрямованість – забезпечення конкурентних переваг має бути
узгодженим із стратегічними цілями функціонування підприємства [4]. Проте,
не слід ототожнювати конкурентні переваги та конкурентний потенціал
підприємства, так як конкурентний потенціал є можливістю підприємства
забезпечити певну перевагу над своїми конкурентами, але для того, щоб
наявний потенціал був реалізованим, необхідна певна сукупність інших
впливових чинників.
Для підприємства слід розрізняти потенційні та фактичні конкурентні
переваги [5]:
1.

Потенційні

конкурентні

переваги

визначаються

можливостями

підприємства і можуть забезпечувати потенційну конкурентоспроможність.
2. Фактичні переваги можуть як відповідати, так і не відповідати
потенційним, тобто бути як меншими (у випадку неефективного управління),
так і більшими за потенційні (у випадку сформованої ефективної системи
управління конкурентними перевагами).
Щоб перевага принесла перемогу в боротьбі з конкурентами, вона повинна
відповідати таким вимогам [6]:
– забезпечити організації позицію на ринку, яка надовго буде вигідно
відрізняти її від конкурентів;
– бути націленими на конкретні вимоги споживачів, що дасть змогу
принести користь цільовій групі клієнтів;
– базуватися на конкретних, унікальних здібностях та ресурсах компанії,
які конкуренти не можуть запропонувати;
Конкурентні переваги повинні бути стійкими та гнучкими, щоб вони могли
119

адаптуватися до змін у ринковому середовищі, формуватися на стратегічному
рівні з урахуванням взаємодії та узгодженості всіх функціональних сфер
компанії, що дозволить організації ефективно управляти ресурсами і бути
конкурентоспроможними на ринку в довгостроковій перспективі загалом.
Узагальнюючи
зазначити,

вищезазначене

що

їхня

визначення

економічна

конкурентних

сутність

проявляється

переваг,

слід

через

такі

характеристики, як: здатність компанії ефективно розподіляти ресурси,
зберігаючи при цьому більш стабільні позиції на ринку, ніж конкуренти;
сукупність

характеристик,

властивостей,

ресурсів,

цінностей,

які

має

організація і які забезпечують їй перевагу перед конкурентами; результат більш
ефективного ніж у конкурентів управління процесами формування і розвитку
якісних і кількісних властивостей продукту, що мають цінність для споживача.
Також науковці розділяють всю сукупність конкурентних переваг на
зовнішні і внутрішні .До перших відносять ті, які створюють цінність для
покупця і збільшують ринкову силу підприємства, що дозволяє змусити ринок
прийняти більш високу ціну продажу. До зовнішніх переваг, в першу чергу,
відносяться маркетингове «ноу-хау», знання очікувань покупців. Внутрішні
конкурентні переваги досягаються і реалізуються персоналом, серед якого
особливу роль відіграють керівники. Дані переваги створюють цінність для
виробника
Внутрішні

конкурентні

переваги

–

це

наслідок

збільшення

«продуктивності», яка забезпечує підприємству більшу рентабельність і
стабільність ціни продажу, що нав'язується ринком або конкуренцією. До
внутрішніх конкурентних переваг можна віднести такі фактори, як [7]:
- виробництво – продуктивність праці, економічність, раціональність
експлуатації

основних

фондів,

забезпечення

матеріально-технічними

ресурсами, відсутність дефектів;
- технологічні – сучасність, досконалість, гнучкість технологічних
процесів використання досягнень науково-технічного прогресу;
- кваліфікаційні – професіоналізм, майстерність, активність, креативність
персоналу, схильність до інновацій;
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- організаційні – сучасність, прогресивність, гнучкість, структурованість
існуючої організаційної структури;
- управлінські – ефективність діючої системи менеджменту, ефективність
управління оборотним засобами, якістю, виробничими, закупівельними та
збутовими процесами, дієвість системи мотивування персоналу;
- інноваційні – системи та методи для розроблення та впровадження нових
технологій, продуктів, послуг, наявності та впровадження «ноу-хау»;
- спадкові – ринкова культура підприємства, традиції, історія розвитку.
На

відміну

від

конкурентоспроможності

продукції,

конкурентоспроможність підприємства не може бути досягнута в короткий
проміжок часу. Конкурентоспроможність підприємства досягається при
тривалій і бездоганній роботі на ринку. Для забезпечення стабільної якості
продукції, послуг підприємства необхідно розробити та впровадити стратегію
якості. Ця стратегія має передбачати застосування певної філософії, у центрі
якої є зосередженість на клієнтах та їхніх потребах, що є основним критерієм
якості. На підприємстві доцільно використовувати найбільш досліджений
метод підвищення конкурентних переваг, а саме зменшення витрат. У
зарубіжній

практиці

вважається

також

раціональним

мати

широкий

асортиментний ряд товарів чи послуг. Чим ширше асортиментні переліки і
параметричні ряди, тим більша ймовірність того, що споживач знайде для себе
найкращий варіант продукції або послуги.
З метою підвищення конкурентоспроможності необхідно використовувати
комплекс тактичних і стратегічних способів і інструментів служби маркетингу.
Забезпечення конкурентоспроможності – це, свого роду модель роботи в
ринкових умовах, спрямована на [8]:
– вивчення потреб клієнтів і прогнозування їх розвитку;
– вивчення і розуміння поведінки і можливостей фірм конкурентів;
– постійний моніторинг ринку;
– вивчення навколишнього середовища і тенденцій її розвитку;
– здатність розробити такий товар (послугу) і таку систему збуту і
стимулювання споживачів, щоб вони вважали за краще його аналогу;
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– здатність реалізувати це в довгостроковій перспективі.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що основним завданням
технологій формування конкурентних переваг підприємства є адаптація
системи управління до змін у конкурентному середовищі, що дозволяє
швидко

і

точно визначити напрями підвищення конкурентоспроможності.

Складністю цього процесу є те, що досягнуті підприємством результати
без подальшої цілеспрямованої
діями конкурентів.

Тому

діяльності

це

будуть нівельовані відповідними

зумовлює необхідність сформувати такий

підхід до управління конкурентними перевагами підприємства,
постійно застосовувався. Лише постійне прагнення до
застосування лідерських

якостей

керівництва

лідерських

який

би

позицій,

та персоналу на практиці,

перебування у динаміці змін і підвищення якості виробленої продукції та
наданих послуг, пошук нових шляхів створення сучасних конкурентних
переваг

зможуть

забезпечити

конкурентоспроможність

підприємств

у

ринковому середовищі. Визначення конкурентних переваг, дає можливість
більш раціонально використовувати ресурси
обирати

та

можливості підприємства,

максимально доцільні напрями розвитку економічного потенціалу

у коротко-та довгостроковій перспективі. Оцінка конкурентних переваг дає
змогу господарюючому суб‘єкту визначати найбільш раціональну структуру
його потенціалу на всіх етапах життєвого циклу, формувати такі програми
розвитку підприємства, які враховуватимуть доцільність використання тих чи
інших ресурсів та можливостей для забезпечення максимально ефективної
діяльності та досягнення високої конкурентної позиції на ринку аналогічних
товарів та послуг.
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діяльність,

конкурентоспроможність, управління, ресурси підприємства.
Постановка проблеми. Альтернативність і багатоваріантність напрямів
позиціювання на ринку, необхідність ефективного стратегічного планування та
стратегічного

управління,

що

забезпечить

довгострокову

конкурентоспроможність, потреба оптимізації ресурсного потенціалу – це
невелика частина гострих проблем, які необхідно вирішувати кожному
сучасному підприємству. Для них життєвою необхідністю є прийняття
ефективних управлінських рішень щодо забезпечення і зміцнення власної
економічної безпеки. Ключовим напрямом забезпечення й управління
стратегічною конкурентоспроможністю підприємства незалежно від його
форми власності, сфери діяльності та розмірів є формування та управління
конкурентними перевагами. А значить, питання визначення сутності та
особливостей управління конкурентними перевагами в експортній діяльності
підприємства є надзвичайно актуальними та потребують всебічного розгляду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти дослідження
особливостей

управління

стратегічними

конкурентними

перевагами

підприємства висвітлені в працях багатьох науковців, таких як Б. Андрушків
[1], О. Біленький, Н. Валінкевич, О. Воронова [3], Р. Лупак, Л. Михальчук,
М. Портер, І. Труніна [5], О. Жамойда, Н. Скопенко, І. Тюха, Л. Федулова,
Б. Холод тощо.
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Метою статті є дослідження та порівняння підходів до визначення поняття
конкурентних

переваг,

обґрунтування

складу

елементів

управління

конкурентними перевагами, визначення основних напрямів покращення рівня
конкурентоспроможності в експортній діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. ,
Сучасному ринку притаманні невизначеність та мінливість, а економічне
середовище вимагає від суб‘єкта господарювання постійного моніторингу
якості управління і контролю за ефективністю формування та управління
конкурентними перевагами його експортної діяльності. Адже саме висока
якість

управління

у

поєднанні

з

ефективною

системою

управління

конкурентними перевагами зумовлює здатність підприємства до формування та
утримання провідних конкурентних позицій в обраній сфері діяльності. Щоб
забезпечити

ефективне

управління

конкурентоспроможністю,

необхідно

передусім звернути увагу на раціональне використання ресурсів підприємства,
що безпосередньо формують його конкурентоспроможність.
Такі ресурси поділяються на три види:
– базові;
– конкурентні;
– стратегічні.
Базовими називають набір необхідних ресурсів для виходу на той чи інший
ринок. Це мінімальна межа ресурсів підприємства, за наявності яких воно може
функціонувати та забезпечувати просте відтворення. Але використання лише
базових ресурсів не забезпечить підприємству здатність посилити або ж навіть
тривалий час утримувати власні позиції на ринку.
Конкурентними є такі ресурси, що будуть забезпечувати підприємству
здобуття конкурентних переваг на ринку. Найчастіше до таких ресурсів можна
віднести особливості одного підприємства, що будуть його відрізняти від усіх
інших (доступ до конкретного виду ресурсів, унікальні знання та технології,
нове обладнання тощо).
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Стратегічні ресурси дають змогу забезпечити підприємство унікальними
можливостями для розвитку майбутнього лідерства на ринку. До такого типу
ресурсів відносять насамперед інноваційні та інвестиційні. Також на їх
формування доволі сильно буде впливати інвестиційна привабливість
підприємства [3].
Структура конкурентних ресурсів підприємства постійно змінюється. За
таких умов дуже важливо раціонально приймати управлінські рішення, бо
частка стратегічних ресурсів підприємства, що є найважливішими для
конкурентної боротьби, постійно має тенденцію до зниження, а отже, постійно
потрібно знаходити шляхи для їх оновлення. У формуванні ресурсів
підприємства для забезпечення його подальшої конкурентоспроможності на
ринку вагому роль відіграє саме час прийняття того чи іншого рішення.
Стратегічні та конкурентні ресурси будь-якого підприємства з плином часу
мають тенденцію до переходу у базові, тобто втрачають свою новизну та
актуальність. Отже, чим пізніше буде прийняте рішення про поновлення таких
видів ресурсів, тим менше конкурентних переваг матиме підприємство в
майбутньому, при цьому чим раніше будуть поновлюватися такі види ресурсів
(за рахунок як внутрішнього, так і зовнішнього потенціалу підприємства), тим
вищою буде його конкурентоспроможність.
На сучасних етапах розвитку ринкової економіки найвагомішого значення
набуває процес управління конкурентними перевагами в експортній діяльності
підприємства та їхнього доцільного використання з метою забезпечення
швидкої адаптації до впливів ринкового середовища [4, с. 123].
Формування умов і засобів, що вирішують завдання економічної безпеки,
динамічного, ефективного розвитку, реалізації соціальних програм, збільшення
продуктивності праці та збалансованості господарської системи підприємства
забезпечується дією конкурентних переваг.
Основним

компонентом

управління

конкурентними

перевагами

є

конкурентне середовище – це підприємство, яке виробляє аналогічні товари та
послуги. Як відомо, підприємства працюють в умовах таких конкурентних
ринків:
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– чиста або досконала конкуренція: на ринку безліч продавців, що
пропонують один і той самий товар;
– недосконала або монополістична конкуренція: безліч продавців виробляє
відмінний один від одного товар;
– олігополія: на ринку працює невелика кількість продавців і виробників;
– чиста монополія: виняткове право на виробництво, торгівлю тощо, що
належатиме одній особі, групі осіб чи державі.
Високий рівень конкурентоспроможності – один із головних складових
успіху підприємства на внутрішніх і зовнішніх ринках. Ми розглядаємо
конкурентоспроможність

як

комплексну

характеристику

діяльності

підприємства, в основу якої входить аналіз різних аспектів виробничогосподарської діяльності. Конкурентоспроможність підприємства найчастіше
пов‘язують

з

такими

властивостями,

як:

здатність

випускати

конкурентоспроможну продукцію, послуги, спроможність до продуктивного та
ефективного функціонування, здатність задовольняти потреби споживачів
краще, ніж це роблять основні конкуренти [5, с. 44].
У світовій практиці відома достатня кількість способів забезпечення
конкурентних

переваг

підприємства,

що

стосуються

започаткування,

управління, визначення потенціалу, стратегування його діяльності.
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства в експортній
діяльності було розроблено стратегію зовнішньоекономічної діяльності, тобто
єдиний напрямок, який враховує внутрішні можливості підприємства та
ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати.
Дана стратегія розроблена з урахуванням наступних чинників:
– визначення чітких цілей виходу на зовнішні ринки;
– потенціал зовнішнього ринку;
– проблеми, які можуть виникнути через реалізацію відповідних продуктів
на іноземних ринках;
– поширеність товарів за кордоном та оцінка можливостей подальшої
спільної діяльності;
– кон`юнктура ринку, наявність конкурентів та подібних товарів.
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Для підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх
ринках можна запропонувати певні заходи, які систематизовано в табл. 1.
Таблиця

1

–

Заходи

для

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства
Заходи
Удосконалення
системи планування
збуту

Покращення
Для виправлення відхилень від темпів продажу товарів на
зовнішньому ринку необхідно більш точно визначити стратегію
збуту підприємства, зробити прогнозування обсягу реалізованого
товару, визначити частку зовнішнього ринку

Поліпшення
кадрового забезпечення

Для зменшення витрат на обслуговування відділів, які можна
реструктурувати, доцільно розробити стандарти ефективної праці
менеджерів зі збуту, їх навчання, корпоративні тренінги,
підвищення кваліфікації за фаховою діяльністю працівників

Удосконалення

У процесі організації збутової діяльності доцільно

системи організації

використовувати сучасні методи продажу через мережу Інтернет,

збутової діяльності

мати свій сайт із можливістю замовлень у режимі онлайн

Підвищення якості
продукції

Для максимального задоволення потреб споживачів випускати
високоякісну продукцію згідно з міжнародними стандартами
(наприклад, екологічно чисту продукцію з натуральної сировини,
продукти харчування без додавання хімічних підсилювачів смаку,
ГМО тощо)

Територіальне

Доцільно охоплювати збутовою діяльністю територію певної

обмеження збутової

вибраної країни, що дає змогу мінімізувати загальні витрати, а

діяльності на

також витрати, пов‘язані з реалізацією товару на зовнішньому

зовнішньому ринку

ринку, варіювати ціновою та конкурентною політикою

Розроблення

Необхідність розроблення цінової політики для трьох основних

ефективної цінової

прошарків населення за доходами: вищого, середнього і нижчого

політики

класу. Для кожного класу може бути своя ціна на товар, проте
сама продукція повинна бути якісною для будь-якого споживача.
Доцільно знаходити резерви зниження питомої собівартості та
ціни за рахунок, наприклад, використання простішої упаковки
товару, відсутності традиційної реклами тощо
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Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності підприємств
необхідно

розробляти

і

впроваджувати

комплексну

систему

заходів,

спрямованих на забезпечення якості продукції та послуг.
Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства зображено на
рис. 1.
Екологічна безпечність споживання
Використання високих технологій
Забезпечення високої якості продукції
Широке впровадження інноваційних розробок

Методи підвищення
конкурентоспроможності

Адаптованість до ринкових позицій
Розширення асортиментного ряду
Створення умов для навчання і підвищення
кваліфікації співробітників

Рисунок 1 – Методи підвищення конкурентоспроможності
Одним із напрямів формування стратегічних конкурентних переваг в
експортній

діяльності

підприємства

є

вдосконалення

інтелектуальних

здібностей персоналу, забезпечення можливостей його постійного навчання,
підвищення уваги до створення умов для творчого розвитку особистості. Це
забезпечить підприємству наявність конкурентних переваг.
Ще одним напрямом підвищення конкурентоспроможності є зміна
моделей функціонування підприємства. Замість статичної, яка передбачає
спеціалізацію і необхідність фокусування діяльності суб‘єктів господарювання
на одній із універсальних стратегій, повинне розвиватися її динамічне втілення,
яке проявляється в активності управління, в системі всіх видів технологічних і
економічних взаємодій.
Постійна боротьба через інтелектуальні активи, постійне оновлення
виробництва продукції,що випускається підприємством, технологій розвитку і
гнучких стратегій управління – такі ланцюги цінностей створюють джерела
конкурентних переваг та інноваційний потенціал підприємства.
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Висновки. Отже, управління формуванням стратегічних конкурентних
переваг в підприємства створює баланс між стратегічними та конкурентними
напрямками експортної діяльності та розвитку підприємства. Під час
упровадження конкурентних переваг повинна спостерігатися інтеграція
конкурентних та базових корпоративних положень підприємства. Сутність
управління конкурентними перевагами підприємства полягає в забезпеченні
механізму

конкуренції,

а

зміст

виражається

в

нормах

і

правилах

функціонування підприємств у системі економічних координат. Основним
фактором управління конкурентними перевагами підприємства є інновації, які
спрямовані на підвищення ефективності підприємства, що базуються на
наукових підходах, принципах та методах управління, використанням
нововведень. Стійке управління конкурентними перевагами підприємства є
результатом системного підходу елементами якого є інформаційно-аналітичне
забезпечення,

оптимізація

виробничих

процесів

та управління

збутом

продукції.
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Олександр Герасимчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВАСУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
В умовах економічного дисбалансу України, викликаного фінансовою кризою та
пандемією, створення ефективної системи антикризового управління з боку
підприємства набувають особливого значення. Антикризове управління – це
порятунок підприємства від кризових явищ, виведення його з кризового стану,
підтримка його стабільності, запобігання виникнення кризи і створення умов
для

розвитку. У статті досліджено сутність антикризового управління

діяльністю підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу. Охарактеризовано
основні елементи системи антикризового управління та її, принципи.
Обґрунтовано доцільність використання ситуаційного підходу до управління
підприємствами-суб’єктами міжнародного бізнесу.
Ключові слова: антикризове управління, кризові явища, фактори економічної
кризи, кризові ситуації, зовнішньоекономічна діяльність.
На сьогодні зовнішньоекономічна політика нашої держави відзначається
активізацією та поглибленням євроінтеграційних процесів, що в свою чергу
відображається на виборі напрямів, форм та видів зовнішньоекономічної
діяльності українських підприємств. Функціонування підприємств різних форм
власності міжнародного бізнесу в умовах невизначеного та динамічного
зовнішнього середовища, фінансової кризи під час спаду світового фондового
ринку, який викликала пандемія, а також сучасні проблеми антикризового
управління

вітчизняних

підприємств

обумовили

вибір

теми

нашого

дослідження. Загострення кризових явищ і зацікавленість у збереженні
підприємств зумовили виникнення та розвиток антикризового управління.
Розроблення системи антикризового управління з метою профілактики
кризових явищ

все це являється передумовою зростання української

економіки.
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Аналіз даних Державної служби статистики свідчить про зростання частки
підприємств, які зазнають збитків. Метою статті є дослідження суті, системи
антикризового управління, а також теоретичне обґрунтування і розробка
практичних рекомендацій по управлінню підприємством в умовах економічної
кризи.
Проблематикою щодо антикризового управління діяльністю підприємств
займалися такі науковці, як Л.О. Лігоненко, І.П. Булєєв, Н.Е. Брюховецька,
А.С.

Гальчинський,

М.

Портер,

С.І. Ожегов,

А.М.

Гельвановський,

А.Б. Алехина, Є.О. Бойко, В.А. Ємець, М.А. Йохна, С.В. Малихіної,
А.І. Осадчук, Л.І. Піддубної, Р.С. Решетнік, Г.О. Соколюк, В.В. Стадник,
І.Ю. Сіваченко та інші. Однак, на сьогодні існує ще чимало дискусійних питань
з проблем ефективного забезпечення антикризового управління підприємств,
що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, які потребують подальших
досліджень.
В умовах мінливості економічної ситуації, яка склалася на ринку, під
впливом трансформацій внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств
міжнародного бізнесу, не стабільний попит та пропозиція, нестача ресурсів та
негативний вплив кризових явищ української економіки, постає проблема
підтримання стійкості та конкурентоспроможності підприємства-суб‘єкта
міжнародної діяльності. Основними зовнішніми чинниками, які безпосередньо
впливають

на

забезпечення

міжнародної

конкурентоспроможності

підприємства в період сучасного стану нестабільної економічної ситуації, є
скорочення платоспроможного попиту, зміна настроїв споживачів в напрямку
економії грошових коштів, зростання цін на ресурси, недосконалий правових
механізм господарювання, порушення функціонування ринку робочої сили. В
огляду на це, важливе місце в процесі антикризового управління підприємства є
врахування

особливостей

впливу

фінансових

криз

в

економіці

на

результативність управління конкурентоспроможністю підприємства-суб‘єкта
міжнародного бізнесу [5].
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Важливим завданням в період швидкого процесу глобалізації є розробка
ефективного організаційного і економічного механізму, який буде орієнтований
на усунення проблем, які пов‘язані із нарощуванням всіх видів ресурсів
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Це обумовить
досягнення досить високої ефективності їх діяльності на міжнародних ринках
та створення умов для стабільного економічного розвитку національної
економіки.
В сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність підприємств стала
однією із важливих складових стратегії економічного розвитку, а ефективність
та прибутковість їх діяльності визначається геополітичною направленістю
державної економічної політики в цілому. Постає необхідність дослідження
саме процесу формування і активізації дії ефективних механізмів забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності, як особливого чинника для стабільного
економічного розвитку держави та росту показника ефективності експортноімпортних операцій підприємств.
Будь-яке підприємство-суб‘єкт міжнародного бізнесу, яке здійснює свою
комерційну діяльність, починає взаємодіяти з іншими підприємствами,
постачальниками та споживачами, банківськими установами, податковими
державними службами тощо. Таке підприємство має свій потенціал та
напрямок розвитку, має власні особливі цикли розвитку, які не завжди
співпадають із циклами розвитку економіки. Розвиток такого підприємства має
свій напрямок, який характеризується змінами у функціонуванні, особливими
та новими технологіями, різноманітністю в асортименті продукції, яка
виробляється, професійним кадровим складом та інше.
Одночасно зміни бувають і позитивні, і негативні. Позитивні зміни
характеризуються появою нової якості, яка забезпечує стабільність та
надійність функціонування підприємства, що в свою чергу виражається у
зростанні продуктивності праці, зміні її характеру, застосуванні нової
технології, посиленні мотивації діяльності в цілому. А негативні зміни
підривають та розхитують діяльність підприємства, що виражається в
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протилежності інтересів функціонування і розвитку, слабкості управління,
використанні застарілих технологій. Негативні зміни відтворюють потрапляння
підприємства у кризовий стан, для виходу з якого і потрібний система та
механізм антикризового управління.
Система

антикризового

управління

підприємством

являє

собою

комплексну систему управління підприємством, яка відрізняється своїм
стратегічним характером, направлена на усунення потенційних і реальних
проблем в його діяльності шляхом створення та впровадження спеціальної
програми з використанням всього потенціалу сучасного менеджменту [3].
До

основних

принципів,

на

яких

повинна

базуватись

система

антикризового управління підприємства-суб‘єкта міжнародного бізнесу, слід
віднести:

ранню

діагностику

економічних

кризових

явищ

діяльності

підприємства; швидке реагування на різні кризові явища; професійне
реагування підприємства на реальну загрозу його життєдіяльності; повний
вихід з кризи при реалізації внутрішнього потенціалу підприємства.
Об‘єктом антикризового управління підприємства-суб‘єкта міжнародного
бізнесу є система антикризового управління загалом, яка направлена на
поліпшення

та

стабілізацію,

досягнення

якісного

стану

діяльності

підприємства.
Суб‘єктами вищевказаної системи є власник підприємства, керівник,
економіст,

фінансовий

директор,

антикризовий

менеджер,

робітник

консалтингової служби, представник санатора, представник кредиторів,
спеціалісти Агентства з питань банкрутства та інших державних органів [3].
Антикризовому управлінню підприємством характерні функції, як і при
класичному управлінню, але кожна з них має певні істотні зміни:
– планування (антикризове управління вимагає швидкого, ефективного
планування і прийняття тактичних, ситуаційних рішень);
– організація (у процесі антикризового управління виникає необхідність
створення певного антикризового штабу підприємства із спеціалістів, що
прагнуть зберегти організацію);
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– мотивація (це комплекс заохочень, що формують інтерес колективу в
цілому і кожного окремого працівника у підвищенні продуктивності діяльності
підприємства з метою швидшого виходу з кризи);
– контроль (прогноз та аналіз відхилень від поставлених цілей для
вчасного

правильного

виконання

змін

для

підвищення

ефективності

антикризових заходів)[3].
Крім вище вказаних функцій, при запроваджені антикризового управління
діяльністю підприємства-суб‘єкта міжнародного бізнесу особливого значення
набуває ще функція діагностики кризового стану підприємства, яка складається
з певних етапів: проведення моніторингу, швидке діагностування та
фундаментальна діагностика. Моніторинг здійснюється з ціллю раннього
виявлення перших ознак кризового стану, яка вимагає постійного збору
необхідної інформації, яка необхідна для експрес-діагностики та оцінки
фінансової стабільності й динаміки розвитку підприємства. Все це доповнює та
більш конкретизує фундаментальна діагностика, яка направлена для уточнення
рівня кризи та з‘ясування її причини виникнення.
Отже, через уповільнення економіки та відповідне зменшення попиту на
промислову продукцію на світових ринках відбувається звуження ринків збуту,
що в свою чергу спричинить порушення в ланцюгах поставок, створить
труднощі капіталовкладення у необхідну модернізацію. Прояв економічної
кризи відображається на тих галузях, які забезпечують половину доходу від
експорту для держави, серед яких є машинобудування, гірничо-металургійний
комплекс, легка, хімічна та деревообробна промисловості. Аналіз економічної
ситуації промисловості в Україні свідчить про зростання проявів кризових
ситуацій та масштабності їх наслідків.
Економічна

криза

підприємств-суб‘єктів

міжнародного

бізнесу

це

сукупністю різних ситуацій, які викликані екзо- і ендогенними факторами, що
впливають та порушують рівновагу суб‘єктів міжнародного бізнесу. З часом це
може призвести до змін як в організації діяльності підприємства, так і до змін в
економічному і виробничому механізмі його функціонування.
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Використання

антикризового

управління

підприємствами-суб‘єктами

міжнародного бізнесу має базуватися на ситуаційному підході до управління.
Це застосування специфічних прийомів та методів управління з урахуванням
кризової ситуації певного підприємства як об‘єкта антикризового управління, а
саме використання певного набору факторів, які впливають на конкретне
підприємство в конкретний час.
Використання ситуаційного підходу на практиці у процесі застосування
антикризового управління суб‘єктами міжнародного бізнесу передбачає:
– знання теоретичних аспектів та інструментів антикризового управління;
– оцінку концепцій і методик, з‘ясування сильних і слабких сторін,
позитивних і негативних наслідків його застосування;
– об‘єктивне розуміння ситуації певного суб‘єкта міжнародного бізнесу,
який

опинився в кризовому стані, для

цього необхідне визначення

найвагоміших факторів виникнення та розвитку кризи, пошук еластичних
елементів системи, які спроможні повернути її до стабільного стану;
–

формування

методів

дослідження,

інструментів

управління

з

урахуванням специфіки конкретної ситуації для досягнення цілей і завдань
антикризового управління в найкоротші терміни та з найменшими втратами [4].
Саме
суб‘єктами

тому

пропонується

міжнародного

застосовувати

бізнесу,

яке

антикризове

вимагає

виведення

управління
суб‘єктів

міжнародного бізнесу з різних кризових ситуацій при цьому стабілізує їх
фінансовий стан. Складові елементи механізму антикризового управління
необхідно розділити на шість складових: діагностика кризового стану; вибір та
обґрунтування факторів впливу; визначення стадії життєвого циклу суб‘єкту
міжнародного бізнесу; визначення антикризового управління; вибір та
обґрунтування показників для діагностики кризового стану; реалізація
антикризового управління.
Аналізуючи практику направлену на попередження банкрутства у різних
державах світу,
бюджетні

доцільно виділити такі елементи запобігання банкрутства:

фінансові

позики,

державні
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субсидії,

придбання

державою

корпоративних прав підприємств, державні товарні кредити, сплата зобов‘язань
кредиторам тощо. Всі ці форми являються підтримкою з боку держави. Також є
непрямі форми державної підтримки: податкові пільги, реструктуризація
податкової заборгованості або надання податкових пільг, надання державних
гарантій, дозвіл на порушення антимонопольного законодавства, інформаційна
підтримка, консалтингові послуги, посередницькі послуги, встановлення на
певні види продукції та послуги мінімальних цін, державні протекціоністські
заходи, всі вони направлені на захист вітчизняного товаровиробника,
розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у
фінансовій кризі, встановлення бар‘єрів виходу та входу у конкретні галузі [2].
Всі вище перераховані способи використовуються у всіх ведучих країнах
світу та країнах, що розвиваються. Але одночасно всі умови державної
підтримки відрізняються одне від одного. Наприклад, у одних країнах пряма
фінансова допомога надається лише на поворотних умовах, а в інших – на
безповоротних засадах. В інших випадках у разі надання фінансової допомоги
встановлюють певні обмеження, а інші таких обмежень не застосовують.
Для раціональної зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах
глобальної фінансово-економічної кризи необхідно запроваджувати певні
антикризові заходи, які полягають у створені відкритої системи діяльності;
здійснювати економічне прогнозування з використанням сучасних знань про
основи зовнішньоекономічної діяльності; удосконалювати методи управління;
зменшувати тарифні обмеження; знижувати податки для стимулювання
зовнішньоекономічної діяльності; спрощувати та робити доступними митні,
експортно-імпортні процедури. У такому контексті у корпораціях, на
підприємствах та фірмах вибір базових підходів до антикризової політики:
необхідно орієнтувати з урахуванням конкретних організаційно-управлінських
позицій у кожній із наступних її складових [1]. Заходи щодо подолання кризи
повинні дати ефект за дуже незначний проміжок часу, що можливо лише за
наявності постйно діючої системи антикризового управління на підприємстві.
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Управління

підприємствами-суб‘єктами

міжнародного

бізнесу,

що

знаходяться в кризовому стані, є ведучою та однією із головних проблем
економіки не лише у розвинених країн, але і країн із нестабільною економікою
в тому числі в Україні. Сутність антикризового управління підприємством
лежить у забезпеченні таких умов для функціонування підприємства, коли і
фінансові, і виробничі, і маркетингові та кадрові, інші труднощі не мають
постійного та циклічного характеру при цьому досить швидко вирішуються за
допомогою спеціальних заходів. Аналіз теорії антикризового управління
дозволив зробити висновок, що воно за своєю суттю є стратегічним і повинне
будуватися на основі збалансованих та обґрунтованих стратегій. Це дає змогу
підприємствам гнучко реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому
середовищі, активно контролювати перебіг виробничих процесів, сприяти
мінімізації впливу кризових ситуацій.
Отже, антикризове управління суб‘єктами міжнародного бізнесу має
суттєве значення в сучасних економічних умовах, оскільки забезпечує
ефективну діяльність на основі передбачення та своєчасного реагування на
негативні ситуації. Об‘єктивна необхідність забезпечення розвитку суб‘єктів
міжнародного бізнесу в сучасних умовах обумовлює вибір дієвих та адекватних
вимогам ринку механізмів антикризового менеджменту.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЯК СКЛАДОВОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАі
У статті дослідженоі особливості формування торговоїі марки підприємств.
Проаналізованоі особливості їх діяльностіі в сучасних умовахі господарювання.
Визначено відмінності, що мають впливі на формування бренду. Зазначено, що
рівніі його значення виходятьі з особливостей функціонуванняі підприємств в
економічномуі

середовищі.

Запропоновано

заходиі

із

забезпечення

конкурентоспроможностіі структур за рахунокі вжиття заходів брендіменеджменту.
Ключові слова: бренд, брендинг, брендменеджмент, конкурентоспроможність
підприємства, формування бренду.
Постановка

проблеми.

Пошук

шляхів

підвищенняі

конкурентоспроможності підприємств ві ринкових умовах господарюванняі –
це

надзвичайно

актуальнаі

тема

дослідження,

оскількиі

зміни

в

навколишньомуі середовищі призводять доі збільшення конкуренції.
Науковоі-технічний процес ниніі має досить швидкіі темпи розвитку,
разомі з ним іі вдосконалюється техлогічна складоваі продукції. Проте
139

забезпеченняі достатньої уваги споживачіві та утримання їхі зацікавленості на
належномуі рівні вимагають застосуванняі інструментів, що здатніі створити
образ унікальностіі та необхідності, тобтоі бренду.
Ознаки, щоі пов'язані з впізнаваністюі компанії на ринку: «торгова марка»,
«торговийі знак», «бренд». Самеі ці поняття найчастішеі зустрічаються у
вітчизнянійі та закордонній літературі. Торгова марка – цеі певний знак,
символ, слово або їхі комбінація, яка служитьі для ідентифікації товаріві та
послуг одногоі виробника серед товаріві та послуг іншихі виробників. Бренд –
набагатоі ширше поняття, щоі включає не тількиі економісний зміст, аі й
психологічний. Бренді – це торгова маркаі плюс все, щоі знають та думаютьі
про товар, все, чого чекають споживачі. Це образ, якийі виникає у свідомостіі
покупців, як реакціяі на торгову марку.
Аналіз

останніх

конкурентоспроможності

досліджень.
підприємств

Тема
заі

про

допомогою

підвищенняі
інструментів

брендменеджментуі є досить поширеною. Теоретичні аспекти визначенняі
поняття «бренд» містятьсяі в наукових роботахі таких зарубіжних науковців, як
Ф. Котлер, Д. Аакер.
А.В. Ковальові та А.О. Шиян зазначили, щоі «у сучасних умовахі
підвищеної конкуренції наі ринку товарів іі послуг бренд ставі необхідною
умовою підтримкиі стабільної позиції фірмиі на ринку таі одним із основнихі
чинників підвищення конкурентоспроможності» [1, с. 76і].
Н.В.

Івашоваі

через

дослідження

еволюціїі

факторів

конкурентоспроможності підприємстві доводить зростання роліі брендингу на
сучасномуі рівні розвитку економіки. Автор, дослідивши сутністьі нових
концепцій маркетингу, які втілюють уі собі різні джерелаі підвищення
конкурентоспроможності товарів, визначила місце брендингуі в системі
маркетингуі підприємства, форми йогоі інтеграції та зв‘язокі із сучасними
концепціямиі маркетингу [2].
Науковаі стаття за керівництвомі О.Ю. Амосоваі доводить стрімке
зростанняі інтересу до брендингуі як до маркетинговоїі технології та йогоі
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основного інструмента – рекламиі [3]. Автори зазначають, що брендинг –
потужнийі інструмент успішного бізнесу, необхідний фактор ефективногоі
просування товарів наі ринку. Зроблено висновок, що бренд даєі змогу
стимулювати попиті на запропонований товарі підприємства, що даєі
можливість підвищити конкурентоспроможністьі як підприємства загалом, так і
йогоі продукції зокрема [3, с. 12].
Рольі

«торгової

марки»

уі

забезпеченні

конкурентоспроможності

підприємстві доведена великою кількістюі наукових робіт. Протеі майже всі
науковціі не враховують відмінностіі в управлінні підприємствамиі різних
форм власності. Таким чином, визначенняі особливостей формування торговоїі
марки з урахуваннямі особливостей функціонування підприємстваі дасть змогу
забезпечитиі формування їх конкурентнихі переваг в ринковихі умовах
господарювання.
Постановкаі завдання. Метою статтіі є визначення особливостейі
формування торгової маркиі підприємств як факторуі підвищення їх
конкурентоспроможностіі в сучасних ринковихі умовах господарювання.
Викладі основного матеріалу. Діяльністьі підприємств спрямована наі
визначення та задоволенняі потреб споживачів. Ві умовах досить високоїі
мінливості зовнішнього середовищаі забезпечення конкурентних перевагі
діяльності підприємств єі першорядною умовою виживанняі на ринку.
Товарі виробляється на підприємстві, перед виходом товаруі на ринок
торговаі марка ще неі відома, та вонаі стає брендом тількиі в разі придбанняі
відчутних, невідчутних таі психологічних факторів іі продовжує існування уі
свідомості споживачів. Такимі чином, торгова маркаі – позначення, яке
вирізняєі товар одного виробникаі серед подібних товаріві інших виробників.
Середі основних переваг торговоїі марки можна виділити:
1) отримання додатковогоі доходу;
2) ідентифікаціюі компанії-виробника таі її товарів;
3і) спрощення виходу наі нові ринки зі новими товарами;
4і) відображення цінностей компанії;
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5) інвестування ві майбутнє;
6) забезпеченняі емоційного зв‘язку зі покупцем;
7) розвитокі галузей виробництва, ві яких працюють бренди;
8) створення історіїі та репутації.
Ві ринкових умовах, деі конкуруючі товари неі занадто відмінні одині від
одного, торговаі марка часто єі єдиним засобом, щоі дає змогу компаніїі
показати свою індивідуальність. Саме тому, брендингі – це комплекс заходів,
спрямованих на створенняі цілісного та затребуваногоі споживачем іміджа
продуктуі або послуги.
Створенняі марки розпочинається задовгоі до виготовлення самогоі товару
й можеі тривати кілька років. Однак потрібно усвідомити, що не вартоі
викидати гроші наі створення та просуванняі торговоїмарки, в основуі якого
буде покладеноі неякісний товар. Торговаі марка діятиме наі свідомість
покупця лишеі тоді, коли вмісті «упаковки» матиме гарантовануі стабільну
якість, аі «товаварна легенда» неі вступатиме в протиріччяі з реальним товаромі
[4].
Оцінка конкурентоспроможності підприємства – це визначення її рівня, що
дає певну відносну характеристику здатності підприємства конкурувати на
певному ринку. Отже, конкурентоспроможність підприємства виступає
агрегованим показником його конкурентних можливостей та здатності
оперативно реагувати та пристосовуватися до чинників мінливого зовнішнього
середовища [5].
Розбиремо більші ширше поняття – брендинг. До нього входитьі робота
над створеннямі марки та їїі просування. Коли всі дії, напрями, процеси,
підприємстваі спрямовуються на бренд, йдеться про бренді-менеджмент, який
об‘єднуєі

всі

складові

зі

метою

формування

цілісногоі

підходу

до

взаємовідносині зі споживачами таі співробітниками.
Таким чином, бренд-менеджмент – цеі управлінська функція, спрямованаі
на максимізацію марочнихі активів шляхом інтеграціїі всіх ресурсів компаніїі
на основі збалансованогоі інвестиційного підходу доі брендингу.
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Піді час формування брендуі в умовах ниніринковоїі економіки необхідно
оптимальноі поєднувати матеріальні таі нематеріальні атрибути іі відчутні та
невідчутніі характеристики бренду. Отже, першочергове завдання брендуі
полягає в якнайкращомуі розумінні того, щоі саме бренд вводитьі у товар (чиі
послугу), як йогоі перетворює, які атрибутиі матеріалізує, які перевагиі
створює, які вигодиі надає, які ідеалиі висловлює.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємств ві умовах ринкової
економікиі за рахунок формуванняі бренду має складатисяі з рівнів йогоі
значення, що виходятьі з особливостей функціонуванняі в економічному
середовищі.
З огляду наі те, що мотиваційнаі складова діяльності економічнихі
суб‘єктів різної формиі власності пов‘язана зі отриманням прибутку, піді час
формування

брендуі

підприємства

необхідно

враховуватиі

особливість

сприйняття нимиі потреб споживачів.
Діяльністьі

державних

установ

регламентуєтьсяі

положеннями

та

наказами, що формуються державнимиі органами влади. Складнаі ієрархічна
структура управлінняі державних підприємств таі обмеженість в оперативномуі
прийнятті рішень сприяютьі уповільненню зв‘язку керуючихі установ з
кінцевимиі споживачами продукту. Ві цих умовах формуванняі бренду має
враховуватиі загальну концепцію функціонуванняі установи та зазначатиі
загальні вигоди використанняі продукту. Ефективність використанняі цього
бренда будеі значно меншою, ніжі у приватних структурах, оскільки
підприємець які власник приватного підприємстваі має великий простірі
свободи дій таі прийняття рішень.
Бренді-менеджмент акумулює всіі ресурси та всіі функції компанії, аі його
основною метоюі є створення відмінності. Лише за умовиі мобілізації всіх
внутрішніхі джерел додаткової цінностіі компанія зможе сформуватиі
відмінності

від

конкурентів.

Особливості

функціонування

державнихі

підприємств визначають деякуі обмеженість у цьомуі підході, оскільки їхі
діяльність підпорядковується численнимі керівним установами, щоі подекуди
143

не маютьі одного стратегічного курсуі розвитку. Необхідно зазначити, що
приватні компанії, на відміну віді державних, намагаються максимальноі
задовольнити очікування своїхі клієнтів, до тогоі ж роблять цеі послідовно та
постійно.
Таким чином, корпоратизаціяі державних підприємств, окрімі тих, що
маютьі особливе значення ві економіці держави (оборонніі підприємства, чисті
монополіїі тощо), сприятиме більші чіткій спрямованості стратегіїі розвитку на
потребиі кінцевого споживача. Ві таких умовах формуванняі бренду
підприємства будеі більш ефективним таі результативним.
Враховуючи основніі ознаки відмінностей державнихі установ та
приватнихі підприємств, а самеі орієнтацію, мотивацію, вимірі успіху та
правовеі середовище, можемо визначитиі основні моменти, щоі мають лежати
ві побудові брендів державнихі та приватних підприємстві під час підвищенняі
їх конкурентоспроможності.
1і) На початку формуванняі бренду необхідно усвідомлювати, що всі вониі
засновані на особливихі і вдалих ідеяхі (інновації, нові способиі використання
тощо), тобтоі запустити бренд означаєі знайти цінну пропозицію.
2) Для становленняі бренду потрібен час. Переможці стартують першимиі
та роблять ривок, щоб створити відриві від конкурентів, якіі намагаються
ввійти наі ринок.
3) Важливоі швидко досягти критичногоі рівня, щоб посилитиі відрив від
конкурентів. Саме тут важливуі роль відіграють комунікаціяі та безпосереднє
спілкування.
4) Бренд неі належить виробнику чиі торговельній мережі, які часто
вважають маркетологи, адже він належитьі споживачам. Бренд короткоі
виражає цінності, але, як відомо, цінностіі – це прерогатива споживачів.
Важливо зосередитися наі ринку та з‘ясуватиі пріоритети цінностей заі їх
цілями.
Висновки. В сучасних приватнихі компаніях діють стійкіі механізми
бренд-менеджменту, які інтегрують напрямиі маркетингової, інноваційної,
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збутовоїі діяльності та оптимізуютьі внутрішньо фірмове управлінняі з
побажаннями

споживачів.

За

таких

умові

брендменеджмент

набуває

самостійноїі ролі, володіє сукупністюі власних засобів іі методів, що
реалізуютьсяі в рамках стратегічного, тактичного та оперативногоі управління.
Кожен напрямі орієнтований на вирішенняі конкретних завдань уі межах
загальної системиі брендингу.
Для державнихі підприємств впровадження брендингуі має низку
перешкод, тому вирішення питанняі забезпечення їх конкурентоспроможностіі
залежить від усвідомленняі урядовими структурами важностіі орієнтування
діяльності підприємстві на потреби споживачів.
Отже, враховуючи відмінності функціонуванняі державних та приватнихі
підприємств,

можемо

зробитиі

висновок,

що

підвищенняі

їх

конкурентоспроможності черезі формування бренду полягаєі у:
1)

забезпеченніі

реорганізації

структури

управлінняі

державних

підприємств таі їх корпоратизації;
2і)

врахуванні

рівнів

значенняі

бренду,

що

здатніі

забезпечити

ефективність торговоїі марки;
3) дотриманніі послідовності етапів проведенняі процесу брендингу, щоі
складають

цілісну

системуі

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємстві різної форми власності.
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Аліна Громлюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
У сучасних умовах функціонування підприємств зростає кількість факторів,
що негативно впливають на їх ефективність. Нестійкому фінансовому стану
сприяє ослаблення державної підтримки та нестабільність соціальноекономічного розвитку держави в цілому через військовий стан, політична
ситуація в світі, сезонність, якість менеджменту.
Ключові

слова:

інвестиції,

ефективність,

платоспроможність,

криза,

фінансові ресурси, нестача оборотних коштів.
Більша

частина

сучасних

підприємств

характеризується

низькою

платоспроможністю, основними причинами якої є: помилкове визначення
плану виробництва, неефективне використання трудових і матеріальних
ресурсів, низька забезпеченість підприємства власними оборотними активами,
інфляційні процеси, COVID-19, воєнні дії тощо. Тому, з метою покращення
управління

платоспроможністю

на

підприємстві

здійснювати:
1) системний аналіз діяльності підприємства;
2) оптимізація витрат підприємства;
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потрібно

постійно

3) оптимізація розподілу прибутку;
4) розробку стратегії фінансової політики підприємства.
Дослідження економічної сутності платоспроможності та її значення для
подальшої прибуткової діяльності підприємства є актуальною задачею сучасної
економічної системи. Питання щодо змісту, класифікаційних ознак, аналізу і в
цілому управління платоспроможністю підприємства недостатньо розкриті у
вітчизняній і зарубіжній літературі з питань економіки, фінансів, аналізу
господарської діяльності, менеджменту. Однак слід зазначити, що показники
платоспроможності

ще

в

умовах

адміністративно-командної

економіки

вважалися найважливішими для відображення фінансового стану підприємства.
За радянських часів платоспроможність пов‘язувалася з готовністю своєчасно
та повністю здійснити розрахунки з промислово-виробничим і невиробничим
персоналом, постачальниками, бюджетом тощо.
Що стосується таких категорій «ліквідність» та «платоспроможність»
підприємства, у вітчизняній

економічній

теорії

та практиці

відсутня

однозначність у розумінні сутності даних понять, а отже, й системи їх
оцінювання. Слід звернути увагу, що поняття ліквідності та платоспроможності
тісно взаємопов‘язані, але не тотожні. Відзначимо, що поняття «ліквідність»
співвідноситься як з конкретними видами активів, так і з їх сукупністю в цілому
та з підприємством як суб'єктом фінансових відносин. Найбільш загальне
визначення платоспроможності дають Л. В. Донцова та І. А. Нікифорова:
«Платоспроможність це здатність підприємства своєчасно та повністю
відповідати за своїми зобов'язаннями, виступає у формі зовнішнього прояву
фінансової стійкості, сутністю якої є забезпеченість оборотних активів
довгостроковими джерелами формування, яка гарантуватиме його постійну
платоспроможність» [3]. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття
боргових платіжних зобов'язань організації її активами, термін обернення яких
у грошову форму відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань.
Ліквідність активів – це час перетворення активів у готівку, чим менше буде
потрібно часу, щоб даний вид активів набув грошову форму, тим вища його
ліквідність.
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У

науковій

літератури

широко

розповсюджене

поняття

платоспроможність підприємства. Український вчений-економіст В. В. Галасюк
розглядає загальне визначення платоспроможності, тобто платоспроможність
суб‘єктів економічних відносин. У фінансовому словнику наводиться дефініція
платоспроможності, в якому суб‘єктом виступає держава, юридичні або фізичні
особи. В Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [3,
глава 1] розглядається поняття платоспроможність банку, яке за змістом
походить

на

визначення

платоспроможності

підприємства.

Так,

платоспроможність банку визначена як його здатність своєчасно і в повному
обсязі

розрахуватися

за

своїми

зобов‘язаннями,

що

випливають

із

торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.
Ліквідність підприємства – це здатність суб‘єкта господарювання нести
відповідальність внутрішніми оборотними активами в кількості, достатній для
розрахунків роздільно, або в цілому, за своїми платіжними зобов'язаннями, що
вимагають негайного погашення у будь-який момент часу поточного і
планового періодів згідно з підписаними договорами, при цьому вона може
супроводжуватися як приростом активів, так і накопиченням пасивів [2].
Платоспроможність підприємства, безпосередньо залежить від рівня ліквідності
та відповідно від факторів, які визначають дану категорію. Існує перелік
специфічних

чинників,

властивих

формуванню

власне

поняттю

платоспроможності підприємства: тривалість фінансового та операційного
циклів; відповідність фінансової діяльності підприємства та його контрагентів
платіжній дисципліні; належна обґрунтованість стратегічного та фінансового
планування, вичерпність й ефективність його виконання; швидкість обороту
маси грошового капіталу. Стабільний стан підприємства означає його
платоспроможність

та

достатню

платоспроможністю

підприємства

ліквідність.
представлений

Процес
у

вигляді

управління
алгоритму

циклічної діяльності, пов'язаної з виявленням факторів, які впливають на
ліквідність та платоспроможність, з пошуком і організацією виконання
фінансових рішень. Аналіз платоспроможності підприємства включає в себе
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такі основні пункти: структурний аналіз активних і пасивних статей балансу,
тобто аналіз ліквідності балансу підприємства; розрахунок коефіцієнтів
фінансової ліквідності; розрахунок коефіцієнта платоспроможності.
Шелудько В. М. у своєму підручнику «Фінансовий менеджмент»
наводить визначення платоспроможності підприємства у вузькому і широкому
розумінні.

Так,

платоспроможним

у

широкому

за

умов

розумінні

здатності

підприємство

виконувати

вважається

зобов‘язання

перед

кредиторами; у вузькому розумінні — підприємство повинно розраховуватися
за кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення,
наявними грошовими коштами та їх еквівалентами. На думку автора роботи,
наведені визначення платоспроможності відрізняються лише за часом
виконання зобов‘язань, оскільки найчастіше кредиторська заборгованість як
частина зобов‘язань підприємства у цілому виникає за вже поставлені
матеріали,

сировину,

тому

потребує

найскорішого

погашення

у

короткостроковому періоді, а зобов‘язання, наприклад, за довгостроковим
кредитом розтягуються у часі на декілька років, хоча і мають певний графік
погашення. Так, до необхідних умов платоспроможності підприємства науковці
відносять наявність або достатність розміру: коштів, власних обігових коштів,
грошових ресурсів та їх еквівалентів, активів, ліквідних активів, оборотних
активів різного рівня ліквідності, грошових ресурсів та інших активів,
мобільних фінансових ресурсів (грошових коштів, товарів (відвантажених, не
сплачених покупцями, на відповідальному зберіганні), наднормативних запасів
готової продукції, дебіторської заборгованості тощо)), активів, припинення
контролю над якими не спричиняє втрати вартості.
Отже, з урахуванням того, що платоспроможність виступає важливим
показником фінансової стійкості і взагалі фінансового стану підприємства, а
також наведених вище особливостей у визначені цього терміну, автор роботи
вважає

за

необхідне

платоспроможність
довгострокову

з

уточнити

підприємства
таким

його

економічну

розподілено

змістовним

на

суть.

цього

короткострокову

навантаженням:
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Для

і

короткострокова

платоспроможність — здатність підприємства у повному обсязі та у
встановлені строки відповідно до договірних домовленостей виконувати
розрахунки за авансовими, поточними та борговими зобов‘язаннями у грошовій
формі з кредиторами наявними коштами та їх еквівалентами, здійснюючи
фінансово-господарську діяльність у звичайному режимі; довгострокова
платоспроможність — здатність підприємства повністю упродовж тривалого
періоду виконувати боргові довгострокові зобов‘язання у грошовій формі у
день настання строку платежу з кредиторами наявними ліквідними активами,
не змінюючи стратегічні напрями фінансово-господарської діяльності. Однією
із задач вивчення платоспроможності підприємства на сучасному етапі
наукових досліджень є потреба у всебічній, науково обґрунтованій класифікації
цього терміну. У економічній літературі найчастіше виділяють два основні
види платоспроможності (за часовою ознакою): поточну та очікувану
(перспективну) [4]. Поточна платоспроможність визначається
складання

балансу.

Підприємство

вважається

на дату

платоспроможним

при

відсутності простроченої заборгованості перед постачальниками, банківськими
установами

і

перед

іншими

організаціями.

Очікувана

(перспективна)

платоспроможність визначається на конкретну дату в майбутньому періоді. Для
цього порівнюються прогнозні величини наявності платіжних коштів з
терміновими зобов‘язаннями підприємства на цю дату.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
У стaттi дoслiдженo особливості ціноутворення в міжнародному бізнесі.
Визнaченo основні види ціноутворення в міжнародному бізнесі. Oкресленo
способи ціноутворення на продукт в міжнародному бізнесі: преміальна ціна та
ціна проникнення, економічне та психологічне ціноутворення, ціноутворення на
продукт і факультативний продукт, ціноутворення на основі пакетів
продуктів, ціноутворення за пропозицією та географічне ціноутворення.
Ключові слова: ціноутворення, ціна, міжнародний бізнес, цілі ціноутворення
Міжнародний бізнес – це будь-яка комерційна діяльність або транзакція
між

компаніями,

організаціями,

фізичними
151

особами

або

державними

установами, які перетинають кордони різних країн і регіонів. Ці глобальні
операції

не

обмежуються

певною

валютою,

відсотками

чи

активом.

Міжнародна комерція включає в себе будь-що цінне, яким обмінюються
зацікавлені сторони, наприклад товари та послуги, технології, капітал,
працівників та інтелектуальну власність.
Термін міжнародний бізнес відноситься до будь-якого бізнесу, який
відбувається за кордоном. В основному це включає продаж товарів і послуг між
країнами. Проте існують інші форми міжнародного бізнесу. Наприклад, бізнес,
який виробляє компоненти або продукти за кордоном, але продає їх на
внутрішньому ринку, може вважатися міжнародним бізнесом, як і організація,
яка передає послуги, такі як обслуговування клієнтів, у місця, де витрати на
оплату праці є дешевшими. Для більшості організацій рішення щодо створення,
виробництва та продажу продуктів чи послуг залежать від багатьох факторів.
Вартість є важливою, оскільки підприємства, які в основному працюють на
розвинених ринках, як-от Сполучені Штати та Європа, часто можуть отримати
дешевшу робочу силу за кордоном.
Щоб вести бізнес за кордоном, транснаціональним компаніям необхідно
об‘єднати окремі національні ринки в один глобальний ринок. Існують два
макромасштабні фактори, які підкреслюють тенденцію більшої глобалізації.
Перший полягає в усуненні бар‘єрів для полегшення транскордонної торгівлі
(наприклад, вільний потік товарів і послуг, а також капіталу, який називається
«вільна торгівля»). По-друге, це технологічні зміни, зокрема розвиток
комунікацій, обробки інформації та транспортних технологій.
Ціноутворення, які приймаються, коли ви починаєте продавати новий
продукт є основною частиною маркетингової стратегії і можуть керуватися
низкою основних принципів. Важливо те, що ціноутворення є головним
джерелом доходу для більшості підприємств, тому пошук правильної
методології може в кінцевому підсумку знизити життєздатність певної лінійки
продуктів.
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Загалом, визначено кілька ключових різних стратегій ціноутворення, які
використовуються як частина загальної глобальної маркетингової структури
для продуктів на міжнародних ринках.
1. Ціноутворення, орієнтоване на попит – воно спрямоване на узгодження
ціни з кривою попиту на даний продукт або послугу. На це впливатиме
широкий спектр факторів, але найчастіше випливає з ретельного аналізу галузі,
в якій даний продукт конкурує. Якщо на даному ринку мало конкурентів, то
ціни, ймовірно, будуть тяжіти до ціни, обумовленої попитом, протягом певного
періоду часу, припускаючи фіксований обсяг продажів у галузі в цілому.
2. Ціноутворення

на

основі

цінності

–

це

більш

безпосередньо

орієнтований на клієнта підхід, який прагне зрозуміти, яку цінність клієнт
отримує від продукту, а потім збільшити цю цінність, реальну чи уявну.
3. Звільнення від цін – це методологія, яка визнає витрати та труднощі,
пов‘язані з виведенням нового продукту на ринок – дослідження та розробки,
міжнародний маркетинг, тарифи, встановлення каналів збуту тощо – і
відповідно до цього встановлює рівні ціни. Оскільки зростання темпів
технологічних змін означає, що життєвий цикл нових продуктів стає все
коротшим, деякі підприємства вирішують прийняти стратегії зниження цін,
щоб максимізувати віддачу від інвестицій, перш ніж решта галузі наздожене
нові технології.
4. Ціноутворення на проникненні – це, по суті, протилежність підходу
зниження ціни. Цінова політика проникнення на ринок спрямована на
захоплення значної ринкової частки усталеного ринку, використовуючи низькі
ціни (або, принаймні, нижчі ціни, ніж у конкурентів), щоб залучити велику
кількість споживачів до даного товару. Це може означати, що продукт, про
який йде мова, ледве виходить з ладу або навіть зазнає збитків протягом
перших кількох років на ринку.
5. Ціноутворення преміум-класу – це споконвічна стратегія, в якій вищі
ціни мають на увазі саме через те, що вони вищі, є показником якості. Ця
стратегія орієнтована на заможніших споживачів, пропонуючи продукт, який
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нібито відповідає їм на їхньому рівні. Його потрібно поєднувати з великою
кількістю інших тактик у маркетинговому комплексі, щоб надати цей
«преміальний» смак – ніхто не захоче купувати простий чизбургер McDonald's,
якби він лише підвищив ціну до 10 доларів і нічого більше не змінив у продукт.
Ціна важлива для міжнародного бізнесу, оскільки вона представляє оцінку
цінності, яку клієнти бачать у продукті чи послузі та готові платити за продукт
чи послугу, відображено в Рисунку 1. Ряд факторів змінив те, як визначаються
ціни на продукти та послуги:
місцева конкуренція чинить тиск на цінові стратегії глобальних
фірм. Багато продуктів місцевого виробництва мають високу якість і
конкурують на світових ринках на основі нижчої ціни за хорошу вартість;
місцеві конкуренти часто намагаються завоювати частку ринку,
знижуючи ціни. Зниження ціни має на меті збільшити попит з боку клієнтів, які
вважаються чутливими до змін ціни;
сьогодні

нові

продукти

поширені

набагато

частіше,

ніж

у

минулому. Ціноутворення на новий продукт може бути складним завданням,
оскільки часто немає історичних підстав для встановлення цін на нові
продукти. Якщо ціну на новий продукт вказано неправильно, ринок відреагує
несприятливо, і «неправильна» ціна може завдати довгострокової шкоди
шансам продукту на успіх на ринку;
нові продукти виходять на ринок частіше, що скорочує «термін
придатності» існуючих продуктів. Як наслідок, маркетологи стикаються з
тиском щодо ціни на товари, щоб швидше окупити витрати. Ціни повинні бути
встановлені для ранніх успіхів, включаючи швидке зростання продажів, швидке
проникнення на ринок і швидке відшкодування витрат на дослідження та
розробки[1].
Існує багато цілей ціноутворення, які призводять до різних стратегій, і
підприємства повинні розробити та застосувати найкращу стратегію в різних
ситуаціях. Деякі способи ціноутворення на продукт: преміальна ціна та ціна
проникнення, економічне та психологічне ціноутворення, ціноутворення на
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продукт і факультативний продукт, ціноутворення на основі пакетів продуктів,
ціноутворення за пропозицією та географічне ціноутворення. Однак ситуація
ще ускладнюється, коли йдеться про ціноутворення на міжнародних та світових
ринках. Встановлення цін для міжнародних ринків - завдання не з легких.
Рішення щодо продукту, ціни та розподілу на міжнародних ринках є
унікальними для кожної країни і відрізняються від рішень на внутрішньому
ринку. Крім того, інші фактори, такі як: норма прибутку, стабілізація ринку,
ціноутворення, обумовлене попитом і конкуренцією, проникнення на ринок,
раннє повернення грошових коштів, запобігання виходу конкурентів, фактори
компанії та продукту, ринкові та екологічні фактори, а також економічні,
політичні, соціальні та культурні фактори повинні враховуватися в процес
прийняття рішення. Фірми виходять на міжнародні продажі за факторами
«притягнення», заснованими на привабливості потенційного зовнішнього
ринку, а також за факторами «штовхання», які роблять внутрішній ринок фірми
менш привабливим.
Нижче наведено деякі з факторів, які спонукають фірми продавати за
кордон: Іноді компанії розробляють продукцію лише для міжнародних та
експортних ринків. Внутрішній ринок може бути занадто малим, а експорт,
можливо, є життєздатним варіантом для використання ефекту масштабу;
характер бізнесу або продукту вимагає від фірм діяти на міжнародному рівні
або на зовнішніх ринках (авіакомпанії); компанії прагнуть закордонної
експансії з метою мінімізації та розподілу ризику та зменшення залежності від
одного географічного ринку; через насиченість внутрішнього ринку компанії
шукають зовнішні ринки, і зазвичай життєвий цикл продукту досягає стадії
зрілості на внутрішньому ринку, перебуваючи на більш ранніх стадіях
життєвого циклу на менш розвинених ринках[2, с. 488].
Інші фактори також відіграють роль, наприклад, організація яка докладає
свідомих зусиль, щоб стати більш стійкою, може виробляти свій продукт
якомога ближче до кінцевого споживача, щоб зменшити викиди парникових
газів, пов‘язані з транспортуванням, навіть якщо це може призвести до вищих
витрат на оплату праці. Так само бізнес може пишатися пошуком місцевої
робочої сили для створення робочих місць та підтримки економіки.
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Компанії сьогодні можуть виходити за кордон через фактори, що
штовхають або притягують, або деякі можуть протистояти виїзду за кордон.
Однак дуже мало компаній можуть вижити без міжнародної бізнес-стратегії в
сучасному глобалізованому бізнес-середовищі. Важливо підкреслити, що всі
компанії стикаються з міжнародною конкуренцією не тільки на експортних
ринках, а й на внутрішньому. Таким чином, досягнення міжнародної
конкурентоспроможності є не лише важливою вимогою для успішних
експортерів, але й найкращим засобом захисту, який місцеві компанії можуть
використовувати для протидії іноземному імпорту. Тому вкрай важливо, щоб
усі компанії сформулювали ретельно продуману міжнародну бізнес-стратегію,
щоб вижити на глобалізованому міжнародному ринку.
Експорт слід розглядати, коли фірми вирішують займатися міжнародною
торгівлею. Часто саме компанії, які досягають успіху на внутрішньому ринку,
вирішують вирушити за кордон, шукаючи можливостей для розширення за
межами своїх рідних країн. Однак те, що компанія успішна на внутрішньому
ринку, не означає, що вона буде так само успішна на зарубіжних ринках.
Експорт дає економічні вигоди не тільки експортеру, а й країні-експортеру.
Багато країн надають стимули та субсидії для сприяння експортній
торгівлі. Компанії-експортери по-різному виграють від інтернаціоналізації своєї
продукції. Нижче наведено деякі переваги експорту:
 Збільшення доходу та прибутку.
 Збільшення частки ринку на світових ринках.
 Зменшення ризику від географічної диверсифікації та ризиків сезонного
попиту.
 Економія на масштабі призводить до зниження собівартості продукції та
підвищення прибутковості.
 Оптимальне використання потужності.
 Розширення життєвого циклу продукції.
 Отримане знання та досвід принесе користь як місцевій, так і
міжнародній торгівлі.
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Хоча міжнародний бізнес може принести користь світовій економіці, він
також несе в собі ризики. Той факт, що кожна країна має свій власний уряд,
правила, рівень інфляції та валюту, може ускладнити бізнес-моделі, і його
необхідно зважити з усвідомленими перевагами діяльності на міжнародному
рівні. Деякі з найпоширеніших проблем міжнародного бізнесу включають
мовні та культурні бар‘єри, курси валют, а також зовнішню політику. Через ці
проблеми ті, хто має успішну кар‘єру в міжнародному бізнесі, потребують
різноманітних навичок та досвіду, таких як сильні комунікативні навички,
емоційний інтелект, розуміння інших культур та глибокі знання фінансів,
бухгалтерського обліку, підприємництва та глобальної економіки [3, c. 223].
Незважаючи на всю привабливість міжнародних ринків, деякі фірми все
ще неохоче йдуть туди через наступні причини:
 іноземні ринки сприймаються як складніші, а також дорожчі для входу;
 міжнародний бізнес несе в собі більший ризик – як реальний, так і
уявний;
 валютні ризики, пов'язані з міжнародним бізнесом;
 незнайоме міжнародне середовище – різна культура, мова, географія,
клімат, освіта, релігія, погляди та цінності;
 незнайомі міжнародні закони та правила;
 необхідні модифікації продукту – через прийнятний рівень якості або з
інших причин.
 Місцеве трудове законодавство та умови.
Формуючи міжнародну цінову стратегію, фірми також стикаються з
питанням – чи наша ціна занадто висока, щоб конкурувати, чи вона
невиправдано низька ціною рентабельності? Відповідь на це і без того складне
питання ускладнюється розмірами міжнародного бізнесу, які є унікальними для
кожної країни. Отже, має сенс мати різну стратегію ціноутворення для кожної
країни на основі унікальних розмірів цього ринку, що призведе до оптимальної
ціни на продукт – не надто високої, щоб конкурувати, і не надто низької, щоб
знизити прибутковість, але досягнення правильного балансу для встановлення
оптимальна ціна. Щоб знайти оптимальну ціну, фірма повинна провести повний
стратегічний аналіз середовища конкурентів і споживачів.
157

Одним із факторів ризику міжнародного бізнесу є нестабільність валютних
ринків. Курси іноземної валюти можуть різко коливатися, і це може вплинути
на ціноутворення. Фірма повинна прийняти стратегічне рішення або підвищити
ціни за несприятливої зміни обмінного курсу, або поглинути отримані збитки.
Це рішення буде залежати від продукту, який компанія продає, бажання
клієнтів поглинути збільшення та її позиціонування на ринку порівняно з
конкурентами [4, с. 296].
Ціноутворення на міжнародному рівні може дозволити прибутковим
компаніям отримати доступ до частки ринку в іноземних країнах. Однак
торговельну політику іноземного уряду необхідно враховувати, оскільки вони
можуть вважати, що недорогі продукти є демпінговими чи антиконкурентними
та порушують їхнє місцеве законодавство.
Отже, міжнародний бізнес має великий вплив на ціноутворення та вимагає
глибоке знання та розуміння вартості власної продукції, що дає змогу
визначити конкурентну перевагу, яку вона має в контексті зарубіжного ринку,
що складається з унікального культурного та економічного середовища.
Ціна є єдиною змінною в комплексі маркетингу, яка може приносити
дохід, що робить її найважливішою. Жоден із підходів до ціноутворення не є
ідеальним методом ціноутворення, який одночасно відповідає критеріям
структури витрат, прибутку, конкуренції, еластичності попиту та пропозиції.
У сучасному бізнес-середовищі менеджери повинні бути обережними при
встановленні цін на експортних ринках через дедалі більшу конкуренцію,
неоднозначне державне регулювання, умови та ступінь ринкових ризиків.
Кожен потенційний ринок має свої умови, певні правила конкуренції, умови,
встановлені урядами для ведення бізнесу в своїй країні.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИДИ
У статті обґрунтовано сутність міжнародної економічної діяльності
підприємства,

особливостей

її

реалізації.

Виокремлено

основні

види

міжнародної економічної діяльності підприємства, виокремлено її основні рівні
реалізації, що впливають на результативність діяльності підприємства на
міжнародному ринку. Виділено основні механізми здійснення економічних
інтересів

суб’єктів

міжнародної

економічної

діяльності

в

контексті

удосконалення їх діяльності.
Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, міжнародна торгівля,
міжнародний кредит, міжнародні послуги, експорт, імпорт.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні умови функціонування характеризуються
нестабільними зовнішніми та внутрішніми умовами, особливо на тлі військових
дій на території України, що значно погіршили економічне становище
вітчизняних підприємств. Міжнародна діяльність виступає одним з основних
інструментів виходу вітчизняних підприємств із кризи викликаної війно на
території України, що зумовила необхідність тимчасового припинення
діяльності окремих підприємств, їх переорієнтацію, або змушеної зміни
місцезнаходження. В таких умовах сучасним українським підприємствам
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необхідно здійснювати пошук шляхів пристосування до існуючих умов,
розширення форм здійснення міжнародної діяльності є однією з ключових
завдань

сучасних

підприємств,

внаслідок

чого

дослідження

сутності

міжнародної діяльності підприємства та форм її реалізації набуває особливої
актуальності.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Обґрунтуванню сутності
та економічного змісту поняття «міжнародна діяльність», а також ідентифікації
основних форм її реалізації присвячені наукові праці низки вчених, серед яких
Архієреєв

С.І.,

Волоснікова

Н.М.,

Кислова

Л.

А.,

Климова

С.О.,

Новикова М. В., Пантелєєв М. С., Семкова Л. В. та інші. Проте проблема
врахування сучасних умов господарювання при виборі виду міжнародної
діяльності наразі залишається актуальною.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення сутності
міжнародної економічної діяльності підприємства та ключових сучасних форм
її реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародна діяльність
підприємства як економічне явище бере участь в багатьох сферах суспільного
життя. Дослідження її сутності дозволяє сучасним підприємствам задовольняти
свої потреби та забезпечувати здатність до самореалізації. Позитивними рисами
міжнародної діяльності є те, що з одного боку, споживач використовує
можливість доступу до товарів світових брендів або особливих товарів інших
країн, з іншого – підприємства представляють на міжнародному ринку і
втілюють свої інноваційні ідеї, реалізовують на практиці комерційні проєкти.
Виходячи із зазначеного вище необхідно розглянути визначення поняття
«міжнародна економічна діяльність». Міжнародна економічна діяльність, на
думку Кислової Л. А., охоплює міжнародну торгівлю та інвестиції, має вплив
на характер економічного розвитку шляхом зміни доданої вартості у складі
ВНП, сприяє збільшенню національного доходу, митних і податкових платежів
експорто-орієнтованих, а також спільних з іноземним капіталом підприємств,
інвестицій як вітчизняних так й іноземних виробників [2, с. 10].
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Вчена-економіст Новикова М. В. зазначає, що міжнародна економічна
діяльність є цілісною системою господарських зв‗язків між національними
економіками різних країн світу, приналежних до них чи створених ними
суб‗єктів господарського життя, а також різні міжнародні організації, що мають
лише характерні для себе взаємозв‗язки, закономірності й реалізують ці
специфічні інтереси, які пов‗язані з використанням переваг поділу праці,
міжнародного співробітництва, факторного розміщення [3, с. 8].
Семкова Л. В. вважає, що міжнародна економічна діяльність країни – є
цілісною

системою

господарських

взаємозв‗язків

між

національними

економіками різної географічної приналежності, що охоплює всі форми
господарювання із застосуванням переваг міжнародного розподілу праці та
факторного переміщення з умовою забезпечення економічної відкритості
національного господарства й розширення обсягів його взаємодії із зовнішнім
світом [5, с. 8].
Таким чином, міжнародну економічну діяльність варто трактувати, як
систему господарських відносин між різними країнами світу. На наш погляд,
міжнародна економічна діяльність – це комплексна система зв‗язків між
суб‗єктами економічної діяльності різних країн світу за результатами якої
здійснюється експорт, імпорт продукції, товарів, робіт, проводиться надання
послуг іноземними суб‗єктами міжнародної діяльності вітчизняним і навпаки,
посилюється

фінансова

інвестувань,

проводяться

стійкість

підприємств

фінансово-господарські

за
та

рахунок
кредитні

іноземних
операції,

стимулюється науково-дослідна та інші види діяльності.
В загальному розумінні, сутність міжнародної діяльності підприємств
полягає в тому, щоб, володіючи уявленнями про механізми функціонування
суспільства раціоналізувати їх для задоволення суспільних потреб.
Міжнародна діяльність є діяльністю економічно активних суб‘єктів,
заснованих на інноваційних баченнях суспільних відносин, з властивим
ризиком настання несприятливих наслідків у результаті прорахунку, помилки
або переоцінки власного потенціалу.
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Міжнародну діяльність можна визначити в широкому і вузькому сенсі.
У широкому сенсі вона є міжнародним бізнесом, тобто реалізацією
загальновідомих економічних комбінацій в найбільш сприятливих умовах.
У вузькому сенсі міжнародна діяльність являє собою комбінацію чинників
виробництва в світовому просторі. Підприємство, який володіє інформацією,
створює ноу-хау, «комбінуючи» виробничі фактори з метою задоволення
різноманітних соціальних потреб. Модель комбінування, що відрізняється
новизною, актуальністю представляє концентроване розуміння міжнародної
діяльності, її сутність. Світовий ринок сприймає нові моделі і на їх основі може
будуватися міжнародний бізнес [].
Регулятивний механізм міжнародної економічної діяльності складається з
суб'єктів різного рівня впливу – національних, спеціалізованих, міжнародних,
методів та інструментів, які є специфічними для кожної сфери міжнародної
економічної взаємодії.
Перераховані вище форми, дозволяють розширювати власний потенціал
країни та залучати досвід, приклад в інших. Завдяки цьому в Україні поступово
почала розвиватись корпоративна соціальна відповідальність. Попри все,
форми надають можливостей виходу на нові ринки та доступ до різних товарів
можливо навіть за кращою ціною, потенціал для закордонної практики та
міжнародного обміну студентами.
Однією із системних характеристик цієї системи є взаємозв‘язок її
окремих елементів. Наприклад, спільне виробництво складної техніки
економічними суб‘єктами із різних країн (виробничі відносини) може
супроводжуватись торгівлею окремими компонентами, деталями між ними
(торговельні

відносини),

науково-технічним

обміном

(науково-технічні

відносини) [5].
Міжнародна економічна діяльність має яскраво виражений системний
характер та виступає як система економічних зв‘язків у сфері виробництва,
розподілу, обміну й споживання, які вийшли за межі національних кордонів.
Ця система характеризується виходом за межі національних господарств
фізичних і юридичних осіб, держав і міжнародних організацій; має визначені
форми та різні рівні глибини існування, функціонування, здійснення.
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Міжнародна економічна діяльність втілюється в життя на мега-, макро-,
мезо- та мікрорівні.
мегарівень є адекватним міжнародній економічній діяльності як
суперечливій єдності;
макрорівень виявляється у міждержавних економічних відносинах, які
визначають і забезпечують загальні умови розвитку міжнародних економічних
відносин;
мезорівень охоплює економічні зв‘язки між регіонами, галузями та
міжгалузевими комплексами окремих країн;
мікрорівень являє собою зовнішньоекономічну діяльність фізичних осіб,
підприємств, фірм.
Міжнародна економічна діяльність як одна із форм міжнародних відносин
опосередковує здійснення інших форм міжнародних відносин. Крім того,
міжнародна економічна діяльність – це система економічних зв‘язків з приводу
виробництва, розподілу, обміну та споживання продуктів, що вийшли за рамки
національних кордонів. Розрізняють два механізми здійснення економічних
інтересів суб'єктів міжнародних економічних відносин: механізм узгодження і
механізм реалізації.
Механізм узгодження полягає у виробленні конкретних стратегічних
принципів, форм і методів здійснення економічних інтересів. Він знаходить
свій вияв у політичних, економічних і правових документах, що регламентують
процес узгодження економічних інтересів суб'єктів міжнародних економічних
відносин.
Механізм реалізації полягає у впровадженні тих чи інших узгоджених
рішень в практику міжнародних економічних відносин. Якщо внутрішня
діяльність підприємства зводиться до виконання ділових операцій, які не
виходять за межі однієї держави, то міжнародна діяльність має на меті
перетнути ці межі.
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Висновки. Таким чином, реалізація міжнародної економічної діяльності у
різноманітних

їх

формах

дозволить

вітчизняним

підприємствам

удосконалювати свою діяльність на різних рівнях господарювання. Здійснення
міжнародної економічної діяльності забезпечує формування у підприємств
конкурентні

переваги

зважаючи

на

сучасні

внутрішні

проблеми

функціонування підприємств, викликані військовими діями на території
України. Вибір форми міжнародної діяльності конкретного підприємства
залежить від виду діяльності, наявних ресурсів та можливостей розширення
діяльності, адже вихід підприємства на міжнародний ринок зумовлює
необхідність виготовлення більшої кількості продукції, надання більшого
обсягу послуг чи інших видів діяльності, що відповідно, позитивно впливатиме
і на результати економічної діяльності підприємств.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УПРАВЛІННІ
МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ
У сучасному бізнесі, що характеризується відкритим доступом до практично
будь-яких
прав

на

даних,

основною

інтелектуальну

проблемою

власність.

є

Проте

захист
за

умов

інформації
воєнного

та

стану

проблематичним стає процес комунікації в сфері управління міжнародним
бізнесом.
Ключові слова: міжнародний бізнес, зовнішнє середовище, торгова марка,
маркетинг, стратегічне управління.
В сучасних умовах в бізнес-середовищі відбувається пошук нових
факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Одним з таких
чинників виступає торгова марка, розвиток якого набуває стратегічного
значення, а отже, потребує комплексного та системного управління.
Швидкі зміни економічного середовища, перенасичення вітчизняних
ринків необмеженою кількістю схожих товарів та послуг, посилення
конкуренції, швидка зміна потреб споживачів змушують підприємства шукати
нові можливості для розвитку, а саме укріплення іміджу через побудову
стратегії розвитку власного торгової марки. Основою визначення змісту
управлінських процесів є чітке розуміння предмету управління, і тому
систематизація підходів до розуміння поняття «торгова марка» та ключових
змістовних характеристик дозволяє встановити серед іншого і етапи еволюції
наукового

розуміння

даних

процесів.

Цільова

орієнтація

діяльності

підприємства на укріплення конкурентоспроможності, зростання прибутків та
частки ринку, підвищення іміджу на ринку та довіри з боку споживачів та
партнерів – всі ці завдання у повній мірі узгоджуються та реалізуються в
рамках розробки стратегії розвитку торгової марки.
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Торгова марка

перетворюється на додатковий, стратегічний актив

компанії та набуває особливого значення в конкурентній боротьбі. Саме тому
окреслені питання є актуальними та потребують дослідження з позицій
формування чіткого розуміння змісту та структури, систематизації методичних
підходів

оцінювання,

імплементації

дієвих

управлінських

інструментів

розвитку та використання їх переваг задля укріплення позицій підприємства на
ринку.
Питання розвитку торгової маркита основні аспекти формування торгова
марка-стратегії вивчали закордонні та вітчизняні вчені.
Такі вчені, як Макдональд М. та Вілсон Х. [23] розглядали торгова марка,
як ідентифікацію товару і його відмінність від конкурентів. Зовсім з інакшої
точки зору розглядає торгова марка Фелдвік П., виконавчий директор зі
стратегічного планування, міжнародний директор з маркетингу-плануванню.
У своїй роботі [20], він представляє торгову марку, як сприйняття товару
споживачем. Такої ж думки дотримується і Руда О., вона описує, що торгова
марка «включає всі асоціації споживача, що виникають в зв‘язку з товаром в
результаті отримання власного досвіду, схвалення громадськості та порад
оточуючих» [13]. Торгова марка, як обіцянку виробника споживачу, у своїх
працях розглядають Даулінг Г. [3], Кретов І. та Карягін Н. [8].
Тобто більшість вчених дотримуються маркетингового підходу у
розумінні

сутності

торгової

марки. На основі

комплексного

підходу

розлядається поняття «торгова марка» в роботі Данніон Б. та Нокс С. [1], в якій
автори розглядають його як: культуру, візію, цінності, стратегію, імідж та
ідентичність,

організаційні

принципи,

ринкову

позицію

та

обіцянку,

торговельну марку та засіб персоніфікації. Торгова марка, як додану цінність,
досліджували Амблер Т. [1] та Джоунс Ф. [5].
Таким чином, єдиної точки зору щодо визначення сутності торгової
марки у вчених не має. А це означає, що осмислення теоретичного базису
розуміння економічного змісту поняття «торгова марка» є актуальним,
особливо в контексті впровадження в управлінську практику.
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Сьогодні торгова марка є одним з ключових факторів, на які спирається
споживач при виборі певного товару чи послуги. Зацікавленість споживача чи
потенційного партнера у конкретному торгова марка і може спричинити
зростання продажів, прибутків, стійкий економічний розвиток підприємства та
визначити напрями конкурентної стратегії організації. Однак досягнення стану
впливовості та вагомості торгової марки на ринку потребує тривалого періоду
часу його розвитку. Саме тому, важливим є розуміння сутності самого поняття,
що дозволить встановити ключові особливості предмету дослідження, а отже
встановити зміст управлінських процедур.
Тамберг Б. у своїй праці [6] визначає торгову марку, як «символ, малюнок
або комбінація цих елементів, призначена для ідентифікації товарів або послуг
певного виробника і диференціації їх від продукції конкурентів». Вітчизняні
автори часто згадують

торгова марка, як невідчутну суму властивостей

продукту: його імені, упаковки й ціни, історії, репутації і способу
рекламування, «Іншими словами – це комплекс вражень, які залишаються у
покупця в результаті використання товару».
Ландор У. називає торгова марка обіцянкою, шляхом ідентифікації товару
або послуги, і підтвердження їх оригінальності, а отже торгова марка
забезпечує відчуття задоволення і якості [4].
Аакер Д. стверджував, що «торгова марка – набір якостей, пов'язаний з
ім'ям торгової марки і символ, який підсилює (або ослабляє) цінність продукту
або послуги, пропонованих під цим символом» [4]. Таке тлумачення поняття
«торгова марка» є, на нашу думку, досить фрагментарним, оскільки базується
на ціннісних характеристиках виключно товару. Однак у сучасних умовах з
торговою маркою все частіше асоціюється назва підприємства, яка все частіше
відображає не лише характеристики продукції, а є свідченням якості та
конкурентоспроможності діяльності. Досить системно розуміння поняття
«торгова марка» представлено у вигляді матриці взаємопов‘язаних елементів,
які поділяються у розрізі внутрішні характеристики (місія та візія, культура,
компетентності), внутрішньо-зовнішні елементи (персоналізація, вираження,
ключові цінності) та зовнішні характеристики (ринкові позиції, взаємозв‘язки,
пропозиції цінностей).
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Таким чином, можна стверджувати, що розвиток концепції торгової
марки відбувається через зміну бачення: початковий акцент на налагоджені та
всебічному закріпленні прямих контактів зі споживачем, а також формуванні
позитивного іміджу продукції, зміщується в напряму формування комплексу
унікальних характеристик підприємства в цілому (продукція, технології,
персонал, корпоративна культура, збутова мережа, просвітницька роль у регіоні
тощо). Отже, загалом, з усього вище сказаного можна скласти загальне
уявлення про торгову марку. А саме, торгова марка постає, як комплексна
характеристика діяльності підприємства та її результатів товару чи послуги, що
робить підприємство

(імідж, авторитет, вартість) та його

продукцію

пізнаваними для потенційних клієнтів, партнерів чи працівників, що не лише
відрізняє товар чи послугу від конкурентів, а й забезпечує довгострокові
конкурентні переваги. Таке розуміння торгової марки має стати основою
управління діяльністю компанії на основі концепції торгова марка, тобто
надання характеристикам діяльності підприємства особливих та унікальних
властивостей. Корпоративна торгова марка розглядається як складний процес
поточного та перспективного позиціонування компанії на ринку, а не лише її
окремих товарів чи послуг. Сучасна концепція торгової марки повинна бути
гнучкою до зовнішніх та внутрішніх умов, визначати процеси розвитку
підприємства та мислення персоналу. Фактично через розвиток корпоративного
підходу відбувається орієнтація працівників на корпоративних цінностях. Саме
це дозволить досягати суттєвих конкурентних переваг на основі комплексного
розуміння ролі підприємства як суб‘єкта (драйвера) соціально-економічних,
технологічних і суспільних перетворень. В своєму еволюційному розвитку
концепції стратегічного торгова маркетингу пройшли чотири основних етапи.
Таким чином, у сучасних умовах відбувається зміщення акцентів на вартісних
характеристиках торгова марка і шляхом оцінки вартості торгової марки та
величини його капіталу. Саме таке комплексне розуміння сутності торгової
марки дозволяє визначати зміст управлінських процедур.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядаються питання підвищення ефективності міжнародної
економічної діяльності підприємства на основі стратегії диверсифікації.
Наводяться аспекти міжнародних торговельних операцій з товарами
підприємства. Описуються визначення міжнародної економічної діяльності.
Досліджуються міжнародні економічні зв'язки.
Ключові

слова:

маркетинг,

ефективність,

економічна

діяльність,

підприємство, стратегія диверсифікації.
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження визначається тим,
що зовнішньоекономічні зв'язки практично у всіх країнах світу визначають
економічний і соціальний розвиток держав, є складовою частиною економіки.
Міжнародна економічна діяльність комерційних організацій сьогодні в
основному пов'язана з наступними сферами: участю в міжнародних виставках,
наданням послуг, міжнародною торгівлею. Міжнародна торгівля – одна з
найбільш розвинених і традиційних форм міжнародних економічних відносин.
Країни торгують з кількох причин. По-перше, економічні ресурси – природні,
людські, інвестиційні товари – розподіляються між країнами світу вкрай
нерівномірно; країни суттєво відрізняються за своєю забезпеченості 6
економічними ресурсами. По-друге, ефективне виробництво різних товарів
вимагає різних технологій чи комбінації ресурсів.
Участь у міжнародній економічній діяльності беруть сьогодні десятки
тисяч підприємств і фірм. Незалежно від сфери діяльності, форми власності та
розмірів вони мають право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні
операції. Але доцільно для підвищення ефективності міжнародної економічної
діяльності підприємства впровадити стратегію диверсифікації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для досягнення поставлених
задач було опрацьовано літературу економічного спрямування. Проблема
визначення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств в сучасному
світі носить універсальний характер. Від того, як вона вирішується, залежить
багато в економічному та соціальному житті будь-якої країни, майже кожного
споживача. Її намагались вирішити і українські, і зарубіжні вчені. Дослідження
міжнародної економічної діяльності пов‘язано з такими іменами, як Кириченко
О.А., Козак Ю.Г., Баркан Д.І., Хруцний В.Є., Власова В.М., Перерва П.Г., та ін.
Метою статті є дослідження підвищення ефективності міжнародної
економічної діяльності підприємства на основі стратегії диверсифікації.
Виклад основного матеріалу. Міжнародні торговельні операції товарами
підприємства являє собою сферу господарської діяльності, пов'язану з
міжнародною виробничою і науково-технічною кооперацією, експортом і
імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.
Міжнародну економічну діяльність вправі здійснювати підприємства та
організації промисловості, сільського господарства, переробних галузей
агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, будівництва, туристичноекскурсійні організації і т.п.
Однією з найважливіших сфер діяльності підприємств на сучасному етапі є
саме міжнародна економічна. На сучасному етапі міжнародна економічна
діяльність підприємства визначається як виробничо-фінансовий комплекс
економічних відносин, пов'язаних з розширенням ринків збуту виробленої
продукції, технологічним переозброєнням виробництва та підвищенням
фінансової стійкості підприємств шляхом освоєння закордонних ринків.
Поряд з традиційною зовнішньою торгівлею з'явилися інші види
міжнародної

економічної

співробітництво,

діяльності,

спеціалізацію,

спільні

включаючи
виробництва

техніко-економічне
з

зарубіжними

партнерами, а пізніше - прямі зв'язки між вітчизняними та іноземними
підприємствами, спільне підприємництво, надання багатьох видів послуг і
виконання робіт, що виходило за рамки звичайної зовнішньої торгівлі.
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Різноманітний

зміст

міжнародної

економічної

діяльності

знайшов

відображення в структурі, функціях і практичної діяльності відповідних органів
державного управління, спеціалізованих міжнародних економічних організацій,
галузевих виробничих об'єднань і підприємств.
У літературі визначення міжнародної економічної діяльності дається в
найзагальнішому вигляді і не відображає сутнісних і змістовних характеристик
визначається явища. Наприклад, І.В. Тимошенко під зовнішньоекономічною
діяльністю

пропонує

розуміти

«сукупність

виробничо

господарських,

організаційно-економічних і оперативно-комерційних теренів уможливлення
міжнародних

економічних

зв'язків,

що

включають

торгівлю,

спільне

підприємництво, надання різного роду послуг та інші види міжнародного
співробітництва»,

а

під

зовнішньоекономічними

зв'язками

-

«форми

господарських торгових та інших економічних міждержавних відносин, а також
деяких відносин політичного і науково-технічного актора на міждержавному
рівні в їх сукупності і різноманітті». При цьому відмінність міжнародної
економічної діяльності від міжнародних економічних зв'язків цитований автор
бачить в тому, що «вона здійснюється не на міждержавному рівні, а на рівні
окремих господарюючих суб'єктів». Автор робить висновок, з яким навряд чи
можна погодитися: «Міжнародні економічні зв'язки відносяться до рівня як би
макроекономічного (міждержавного) регулювання, а зовнішньоекономічна
діяльність - до мікрорівня (рівню окремих фірм і підприємств)». По-перше,
незрозуміло з яких причин держава виключається зі складу учасників
міжнародної економічної діяльності. По-друге, очевидним є той факт, що
міжнародна

економічна

діяльність

регулюється

в

першу

чергу

на

міждержавному рівні, про що свідчать дво- і багатосторонні угоди. По-третє,
автор

не

наводить

критерій

класифікації

способів

реалізації

зовнішньоекономічних зв'язків на виробничо господарські, оперативнокомерційні, організаційно-економічні і не конкретизується зміст цих способів
[1, c. 12].
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Подібну

позицію

«зовнішньоекономічна

займає

Е.Ф.

діяльність

зовнішньоекономічних

зв'язків»,

Прокушев,

являє
а

який

собою

вказує,

процес

зовнішньоекономічні

що

реалізації

зв'язки

-

«це

міжнародні господарські, торговельні, політичні відносини, що включають
обмін товарами, різні форми економічного сприяння, науково-технічного
співробітництва, спеціалізацію, кооперацію виробництва, надання послуг і
ухвалили

спільне

підприємництво

»,

з

тією

лише

різницею,

що

зовнішньоекономічна діяльність зводиться не до сукупності способів, а самому
процесі реалізації міжнародних економічних зв'язків.
Проблемами

в

зовнішньоторговельній

діяльності

також

є

низька

конкурентоспроможність української продукції на ринках, недосконалість
законодавчої бази у сфері зовнішньоторговельної діяльності, недостатність
знань та досвіду українських підприємств у сфері експорту, а також недостатня
координованість їх діяльності на зовнішніх ринках [2, с. 26].
Міжнародні економічні зв'язки – це одна зі складних сфер економіки будьякої країни, оскільки її змістом є переміщення матеріальних, фінансових і
інтелектуальних ресурсів між державами. У міжнародних економічних зв'язках
переплітаються економіка і політика, комерція і дипломатія, торгівля і
виробництво, наукові дослідження і валютно-фінансові операції.
У світовій практиці відомо понад двадцять основних форм економічного
співробітництва, причому багато застосовуються не в чистому вигляді, а в
поєднанні

з

іншими

формами.

Кожна

форма

міжнародно-економічної

діяльності має свої економічні та організаційні особливості, вміле використання
яких в конкретних ситуаціях може гарантувати найбільшу віддачу.
Основою всієї міжнародної економічної діяльності як і раніше є зовнішня
торгівля, що включає експорт і імпорт різноманітних товарів в матеріальній
формі, товарообмінні операції, надання різних послуг, виконання тих чи інших
робіт при взаємодії з іноземними контрагентами.
Управління ефективністю це складний багатоетапний та багатоаспектний
процес, який передбачає цілеспрямовану діяльність адміністрації підприємства,
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що

орієнтована

на

досягнення

поставлених

цілей,

які

визначаються

показниками результативності та ефективності. Тому методика оцінювання
процесу управління ефективністю діяльності промислового підприємства тісно
пов‘язана з методами, критеріями та показниками оцінки ефективності й
результативності

як

управління,

так

і

виробничої

діяльності

цього

підприємства.
Диверсифікація – це вид маркетингової стратегії, що дозволяє компаніям
знаходити та розвивати нові напрямки своєї діяльності. При все зростаючій
конкуренції над ринком диверсифікація виробництва виступає найважливішим
механізмом управління ризиками [3, c. 77].
Відмінними рисами стратегії міжнародної диверсифікації є диверсифікація
до різних сфер діяльності на різних національних ринках. Диверсифікація на
міжнародних

ринках

може

здійснюватися

як

у

межах

родинних,

і

неспоріднених галузей. У такій ситуації від керівництва потрібна розробка та
реалізація значної кількості стратегій, принаймні, по одній для кожної галузі з
таким числом варіантів для національних ринків, яке є прийнятним для даної
ситуації.
Мета стратегічної координації на рівні штаб-квартири компанії полягає у
напрямку всієї потужності корпоративних ресурсів та можливостей на
вирішення завдання збереження стійких конкурентних переваг у кожному
бізнесі та на кожному національному та глобальному ринку [3, c. 78].
Конкуренція розгорталася у глобальному масштабі дедалі більше галузей у
міру того, як японські, європейські та американські компанії здійснювали
міжнародну експансію. На міжнародній арені конкурентні «війни» у багатьох
галузях піднялася з національного на глобальний рівень через стратегії
глобальних конкурентів (переважно японських), що включають захоплення
міцних ринкових позицій в інших країнах за рахунок пропозиції нижчих цін та
вищої якості, ніж були у інших компаній. З метою відображення загрози
глобальних

конкурентів,

міжнародні

корпорації

(ТНК)

були

змушені

інтегрувати свою діяльність у різних країнах з метою підвищення ефективності
та зниження виробничих витрат.
174

Споріднена диверсифікація найбільш здатна створити конкурентну
перевагу багатонаціональної компанії тоді, коли її досвід в основній технології
може бути використаний в інших галузях і тоді, коли має місце значний ефект
масштабу та переваги торгової марки можуть бути поширені на групу родинних
бізнесів. Наприклад, компанія Honda виробляє автомобілі, мотоцикли,
газонокосарки, генераторні агрегати, підвісні човнові машини та садові
мотоблоки, в основі яких закладено технологію бензинових двигунів. Основна
стратегія компанії Honda полягає у використанні досвіду компанії у галузі
технології та виробництва бензинових двигунів, а також у всесвітній
популярності торгової марки Honda.
Джерела конкурентної переваги диверсифікованих багатонаціональних
корпорацій.
Багатонаціональна корпорація має досвід в основній технології та,
здійснюючи диверсифікацію у групі споріднених виробів та бізнесів та
централізуючи на рівні штаб-квартири корпорації роботу в галузі наукових
досліджень та розробок, забезпечує створення реального потенціалу для
отримання конкурентної переваги на базі вдосконаленої технології по всіх
бізнесах, а також розробки нових виробів [4, c. 22-23].
Друге

джерело

конкурентної

переваги

для

багатонаціональних

диверсифікованих компаній пов'язане з перевагами систем розподілу та
популярності

торгової

марки,

які

можуть

наростати

при

здійсненні

диверсифікації у родинні глобальні галузі. Наприклад, компанії Sanyo та
Matsushita підвищують свої можливості в галузі розподілу, знижують витрати,
пов'язані зі зберіганням та розподілом продукції з використанням системи
постачання «точно вчасно», і створюють велику популярність своєї продукції.
Недиверсифіковані багатонаціональні корпорації та місцеві компанії
мають слабкі позиції для захисту свого ринкового становища від рішучої атаки
багатонаціональної диверсифікованої корпорації.
Здатність диверсифікованої багатонаціональної корпорації рік у рік
підтримувати нищівні ціни конкурентів випливає або з переваги у витратах,
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створюваного стратегією спорідненої диверсифікації, або з готовності до
перехресного фінансування низьких прибутків або навіть збитків шляхом
доходів від прибутку в інших країнах та/або прибутків від інших бізнесів . У
країнах ТНК, що найбільш швидко розвиваються, формують так звані
«заповідники» прибутку, компенсуючи втрати на інших національних ринках
[5, c. 181].
За рахунок розміщення виробництв у «заповідниках» прибутку багато
компаній досягають значних успіхів у галузі лідерства у витратах та на ринку.
Наприклад, на американському ринку відеомагнітофонів частка японських
торгових марок досягає 40%, проте всі 100% відеомагнітофонів виробляються в
Японії, на ринку мікрохвильових печей японським маркам належить менше
50%, при цьому більше 85% печей, що продаються США, також виготовлені
японськими підприємствами. Компанія Sumsung – лідер у розробці чіпів
пам'яті, започаткувала науково-дослідну лабораторію в Силіконовій Долині та
передала свої ноу-хау південнокорейським підприємствам. Застосовуючи
постачання «точно в термін» і розміщуючи виробництво комплектуючих поруч
зі складальними підприємствами, компанія досягла значних переваг у витратах
іншими виробниками. Компанія Wal-Mart, будучи найбільшою мережею
роздрібної торгівлі в США, швидко освоює нові ринки в інших країнах та
досягає їх прибутковості за рахунок поширення накопиченого досвіду продажу
та застосування знижок у своїй сфері діяльності [6, c. 64].
Висновки. Грамотною та вчасно реалізованою стратегією диверсифікації
можна утримати показники прибутку та працездатності фірми у складний
період економічної кризи. Диверсифікація дає компанії цілий ряд переваг та
підвищує стійкість її роботи. І тому необхідно оцінити внутрішні ресурси
фірми та зовнішні умови середовища, і навіть розуміти напрями розвитку
ринку.
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УДК 339.944(045)
Антон Діденко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Одним з найголовніших завдань і обов’язковою умовою діяльності будь-якого
підприємства є здійснення ефективної господарської діяльності. Проте в
сучасних умовах, які характеризуються значним зростанням конкуренції та
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, особливо в умовах пандемії Covid19 та воєнного стану вітчизняні підприємства прагнуть докладати
максимальних зусиль для підвищення ефективності їх господарювання тому
управління міжнародною діяльністю набуває актуальності.
Ключові слова: підприємство, міжнародна діяльність, управління, особливі
умови, конкурентоздатність.
Важко знайти на сьогоднішній день підприємство, котре не бажало б
займатися міжнародною діяльністю, адже експорт товарів й послуг приносить
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компанії валютні доходи, а імпорт – найсучаснішу й інноваційну техніку чи
високої якості послуги. Але внаслідок сучасних економічних процесів, ринки
країн світу стають все більш взаємопов‘язаними, що робить їх більш залежними
від зовнішнього середовища. Прискорення технологічних циклів товарів разом
із глобалізацією сприяють швидкій зміні товарів на ринках внаслідок появлення
більш сучасних аналогів (техніка), зміни вподобань споживачів, залежність від
політичних та економічних криз тощо. Без своєчасного реагування на вище
наведені кон‘юнктуроутворюючі фактори, підприємства наражають себе на
небезпеку недоотримання прибутку, втрати ринку збуту продукції, не реалізації
нових можливостей й переваг. Крім того слід зауважити, що управління
міжнародною діяльністю підприємства слід здійснювати з урахуванням
мінливої кон‘юнктури товарних ринків, де веде господарську діяльність
підприємство. Управління міжнародної діяльністю підприємства з урахуванням
теперішніх обставин на ринку не дозволяє швидко, оперативно та без зайвих
витрат вести бізнес. Особливо це стосується таких ринків як продовольчі
товари, де мінливість кон‘юнктури яскраво виражена внаслідок особливостей
даного ринку: взаємозалежність та взаємозамінність товарів, короткий термін
зберігання,

неможливість

збільшення

прибутку

внаслідок

обмежених

фізіологічних потреб людини. Теоретичні та практичні аспекти маркетингового
аналізу стали об‘єктом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних
вчених, таких як Репке В., Федорович Р.В., Кондратьєв М., Пископпель Ф.,
Оснач О. та ін. Проте питання управління міжнародною діяльністю
підприємства з урахуванням мінливої кон‘юнктури товарних ринків є
недостатньо розкритою у науковій літературі, внаслідок чого виникає
необхідність дослідження окресленої тематики.
Усі без винятку підприємства, які мають за мету здійснювати міжнародну
діяльність намагаються збільшувати з кожним роком експорт своєї продукції й
як наслідок – мати вагому питому вагу на зарубіжному ринку. Для того, щоб
здійснювати

ефективне

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю,

підприємству необхідно проаналізувати попит, пропозицію, ціни, конкурентів у
даному сегменті ринку. Таким чином, аналіз кон‘юктури ринку дає змогу
обґрунтовано вибирати найефективніші виробничі та маркетингові стратегії.
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Варто зазначити, що вивчення кон‘юнктури ринку є одним із найбільш
складних видів маркетингового аналізу, адже його предметом є встановлення
основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, а також оцінювання
потенціалу й основних пропорцій [1].
Торгівля та міжнародні економічні відносини завжди були визначальним
чинником успішного розвитку суспільства. Як засвідчує історичний досвід,
ізольовані економічні системи зазвичай приречені на занепад і руйнування. Це
спричиняє складні наслідки для суспільства. Натомість економічні системи, що
інтегрувались у систему міжнародних відносин і міжнародної торгівлі, активно
розвивались та удосконалювались. Це забезпечило не тільки зростання
суспільного добробуту, а й сприяло культурному та духовному розвитку.
Зовнішньоекономічна

діяльність

утвердилась

як

визначальний

чинник

забезпечення суспільного добробуту та економічного розвитку країни.
Характерною особливістю сучасного економічного розвитку є значні темпи
глобалізації, високий рівень невизначеності та ризику, в яких доводиться діяти
економічним суб‘єктам і приймати управлінські рішення. Актуальність
зовнішньоекономічної діяльності та її важливе значення для підприємств та
економічного розвитку держави зумовлена активним розвитком міжнародної
торгівлі та міжнародних економічних відносин унаслідок стрімкого розвитку
інформаційних технологій, поширення Інтернет-торгівлі та цифровізації
економіки. Україна, здобувши незалежність, активно демонструє новий підхід
до формування відносин з іншими країнами світової спільноти. Він полягає у
намаганні посісти важливе місце в системі міжнародного поділу праці та в
системі

міжнародних

економічних

відносин

шляхом

інтеграції

до

європейського економічного співтовариства та вступу до Північноатлантичного
альянсу. Такий зовнішньополітичний вектор твердо закріпився після анексії
Кримського

півострова

росією,

початком

гібридної

війни,

а

наразі

повномасштабного вторгнення. Отож, необхідність активного розвитку
міжнародних

відносин

та

зовнішньоекономічної

діяльності

сприятиме

швидшому вирішенню не тільки економічних проблем, а й забезпечення
національної безпеки України.
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Жодна країна в світі не в змозі самостійно розвивати власні виробничі
процеси, забезпечити економічне зростання без ефективного використання
переваг міжнародного розподілу праці та сукупного міжнародного науковотехнічного потенціалу. Особливо це актуально за сучасних умов, коли
набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції,
транснаціоналізації,

міжнародного

поділу

праці,

глобалізації

світового

господарства. Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних
напрямів

експортного

потенціалу.

Саме

завдяки

зовнішньоекономічній

діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин
та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання.
Реалії

сьогодення

визначають

зовсім

інші

напрямки

управління

міжнародною діяльністю підприємства, оскільки війна внесла свої корективи у
життєдіяльність усієї країни, та вивела Україну на інший рівень сприйняття
європейською

спільнотою.

Україна

стикнулася

з

необхідністю

переформатування своєї діяльності за всіма напрямками, включаючи і
зовнішньоекономічну діяльність. Виникла потреба у ключових нововведеннях у
сфері

правового

регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності,

які

демонструють, яким чином держава намагається зберегти економіку в умовах
нової реальності
За офіційними даними Міністерства економіки України у зв'язку з
агресією росії лише у березні 2022 року експорт українських товарів
скоротився вдвічі, імпорт більш ніж втричі, порівняно з даними за лютий 2022
року [2].
Оскільки ситуація змінюється динамічно, зробимо застереження, що
огляд є об'єктивним на початок квітня 2022 року, а також, з урахуванням
специфіки відповідних аспектів, не охоплює питання публічних закупівель,
операцій з товарами військового призначення або товарами, які містять
відомості, що становлять державну таємницю.
Відповідно до положень ст. 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» Верховна Рада України є найвищим органом, що здійснює
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державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і саме до її
повноважень належить прийняття рішень про застосування заходів у відповідь
на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав шляхом встановлення
повного/часткового ембарго на торгівлю, позбавлення РНС або пільгового
спеціального режиму. Водночас, статтею 29 Закону про зовнішньоекономічну
діяльність також передбачено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні
дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною радою
України державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь
можуть застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів України за спрощеною
процедурою [3].
24 лютого, одразу після нападу росії, Державна митна служба України
опублікувала коротке зведення щодо припинення роботи окремих митних
пунктів пропуску на кордоні з росією та Білоруссю. В подальшому було
опубліковано Розпорядження КМУ № 188-р від 26 лютого 2022 року, згідно з
яким було офіційно тимчасово закрито низку пунктів пропуску через
державний кордон та пунктів контролю (переважно тих, що знаходяться на
кордоні з росією та Білоруссю, або у безпосередній близькості від районів, де
ведуться активні бойові дії) [4]. Отже, митне оформлення товарів з росії та
Білорусі фактично припинене. Додатково Україною було запроваджено ембарго
на торгівлю товарами з рф.
Постанова КМУ № 153 від 24 лютого 2022 року «Про перелік товарів
критичного імпорту» стала другою постановою, опублікованою КМУ на своєму
веб-порталі у перший день війни, що підтверджує її важливість для економіки.
Після цього зміни до переліку вносилися 15 разів (востаннє, станом на дату
цього аналізу

26 березня 2022 року) [5]. Згідно із зазначеною постановою

було, зокрема, рекомендовано НБУ забезпечити здійснення транскордонних
валютних платежів за операції з імпорту товарів, що вважаються критичним
імпортом.
Дійсно, одним з вимушених кроків влади стало запровадження обмежень
на перекази валютних цінностей та коштів. Як зазначалося вище, 24 лютого
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2022 року Правління НБУ видало Постанову № 18, яка передбачає, як повинна
функціонувати банківська система під час воєнного стану. Стосовно
розрахунків

Постановою

№18

передбачено

заборону

здійснювати

транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки, крім певних випадків. Серед таких випадків,
зокрема, зазначено:
імпортні операції резидентів з купівлі товарів критичного імпорту за
переліком, затвердженим КМУ;
операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння
підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб'єктом
господарської діяльності, за товари, що містяться в Переліку товарів
критичного імпорту, за чітко визначеними кодами УКТЗЕД та в межах 400 000
гривень [6].
Окрім зазначених пунктів щодо критичного імпорту, Постанова № 18
передбачає

досить

жорсткий

перелік

випадків,

за

яких

можливий

транскордонний переказ коштів, і більшою мірою вони покликані забезпечити
потреби безпеки та оборони, належний рівень життя осіб, що тимчасово
виїхали з України, а також стабільність роботи державних органів. Тож у
випадку з приватним бізнесом найбільш актуальними стали саме пункти щодо
критичного імпорту.
Проблемним моментом певний час було те, що у законодавстві України
відсутнє визначення поняття «критичного імпорту». Більше того, протягом
майже місяця з моменту затвердження КМУ переліку згідно з Постановою
№153 неврегульованими також були і критерії, за якими Уряд визначав, які
саме товари можуть бути віднесені до критичного імпорту, що не дозволяло
бізнесу ефективно оцінювати, чи доцільно просити про розширення переліку
певними позиціями [7].
Цю прогалину було усунуто завдяки прийняттю КМУ Постанови № 289
від 16 березня 2022 року, якою сформовано перелік критеріїв визначення
критичного імпорту для чотирьох секторів: енергетики, безпеки та оборони,
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забезпечення життєдіяльності населення, а також функціонування виробничих
підприємств [8]. Щодо останнього сектору встановлено доволі широкі критерії,
а саме

товар повинен бути сировиною або складовою виробничого циклу

українських підприємств, без яких неможливо виробити готову продукцію, що
постачається для внутрішнього ринку або на експорт. Тож наразі бізнес має
достатньо можливостей для відновлення роботи навіть за умови залежності
виробничого процесу від імпортної сировини. У разі, якщо бізнес потребує
розширення переліку товарів критичного імпорту

варто звернутися із

відповідною заявою до Мінекономіки та КМУ (за довільною формою, але з
чітким зазначенням кодів УКТЗЕД, товарних позицій та аргументацією).
Окремо бізнесу варто пам'ятати про імовірність застосування до товарів, з
якими він має справу у своїй зовнішньоекономічній діяльності, спеціальних
правил на період воєнного стану на додаток до тих, що вже згадані вище. Як
показує практика, регулювання зовнішньоекономічної діяльності наразі
здійснюється доволі динамічно задля забезпечення спільної перемоги.
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Вихід на європейські ринки у післявоєнний період стане для українських
експортерів викликом. Їм довелося вивчати смаки європейців, а також
створювати продукти і сервіси високої якості, щоб не лише відповідати
вимогам

європейської

сертифікації,

а

й

конкурувати

з

локальними

виробниками.
Ключові слова: експорт, стратегія, експортний потенціал, традиційні ринки,
інфраструктура.
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Політика неопротекціонізму, насиченість внутрішніх ринків, необхідність
пошуку напрямів перспективного розвитку вимагають від вітчизняних
підприємств знаходити нові ринки збуту і в такий спосіб забезпечувати
потенційні можливості розвитку. З іншого боку, політика неопротекціонізму,
що здійснюється як на традиційних ринках українського експорту, так і нових
територіальних зовнішніх ринках, супроводжується посиленням вимог не лише
до якісних характеристик товарів та виробництва, а й до національної
інфраструктури і процесів, що забезпечують експорт національної продукції на
міжнародні ринки.
Означена сукупність протиріч між внутрішніми мотивами розвитку
підприємства і зовнішніми бар‘єрами виходу на міжнародний ринок вимагає
від українських підприємств значних зусиль щодо розробки сукупності заходів
для реалізації потенціалу стратегічного розвитку на основі подолання бар‘єрів
входу підприємств на міжнародний ринок.
Для сучасної економіки стає нормою, коли вітчизняні підприємства, які
раніше орієнтувалися в основному на внутрішній ринок, сміливо виходять на
ринки інших країн і неухильно нарощують свою частку експорту, особливо, в
умовах санкцій протидії Заходу і загальної кризової нестабільності. Успішність
виходу підприємства на міжнародний ринок забезпечує всебічний стратегічний
аналіз міжнародного навколишнього середовища, його основних особливостей і
чинників. Неабияке значення тут має стратегічне планування для подальшого
успішного освоєння міжнародних ринків. Відзначимо, що стратегічне
планування - це управлінський процес формування і підтримки стратегічної
відповідності між цілями, її шансами і потенційними можливостями [4].
Сучасні вітчизняні та закордонні наукові джерела презентують кілька
понять стратегії.
В. Панов, в одній зі своїх робіт в сфері стратегічного планування,
відзначає, що «стратегія - це визначення основних довгострокових цілей і
завдань підприємства та затвердження курсу дій і розподілу ресурсів,
необхідних для досягнення цих цілей » [2].
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А. Ансофф, в свою чергу, обґрунтовує кілька відмінних рис стратегії,
зокрема: процес вироблення стратегії не завершується будь-якою негайною
дією. Як правило,

він завершується встановленням загальних напрямків,

просування по яким забезпечить ріст і зміцнення позицій підприємства;
- виділена стратегія повинна бути використана для формування
стратегічних проектів, методів пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в
тому, аби, по-перше, зосередити увагу на певних напрямах або можливостях, а,
по-друге, відсортувати всі інші можливості як несумісні зі стратегією;
- необхідність в даній стратегії відпадає, як тільки реальний хід подій
призведе організацію на бажаний розвиток;
- в ході формулювання стратегій не можна передбачити всі можливості,
які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому доводиться
користуватися неповною, сильно узагальненої і неточною інформацією про
різні альтернативи;
- при появі більш точної інформації може бути поставлена під сумнів
обґрунтованість первісної стратегії. Тому необхідна зворотний зв'язок, що
дозволяє забезпечити актуальне зміна стратегії.
Важливим етапом для підприємства є стратегічне планування в будь-який
економічної ситуації, тим більше в кризовий період. Стратегічне управління єдиний вірний варіант управління, якщо мета – успішний розвиток
підприємства. Історія розвитку світової економіки переконує у тому, що
прийняті в період криз стратегічні рішення визначають успіх чи невдачу
підприємства на роки вперед. Домагаються успіху ті підприємства, які
своєчасно і рішуче перебудовують свою стратегію розвитку і змінюють
пріоритети своєї діяльності [2].
У кризовий час дилема для багатьох підприємців і менеджерів полягає в
тому, як і в якому напрямку, перебудовувати свою діяльність, якими
користуватися

критеріями

для

прийняття

рішень

в

умовах

крайньої

невизначеності. Для вироблення стратегії, що забезпечує підвищення цінності,
необхідний алгоритм вироблення стратегічного рішення, що дозволяє об'єднати
в єдиний логічний ланцюг багатющий арсенал сучасних управлінських
інструментів.
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За даними статистики, в результаті економічної кризи в Вітчизняній
Федерації частка збиткових підприємств на 25 вересня 2017 р зросла до 30,5%
[3]. Однак навіть у разі стабілізації економіки не слід очікувати, що в країні
таких підприємств не буде. У США, наприклад, близько 50% новостворених
малих і середніх підприємств припиняють свою діяльність протягом одного
року. Сказане дозволяє зробити висновок про необхідність постійно стежити за
тим, щоб стратегія розвитку підприємства відповідала справжньому стану
справ, що дозволить своєчасно змінити цю стратегію, якщо це буде потрібно
[3].
Як показує теорія, і підтверджує практика, те, що підприємство потрапляє
в кризовий стан, є наслідком невідповідності стратегії підприємства змін у
зовнішньому середовищі. Ще тридцять років тому в практиці управління
підприємствами були відсутні стратегічні принципи. Тільки на стику
шістдесятих-сімдесятих років нашого століття з'являються нові методи
управління і разом з ними термін «стратегічне управління». Це викликано, в
першу чергу, змінами зовнішнього середовища бізнесу. Будь-яку ситуацію, в
якій підприємство не встигає підготуватися до змін, можна вважати кризовою.
Щоб цього не сталося, необхідно вчасно зрозуміти причини, за якими компанія
опинилася в кризі, і вжити заходів ще до зовнішнього прояву труднощів
(фінансових складнощів).
Економічна криза в України зачіпає всі сфери діяльності підприємств,
загострює проблеми взаємодії з ринком практично у всіх його сегментах.
Невизначеність перспектив на кожному окремо взятому ринку ускладнює
стратегічне планування, збільшує ризик прийняття тактичних рішень. Не
можна, однак, сказати, що криза, навіть така багатопланова, яку ми
спостерігаємо в Україні, - однозначно негативне явище для підприємства. З
будь-якої ситуації, в тому числі кризової, можна і потрібно отримувати
користь.
На ринках ситуація зараз така, що при вірній стратегії можливо
збільшити частку ринку підприємства в кілька разів, при цьому звичні
алгоритми обробки ринку можуть стати (і стають) неефективними. Отже,
змінюються пріоритетні завдання підприємств [4].
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Дана ситуація є спільною для всіх, а значить, те підприємство, яке вчасно
відреагує на зміни, вибудує адекватну стратегію і реалізує її, - отримає ринкову
перевагу, що дозволить не тільки утримати «докризові» позиції, але й суттєво
їх зміцнити. В умовах глобалізації економіки формуються умови для більш
простого і швидкого виходу підприємств на зарубіжні ринки, посилюється
міжнародний обмін товарами. Вітчизняний ринок в умовах світової тенденції
стає все відкритішим як для вхідних, так і для вихідних потоків товарів.
Активне

впровадження

зарубіжних

підприємств

на

ринок

Україні,

вирівнювання умов ведення бізнесу на місцевих ринках для вітчизняних і
зарубіжних підприємств роблять актуальною для вітчизняних підприємств
проблематику освоєння зарубіжних ринків.
Рішення, що приймаються підприємствами в галузі зовнішньоекономічної
діяльності, мають стратегічний і оперативний характер. Найбільш важливим
стратегічним рішенням, що формує всі наступні дії підприємства, є рішення
про участь в тій чи іншій формі в міжнародному поділі праці, у виборі цільових
зарубіжних ринків і способів їх освоєння, в стратегіях функціонування
підприємства на даних ринках. Важлива роль в здійсненні проектів виходу
підприємств на зарубіжні ринки належить адекватної маркетингової стратегії.
Стратегія виходу на споживчий ринок з окремими товарами є однією з
найбільш

передових

стратегій

міжнародного

маркетингу.

Необхідність

стратегічного планування компаній, зовнішніх для ринку, виглядає як суттєва
зміна структури світового ринку і спроби компанії щось зробити в рамках
міжнародного діалогового тесту та помилок. В основі будь-якого виду нових
економічних відносин лежить ідея міжнародного обміну. Шнек може дозволити
товарній біржі керуватися регіонами при розробці правильної формули
структури експорту та імпорту. Необхідно збільшити масштаби виставки. Для
досягнення найбільшого економічного ефекту від участі в міжнародному поділі
праці гірки розвивають виробництво експортної продукції (продукції), що
дозволяє скоротити найбільшу суму грошей на одиницю. Для цілей
підприємства може бути план запасів нових альтернативних стратегій на
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новому ринку. У тій мірі, в якій компанія контролює частину споживчого
ринку товарних груп, вона може використовувати одну із наведених стратегій:
креативну, оборонну, «знання згори» або вихід з ринку. При пошуку ознак
новизни ринок і товар можуть бути стратегічно вирівняні: балансування,
реклама, розвиток ринку, ріст, розвиток, проникнення або диверсифікований
розвиток [1].
Експорт продукції - це серйозний інвестиційний проект, ставлення до
якого повинно бути зваженим та ретельним. При побудові експорту
організаційні завдання є не менш важливими, ніж економічні показники. Успіх
конкретної країни залежить від кількох факторів: наскільки правильно та
правильно обраний партнер представляти та просувати продукцію у своїй
країні, наскільки сильний, професійний, зацікавлений у довгостроковій
співпраці та готовий інвестувати у розвиток імпортованого бренду та також від
того, наскільки грамотно та повно складено договір про дистрибуцію. Вихід на
зовнішній ринок передбачає необхідність маркетингових досліджень [2]:
компанія повинна чітко усвідомлювати необхідність або бажаність розвитку
ринкового простору поза внутрішнім ринком;
можливості;

правильно оцінювати власні

компанія повинна розуміти, який тип зовнішнього ринку

відповідає можливостям компанії. Кожна з цих умов передбачає оцінку
сукупності факторів, що впливають на вибір зовнішнього ринку, вибір способу
виходу на зовнішній ринок та стратегії розвитку на обраному зовнішньому
ринку.
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Марія Доброрадних
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МОНІТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
В КРИЗОВИХ УМОВАХ
У статті розглянуто основні тенденції трансформацій міжнародного бізнесу
в кризових умовах; з’ясовано особливості міжнародного бізнесу, зокрема
економічне,

законодавче

й

політичне

поле

конкуренції,

а

також

соціокультурний фон, що суттєво відрізняє його від внутрішніх ринків країн;
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виділено найбільші компанії, які функціонують на українському ринку та
відіграють вагому роль в міжнародному бізнесі; систематизовано кризи за
певними ознаками міжнародного бізнесу.
Ключові слова: міжнародний бізнес, компанія, криза успіху, кризи ліквідності,
кризи стратегії, мобільність.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Глобальні процеси, що відбуваються в міжнародному
бізнесі, мають безпосередній вплив на макроекономічну ситуацію кожної
окремої країни. Подібний вплив реалізується в першу чергу через механізм
світових ринків товарів і послуг, структура попиту та якісно-кількісні
параметри пропозиції на яких часто є вирішальними чинниками обсягів і
структури національного виробництва, стабільності фінансової системи, рівня
зайнятості та доходів населення, економічного зростання економіки країни в
цілому. Зокрема, українські товари сьогодні присутні на полицях світових
супермаркетів, що є заслугою бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про підвищення
зацікавленості вчених і практиків зазначеною проблематикою, зокрема
українських: Амоши О.І., Губерної Г.К., Рокочи В.В, .Макогона Ю.В.,
Панкова В.А., Янковського М.А. тощо.
Формулювання цілей статті. Метою статті є здійснення моніторингу
трансформації міжнародного бізнесу в кризових умовах.
Виклад основного матеріалу. Міжнародний бізнес охоплює сферу
міжнародного

виробництва,

яка

в

багатьох

країнах

світу

поступово

перетворюється на провідну ланку національних виробничих систем, бо
ланцюжок додавання вартості в них стає інтернаціональним.
Міжнародний

бізнес

-

сфера

практичної

реалізації

міжнародних

економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних,
торговельних,

сервісних

програм

та

іншої

діяльності

господарськими

суб‘єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для
отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.
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Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до
суб'єктів міжнародного бізнесу належать [1]:
- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, що мають громадянську дієздатність і правоздатність);
- юридичні особи (що зареєстровані в Україні та мають на її території
постійне місцезнаходження);
- об‘єднання фізичних, юридичних, фізичних та юридичних осіб (що не є
юридичними особами згідно із законами України але мають постійне
місцезнаходження на території України);
- структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності іноземних держав
(дочірні фірми, філії, відділення, представництва);
- спільні підприємства (що мають постійне місцезнаходження в Україні).
Тому, міжнародний бізнес ґрунтується на можливості отримання вигод від
переваг міждержавних ділових операцій.
Найважливішою особливістю міжнародного бізнесу є його економічне,
законодавче й політичне поле конкуренції, а також соціокультурний фон, що
суттєво відрізняє його від внутрішніх ринків країн. Сучасний світовий ринок,
незважаючи на насиченість нормами і правилами поведінки на ньому
економічних суб‘єктів, формування міжнародних регулятивних механізмів та
інституцій, якісно і кількісно відрізняється від внутрішніх національних ринків,
правове функціонування яких має законодавчий характер [2, c. 8].
Міжнародний бізнес стає всеохоплюючим і всепроникаючим феноменом
сучасної цивілізації. Незважаючи на те, що є чимало прикладів міжнародного
бізнесу, в яких партнерами є, з одного боку, приватна фірма, а з іншого урядова установа іншої країни, все ж більш характерним слід вважати або
міжфірмові операції такого виду, або внутрішньофірмові - у разі, якщо різні
підрозділи фірми розміщені в різних країнах і ці підрозділи взаємодіють між
собою [2, с. 9]. На сьогоднішній день найбільшими компаніями, які
функціонують

на

українському

ринку

та

відіграють

вагому

роль

в

міжнародному бізнесі є: «Метінвест», «АТБ», «Kernel», «ДТЕК», «Fozzy
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Group», «АрселорМiттал Кривий Рiг», «ТЕДІС Україна», «МХП», «Епіцентр
К», «Ferrexpo», «Запоріжсталь», «БаДМ», «Оптіма-Фарм», «Укрнафта»,
«Укртатнафта», «Південний гірничо- збагачувальний комбінат», «Концерн
Галнафтогаз», «Philip Morris», «Йе Енергія», «Нібулон», «Київстар», «WOG»,
«Onur Group Ukraine», «Сантрейд», «Roshen», «АДМ Юкрейн», «Interpipe»,
«Ерідон», «Metro Cash & Carry», «JTI Україна» тощо [3]
Основними аспектами мотивації, що спонукають міжнародну компанію
здійснювати міжнародний бізнес, є :
- розширення збуту (прибуток на одиницю продукції може зростати із
збільшенням продажів, що проводяться за кордоном);
- придбання ресурсів (використання компаніями–виробниками необхідних
видів виробів і послуг, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та кінцевої
продукції в інших країнах);
- диверсифікація джерел постачання і збуту (збільшення об‘ємів продажу і
прибутків за рахунок відповідних зарубіжних ринків, а також неспівпадіння
економічних циклів в різних країнах світу) [2, с. 10].
Циклічність економічного розвитку є однією з провідних закономірностей
розвитку світової економіки. Ідентифікація криз дозволяє класифікувати їх за
певними ознаками [4, с. 20].
Можливість виникнення кризових ситуацій визначається не тільки
закономірностями циклічного розвитку, а й з типовою характеристикою фаз
циклу – мінливістю внутрішніх і зовнішніх факторів [4, с. 21].
Пандемія COVID-19 змінила життя, змусила обмежити права громадян у
всіх галузях життєдіяльності суспільства і негативно вплинула на рівень
економічного та соціального розвитку країни, міжнародні зв‘язки та добробут її
громадян. Карантин, який тривав в Україні через поширення коронавірусу,
призвів до закриття майже всіх магазинів та закладів сфери послуг, окрім
продовольчих крамниць, аптек, та подібних критичних об'єктів. Підприємці
міжнародного бізнесу частково понесли збитки, Утім, є бізнес, який опанував
нові способи роботи і навіть прискорив свій розвиток в умовах карантину.
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Крім того, 24 лютого 2022 року Російська Федерація за підтримки
республіки Білорусь розпочала повномасштабне вторгнення на територію
суверенної, демократичної та мирної України. Ці дії країн-агресорів ставлять
під загрозу цінності та принципи всього цивілізованого світу та вбивають сотні
мирних жителів нашої країни щодня. Проте український народ цілодобово та
невпинно продовжує боротися за свою свободу та права на різних фронтах
війни: хтось - зі зброєю в руках, хтось - на рівні дипломатії, хтось - у
кібервійськах, хтось - займаючись волонтерством. За два місяці війни
український бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії. Обсяг завданої
шкоди та довгострокові наслідки оцінити важко, адже бойові дії на території
країни тривають. За оцінками Національного банку, під час війни економіка
України втрачає 50 % «невиробленого» ВВП. Тобто кожен тиждень коштує
національній економіці понад 50 млрд грн. І це без втрат від руйнувань. МВФ
оцінює втрати України через військове вторгнення російських окупантів 35
відсотками ВВП [5]. Чимало підприємств опинилися в районах активних
бойових дій і змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони або
припинити роботу. Однак навіть ті бізнеси, які відносно далеко від обстрілів,
потерпають через проблеми з логістикою та нестачу сировини. Сьогодні лише
17 % компаній працюють у повному обсязі, а кожна третя не працює. Третина
підприємців планує відновити діяльність. Компаніям, що надають послуги та
мають іноземних клієнтів, представникам інтелектуальних та креативних
професій легше виїхати та відновити роботу у відносно безпечному місці.
Аграрії, виробничі та логістичні підприємства мають територіальну прив‘язку,
тож вони обмежені в мобільності. Попри все навіть в умовах війни бізнес
повинен працювати там, де це можливо, платити податки та давати країні
ресурс для продовження оборони.
В цих кризових умовах держава передусім повинна підтримати виробників
продуктів та ліків, аптеки, аграріїв, а також легку промисловість. Уряд знизив
податки, дозволив платити 2 % з обороту замість 20 % ПДВ. Для підприємців
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першої та другої груп сплата ЄСВ стала добровільною. Тому, найбільш
актуальні способи підтримки великого бізнесу – це анонсовані податкові
пільги. Серед пропозицій бізнесу – скасування переліку критичного імпорту як
суттєвої перепони для ведення розрахунків з постачальниками та покупцями,
сприяння пожвавленню імпорту та експорту, логістична підтримка та
спрощення митних процедур. Для експортних підприємств надзвичайно
важливим є відновлення відшкодування ПДВ з експорту. Адже компанії
потребують відновлення здійснення розрахунків з іноземними контрагентами
для поповнення власних обігових коштів та забезпечення виробництв
сировиною.
Висновки. Отже, виявлення та запобігання кризовим ситуаціям та
урахування їх стратегіях економічного розвитку є на сьогоднішній день
обов‘язковим елементом діяльності всіх міжнародних бізнес-структур.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
У статті розглядається міжнародне управління бізнесом з точки зору
конкурентоспроможності в поєднанні з впливом культурного та соціального
середовища на розуміння управління та впливу економіки.
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Світ переживає швидке зростання та зміни, і для того, щоб компанія могла
конкурувати кваліфіковано, робоча сила повинна пройти повну підготовку.
Світова економіка визначатиме баланс сил і конкурентні переваги. Сильний
підхід до управління підвищить якість і продуктивність. Важливим фактором
для компаній є досягнення переваги у сфері ефективності, адаптації до
технологічних змін і конкуренції. Тому підприємствам також необхідно
реалізувати ці переваги для забезпечення технологічних змін, а також для
створення конкурентних переваг.
Наприкінці ХХ століття на економічній діяльності людства кардинально
позначився вплив тенденцій до глобалізації та регіоналізації, які посилювалися
зрушеннями у сфері технологій та лібералізацією валютно-фінансових
відносин.
Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття
конкуренції. Конкуренція – це найважливіша ланка всієї системи ринкового
господарства. В умовах глобалізації, посилення міжнародної конкуренції,
світової економічної кризи, конкурентоспроможність стає найважливішим
чинником забезпечення ефективності функціонування та сталого розвитку
економічних суб'єктів. Конкурентна перевага компанії може випливати з будьякої діяльності у ланцюжку цінностей, починаючи з розробки виробу і,
закінчуючи після продажним обслуговуванням [1, с. 19].
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Сьогоднішня

міжнародна

конкуренція

в

багатьох

галузях

дуже

відрізняється від тієї, що була. Щоб досягти успіху, міжнародній компанії може
знадобитися перетворитися з багаточисельного внутрішнього конкурента, що
дозволяє окремим дочірнім компаніям конкурувати незалежно на різних
внутрішніх ринках, до глобальної організації, яка протиставляє всю свою
світову систему продукції та позицію на ринку проти конкуренції.
Не всі компанії можуть або повинні виробляти глобальну стратегію. Хоча
винагорода від глобальної конкуренції велика, ризики також великі.
Конкуренція в глобальному масштабі вимагає ряду нетрадиційних підходів до
управління міжнаціональним бізнесом, які іноді дозволяють:
Великі інвестиційні проекти з нульовою або навіть негативною
рентабельністю інвестицій.
Цілі фінансової ефективності, які сильно відрізняються між іноземними
дочірніми компаніями.
Лінійки продуктів навмисно завищені або занижені на деяких ринках.
Погляд на ринкові позиції в кожній країні як взаємозалежні, а не як
незалежні елементи світового портфеля, які підлягають збільшенню або
зменшенню залежно від прибутковості.
Будівництво виробничих потужностей у країнах з високою та низькою
вартістю робочої сили.
Не всі міжнародні компанії піддаються глобальній конкуренції. Багато з
них конкурують на основі внутрішнього ринку. Зазвичай ці підприємства
мають продукти, які сильно відрізняються між ринками країни та мають високі
транспортні витрати, або їх галузі не мають достатньої економії від масштабу,
щоб забезпечити глобальним конкурентам значну конкурентну перевагу.
У

всьому

використовують

світі

компанії,

стратегії,

які

які

досягли

відрізняються

міжнародного
одна

від

одної

лідерства,
в

усіх

відношеннях. Але хоча кожна успішна компанія буде використовувати свою
власну конкретну стратегію, основний режим роботи — характер і траєкторія
всіх успішних компаній — принципово однакові [2, c. 194].
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Компанії досягають конкурентних переваг за допомогою інновацій. Вони
підходять до інновацій у найширшому сенсі, включаючи як нові технології, так
і нові способи роботи. Вони сприймають нову основу для конкуренції або
знаходять кращі засоби для конкуренції старими способами. Інновації можуть
проявлятися в новому дизайні продукту, новому процесі виробництва, новому
маркетинговому підході або новому способі проведення навчання. Багато
інновацій носять повсякденний характер і залежать більше від сукупності
невеликих ідей та досягнень, ніж від одного великого технологічного
прориву. Це часто включає ідеї, які навіть не є «новими» - ідеї, які були
навколо, але ніколи енергійно не втілювались. Це завжди передбачає інвестиції
в навички та знання, а також у фізичні активи та репутацію бренду.
Деякі інновації створюють конкурентні переваги, сприймаючи абсолютно
нові ринкові можливості або обслуговуючи сегмент ринку, який інші
проігнорували. Коли конкуренти повільно реагують, такі інновації дають
конкурентну перевагу. Наприклад, у таких галузях, як автомобільна та побутова
електроніка, японські компанії отримали свою початкову перевагу, зробивши
акцент на менших, компактніших моделях з меншою місткістю, які іноземні
конкуренти вважали

менш прибутковими, менш важливими та менш

привабливими.
На міжнародних ринках інновації, які дають конкурентну перевагу,
передбачають як внутрішні, так і зовнішні потреби. Наприклад, у міру
зростання міжнародної турботи про безпеку продукції шведським компаніям,
таким як Volvo, Atlas Copco та AGA, вдалося передбачити ринкові можливості
в цій сфері. З іншого боку, інновації, які реагують на занепокоєння або
обставини, характерні для внутрішнього ринку, можуть фактично гальмувати
міжнародний конкурентний успіх. Приваблення величезного американського
оборонного ринку, наприклад, відвернуло увагу американських компанійвиробників матеріалів і верстатів від привабливих глобальних комерційних
ринків [3, с. 51].
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Інформація відіграє велику роль у процесі інновацій та вдосконалення —
інформація, яка або недоступна для конкурентів, або яку вони не шукають.
Іноді це відбувається від простих інвестицій у дослідження та розробки або
дослідження ринку; частіше це походить від зусиль, від відкритості та від
пошуку в потрібному місці, не обтяженого сліпими припущеннями.
Ось чому інноватори часто є аутсайдерами в інших галузях. Інновації
можуть виходити з нової компанії, засновник якої має нетрадиційну освіту або
просто не був оцінений у старій, усталеній компанії. Або здатність до інновацій
може з‘явитися в існуючій компанії через керівників вищого рівня, які є новими
в конкретній галузі і, таким чином, більш здатні сприймати можливості та з
більшою ймовірністю їх використовувати. Або інновації можуть виникнути,
коли компанія диверсифікується, привносячи нові ресурси, навички чи
перспективи в іншу галузь. Або інновації можуть надходити з іншої країни з
іншими обставинами або іншими способами конкуренції.
За

деякими

винятками,

інновації

є

результатом

незвичайних

зусиль. Компанія, яка успішно впроваджує новий або кращий спосіб
конкуренції, дотримується свого підходу з наполегливою рішучістю, часто
зустрічаючи різку критику та важкі перешкоди. Насправді, щоб досягти успіху,
інновації зазвичай вимагають тиску, необхідності і навіть негараздів: страх
втрати часто виявляється сильнішим, ніж надія на виграш.
Як тільки компанія досягає конкурентної переваги за допомогою
інновації,

вона

може

підтримувати

її

лише

завдяки

невпинному

вдосконаленню. Практично будь-яку перевагу можна імітувати. Корейські
компанії вже зрівняли здатність своїх японських конкурентів у масовому
виробництві стандартних кольорових телевізорів і відеомагнітофонів, а
Бразильські компанії використовують технології та дизайн, які можна
порівняти з італійськими конкурентами у повсякденному шкіряному взутті [4,
с. 208].
Конкуренти з часом і неминуче обійдуть будь-яку компанію, яка
перестане вдосконалюватися та впроваджувати інновації. Іноді переваги, які
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починаються на ранніх етапах, як-от стосунки з клієнтами, економія масштабу
в існуючих технологіях або лояльність каналів збуту, вистачають, щоб
дозволити застійній компанії зберігати свої позиції протягом багатьох років або
навіть десятиліть. Але рано чи пізно більш динамічні конкуренти знайдуть
спосіб ввести інновації навколо цих переваг або створять кращий або
дешевший спосіб робити речі.
Зрештою, єдиний спосіб зберегти конкурентну перевагу - це покращити її
-

перейти

до

більш

витончених

типів. Саме

це

зробили

японські

автовиробники. Спочатку вони вийшли на зовнішні ринки з невеликими
недорогими компактними автомобілями належної якості та конкурували на
основі нижчих витрат на оплату праці. Проте, незважаючи на те, що їх перевага
у ціні праці зберігалася, японські компанії модернізувалися. Вони активно
інвестували в будівництво великих сучасних заводів, щоб отримати економію
від масштабу. Потім вони стали новаторами в технологічних процесах,
запровадивши виробництво «точно вчасно» та низку інших методів якості та
продуктивності. Ці вдосконалення процесу привели до кращої якості продукції,
кращих записів щодо ремонту та кращих показників задоволеності клієнтів, ніж
у іноземних конкурентів.
Приклад японських автовиробників також ілюструє дві додаткові
передумови

для підтримки

конкурентної

переваги. По-перше,

компанія

повинна прийняти глобальний підхід до стратегії. Вона повинна продавати свій
продукт у всьому світі під власною торговою маркою через міжнародні
маркетингові канали, які вона контролює. Справді глобальний підхід може
навіть вимагати від компанії розташувати виробничі або науково-дослідні
підприємства в інших країнах, щоб скористатися перевагами нижчих ставок
заробітної плати, отримати або покращити доступ до ринку або скористатися
перевагами іноземних технологій. По-друге, створення більш стійких переваг
часто означає, що компанія повинна зробити свою існуючу перевагу
застарілою, навіть якщо вона все ще є перевагою. Японські автомобільні
компанії визнали це: або вони зроблять свою перевагу застарілою, або
конкурент зробить це за них.
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Як показує цей приклад, інновації та зміни нерозривно пов‘язані між
собою. Але

зміни

є

неприродним

актом,

особливо

в

успішних

компаніях; потужні сили працюють, щоб уникнути і перемогти їх. Попередні
підходи стають інституціолізованими в стандартних операційних процедурах і
управлінських контролях.
Успішні компанії схильні розвивати упередження щодо передбачуваності
та стабільності; вони працюють над захистом того, що мають. Зміни
стримуються страхом, що можна багато втратити. Організація на всіх рівнях
відфільтровує інформацію, яка б пропонувала нові підходи, модифікації або
відхилення від норми.
Чому компанії нещадно прагнуть до вдосконалення, шукаючи все більш
витонченого джерела конкурентних переваг? Чому вони здатні долати суттєві
бар‘єри на шляху змін та інновацій, які так часто супроводжують успіх? А
відповідь полягає у чотирьох широких атрибутах країн, які окремо та як
система становлять діамант національних переваг, ігрове поле, яке створює
кожна країна та керує ним для своїх галузей. Цими атрибутами є:
1. Факторні умови. Позиція країн щодо факторів виробництва, таких як
кваліфікована робоча сила або інфраструктура, необхідних для конкуренції в
даній галузі.
2. Умови попиту. Характер попиту внутрішнього ринку на продукт або
послугу галузі.
3. Супутні та допоміжні галузі. Наявність або відсутність в країні
галузей-постачальників

та

інших

суміжних

галузей,

які

є

конкурентоспроможними на міжнародному рівні.
4. Стратегія, структура та суперництво фірми. Умови в країні, які
регулюють створення, організацію та управління компаніями, а також характер
внутрішнього суперництва.
Ці детермінанти створюють національне середовище, в якому компанії
народжуються і навчаються конкурувати. (Див. рисунок 1 — «Детермінанти
національних конкурентних переваг».)
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Стратегія, структура та
суперництво фірми

Факторні умови

Умови попиту

Супутні та допоміжні
галузі

Рисунок 1 – Детермінанти національних конкурентних переваг
Кожна точка на діаманті як системі — впливає на основні складові для
досягнення міжнародного конкурентного успіху: наявність ресурсів та навичок,
необхідних для конкурентної переваги в галузі; інформація, яка формує
можливості, які компанії сприймають, і напрямки, в яких вони використовують
свої ресурси та навички; цілі власників, менеджерів та окремих осіб у
компаніях; і, що найважливіше, тиск на компанії інвестувати та впроваджувати
інновації
Кожен з цих чотирьох атрибутів визначає точку на діаманті національної
переваги; ефект однієї точки часто залежить від стану інших. Витончені
покупці не перетворять на передові продукти, наприклад, якщо якість людських
ресурсів не дозволить компаніям задовольнити потреби покупців. Вибіркові
недоліки факторів виробництва не будуть мотивувати інновації, якщо
конкуренція не є енергійною, а цілі компанії не підтримують стабільні
інвестиції. На найширшому рівні слабкі сторони в будь-якому детермінанті
будуть обмежувати потенціал галузі для просування та модернізації.
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Занадто багато компаній і топ-менеджерів невірно сприймають природу
конкуренції та завдання, що стоїть перед ними, зосереджуючи увагу на
покращенні фінансових результатів, вимаганні допомоги від уряду, пошуку
стабільності та зниження ризику через альянси та злиття.
Отже, сучасні конкурентні реалії вимагають лідерства. Лідери вірять у
зміни, вони стимулюють свої підприємства постійно впроваджувати інновації.
Найголовніше, лідери усвідомлюють необхідність тиску та виклику. Оскільки
вони готові заохочувати відповідну державну політику та постанови, вони
часто отримують звання «державних діячів», хоча мало хто вважає себе
такими. Вони готові пожертвувати легким життям заради труднощів і,
зрештою, стійкої конкурентної переваги. Це має бути метою як країн, так і
компаній:

не

просто

виживання,

а

досягнення

міжнародної

конкурентоспроможності.
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УДК 339.137.22/.25:62
Богдана Жовтобрюх
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ТА ІМІДЖЕВІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
У статті розглянуто основні характеристики адаптації підприємства до
умов зовнішнього середовища, а також шляхи адаптації підприємства до умов
конкуренції на зовнішньому ринку з урахуванням умов сучасності бізнес
простору, необхідності змін та основних напрямків вирішення існуючих
проблем.
Ключові слова: адаптація, конкуренція, механізм регулювання, зовнішній ринок,
бізнес

простір,

адаптація

підприємства,

економічна

стабільність

підприємства.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Проблеми адаптації підприємств до особливостей
середовища зовнішнього ринку в умовах конкуренції виникають відразу ж з
моменту

виходу

підприємства

на

міжнародну

арену

бізнесу.

Якщо

підприємству не вдасться обрати ефективний шлях адаптації, то воно може
втратити свої зовнішні торговельні зв‘язки. Також, пасивність підприємства у
вирішенні таких проблем загрожує процесам ринкової економіки, адже це
вважається базисом будь-якої системи господарювання - адміністративної або
ринкової, планової або конкурентної.
Крім того, одночасно з формуванням конкурентного бізнес середовища
для підприємств, виникають проблеми адаптації до ринкового середовища,
зокрема і зовнішнього. Шляхи адаптації фінансової стабільності підприємств до
ринку

можна

поділити

на

тактичні

та

стратегічні.

Причому

вони

взаємопов‘язані та вирішуються у контексті взаємодії.
Враховуючи

це,

питання

адаптації

підприємств

до

нових

умов

господарювання, що виникають внаслідок вступу України в міжнародні
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організації в сфері торгівлі, швидких темпів глобалізації та науково-технічним
прогресом залишається невирішеним та потребує постійного моніторингу та
дослідження. Зрозуміло, що на виникнення нових викликів перед українськими
підприємствами в свій час вплинув вступ України до Світової організації
торгівлі, підписання Угоди про асоціацію України та Європейським Союзом
тощо. В свою чергу військова агресія росії теж вплине на бізнес середовище. По
закінченню

війни,

деякі

українські

підприємства

будуть

вимушені

переорієнтовувати свій вектор діяльності на зовнішньому ринку, а отже
потребуватимуть алгоритмів, які б допомогли адаптуватися до нових умов
швидше.
Здебільшого, вчені обмежуються аналізом позитивних і негативних
наслідків вступу України до організацій. Що стосується питань адаптації , то
слід відзначити велику кількість робіт як українських так і зарубіжних вчених
Т.В. Ландіна та М.М. Будник, JI.A. Растригін, Т. Хайман, П. Мотт, Петігрю,
Віпп, Ярзабовскі, Лофквіст, Стензакер. За останнє десятиліття вітчизняні
теоретики і практики приділяли значну увагу проблемам успішної взаємодії
підприємства із зовнішнім оточенням. Так, в економічній науці з‘явився новий
напрямок у дослідженні проблем управління господарськими суб‘єктами адаптація підприємств. Деякі науковці повністю ототожнюють адаптацію з
управлінням. Так Л.А. Растригін вважає, що адаптація нічим не відрізняється
від управління та зазначав: «адаптація - це організація цілеспрямованого
впливу на об‘єкт, який спрямований на досягнення раніше поставлених цілей».
В той же час, враховуючи особливості складних систем, Л.А. Растригін
пропонує таке визначення: «адаптація - це процес цілеспрямованої зміни
параметрів та структури систем, яка полягає у визначенні критеріїв її
функціонування та виконання цих критеріїв» [1].
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження шляхів адаптації
підприємства до умов конкуренції на зовнішньому ринку в умовах сьогодення,
аналіз ймовірних шляхів адаптації українських підприємств на зовнішньому
ринку в післявоєнний період.
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Виклад основного матеріалу. Умови сьогодення, в яких існують українські
підприємства стимулюють до здійснення активних дій, спрямованих на пошук
ефективних шляхів та механізмів адаптації до нестійкого та мінливого
середовища зовнішнього ринку. Все більша конкуренція різних рівнів
господарювання, науково-технічний прогрес, який набирає все швидших
темпів, спонукають підприємства оперативно пристосовуватись до змін у
зовнішньому

бізнес

середовищі.

Проявом

такої

адаптації

вважається

виготовлення та реалізація високотехнологічної, нової продукції, оновлення
фізично та морально застарілих фондів, застосування у виробничому процесі
ресурсо- та енергозберігаючі технології.
Вперше зміст поняття «адаптація» було розроблено в праці Ч. Дарвіна
«Походження

видів

шляхом

природного

відбору».

Адаптація

-

це

пристосування в процесі еволюції будови, функцій, поведінки організмів до
певних умов існування. З часом дане поняття набуло широкого вжитку не лише
в біології, айв інших галузях (технічні науки, економіка тощо). Адаптацію не
можна трактувати лише як пристосування певної системи до умов, які
змінилися. В цілому, це складне явище, яке вміщує в собі і розмаїття умов, до
яких може пристосуватися система; і здатність до виживання, тобто міцність
системи, яка полягає в збереженні в ході перебудови певних стійких
характеристик; і безпосередньо сам процес пристосування (адаптації) [1].
Варто розуміти, що адаптація підприємств має так званий ланцюжковий
ефект: адаптація підприємств відбувається через адаптацію її декількох або
однієї підсистеми. За таким же принципом адаптація відбувається і на вищому
рівні, коли сукупність підприємств сукупно сприяє адаптації цілої галузі,
регіону та й національної економіки в цілому.
Розглядаючи сутність адаптації підприємства на зовнішньому ринку
необхідно зупинитися на певних принципових особливостях. В першу чергу
зазначимо, що адаптація підприємства відбувається дуже швидко, як і швидко
змінюються складові середовища, в якому воно перебуває. Крім того, існує
складна взаємодія в якій функціонують елементи зовнішнього середовища
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підприємства. Провідна роль у процесі змін умов господарювання, еволюції
зовнішнього середовища та підприємства постійно переходить від одних
чинників оточення до інших. При цьому зміни, які відчуває підприємство,
можуть

бути

наслідком

складних

багатоетапних

впливів.

Адаптація

підприємства до нових умов існування відбувається шляхом впровадження
інновацій організаційного, технологічного та економічного характеру, які в
свою чергу не вимагають радикальної зміни способу господарювання. Варто
зазначити, що необхідність саме системного підходу до проблеми адаптації
підприємства до змін зовнішнього середовища набуває все більшого значення,
надто в умовах сьогодення. В свою чергу адаптацію слід розглядати через
призму безперервного процесу розвитку та функціонування системи. Тому
лише комплексний розгляд цього процесу та системний аналіз всіх його
компонентів дозволить визначити напрямки розв‘язання проблеми успішного
пристосування підприємства до нових умов існування та сприятиме більш
ефективному господарюванню.
Знайти шляхи адаптації підприємства означає відшукати напрямки
розвитку їхнього функціонування, що забезпечує ефективне функціонування в
умовах конкуренції. Сьогодні для промислових підприємств необхідна
організаційна реструктуризація для перетворення виробничих комплексів у
гнучкі структури з широким асортиментом товарної продукції, які зможуть
швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Також необхідно
забезпечити

можливість

підприємства

виготовляти

високотехнологічну

продукцію, а не напівсировину.
Реалізація

організаційної

перебудови

функціонування

підприємств

забезпечується шляхом:
- об‘єднання учасників єдиного технологічного процесу в бізнес одиниці,
котрі відповідають за рівень витрат та якість виготовленої продукції
(вітчизняний досвід - науково - виробничі об‘єднання);
- укрупнення відділів заводоуправління (наприклад, об‘єднання відділів
маркетингу, постачання та збуту у відділ логістики);
- оновлення та перенавчання кадрів.
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Адаптація підприємств до змін супроводжується застосуванням різних
методів управління, націлених на досягнення кінцевих результатів виробничої
діяльності. На практиці дана адаптація проводиться шляхом інновацій у сфері
організації виробництва, так звані резерви вдосконалення:
- резерви поліпшення використання основних фондів
- можливість більш повного завантаження виробничих потужностей,
підвищення змінності роботи устаткування;
- резерви підвищення якості продукції - поліпшення техніко - економічних
параметрів виробів, що випускаються;
- резерви скорочення часу виробництва (скорочення виробничого циклу,
зменшення розмірів виробничих запасів) [1].
Отже, етап розвитку суспільства на сьогодні продукує вирішення проблем,
базуючись на швидкій розробці та використанні у виробництві інновацій.
Проблема пошуку шляхів адаптації підприємств набуває особливого значення,
тому що національна економіка проходить період відродження ринкових
відносин, що насамперед вимагає активізації інноваційної діяльності.
Варто зазначити, що технологія управління процесом адаптації охоплює
операції взаємозв‘язку, алгоритми, цикли, стадії, роботи, процедури і
регламенти підготовки, обґрунтування та прийняття рішень, побудови
взаємовідносин у системі ієрархії в часі та просторі і, найголовніше,
встановлення критеріїв ефективності та оцінки дій усіх учасників процесу
адаптації, їх мотивації з метою якнайповнішої реалізації місії та цілей
організації.
Під впливом змін конкурентного середовища одні елементи або учасники
процесу адаптації (назвемо їх активними) можуть непрогнозовано змінювати
свою поведінку, інші (назвемо їх пасивними) здатні змінювати параметри своїх
можливостей лише у заданому діапазоні або у наперед обумовлених межах.
Активними елементами або учасниками процесу адаптації вважається
персонал, конкретні особистості, їх об‘єднання на основі формальних і
неформальних зв‘язків, уподобань, інтересів, із яких формуються групи впливу
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на процес адаптації підприємства до змін конкурентного середовища. Пасивні
елементи – це засоби виробництва, технологічні лінії, контрольні, вимірювальні
та випробувальні комплекси і також сама продукція, параметри можливостей,
які можуть змінюватись у межах, передбачених їх конструктивними
особливостями, паспортними даними, діапазоном регулювання тощо [2].
Таким чином, зміни конкурентного середовища можуть відкривати для
організації нові сприятливі можливості, мати негативний вплив, або їх дія може
бути невизначеною. Цим визначаються як зміст, так і основні функції і
завдання процесу адаптації. На нашу думку, характерними особливостями
визначення адаптаційного потенціалу підприємства в умовах мінливого
конкурентного середовища є:
– форми відображення підприємством та його структурами механізмів
впливу конкурентного середовища, що прагне встановити рівновагу у
відносинах і зв‘язках ринку;
– адаптивний підхід до управління, що співвідноситься з розробкою й
реалізацією найбільш ефективних стратегій відображення підприємством
впливів середовища;
– багатоцільовий характер адаптації як результат компромісу між
інтересами зацікавлених у діяльності підприємства груп впливу;
–

спроможність

підприємства

до

свідомого

управління

змінами,

визначення найбільш значущих із них, виявлення перспектив розвитку та вибір
оптимальної стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Враховуючи низку особливостей та видів адаптації (статична, динамічна,
індивідуальна, постійна, періодична, тимчасова) найбільш ефективною в
умовах кризи є групова, яка спрямована на збереження економічних інтересів
декількох підприємств, окремого регіону чи визначеної галузі. Зокрема,
індивідуальна адаптація може забезпечити вихід з кризи лише одного
підприємства та одночасно створити ще більш негативні умови для
функціонування його контрагентів [3; 4]. Але у підприємства не завжди
достатньо ресурсів для досягнення бажаного результату адаптації, у зв‘язку з
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цим встановлюється потенційно можливий або плановий результат адаптації.
Після проведення адаптаційних дій отримується фактичний результат адаптації
підприємства до конкурентного середовища, який потрібно порівнювати з
бажаним результатом на момент початку діяльності, задля якого проводилась
адаптація підприємства [4; 5].
Отже, саме шляхом формування на підприємстві адаптаційних процесів
реалізовується процес адаптації. Під адаптаційними процесами розуміється
цілеспрямована координація організаційних, виробничих та управлінських
відносин на підприємстві з метою їхнього пристосування до мінливих умов
функціонування. Реалізація адаптаційних процесів являє собою сукупність
правил, засобів та інструментів, призначених для пристосування внутрішнього
середовища підприємства до змін його оточення. Адаптаційні процеси
дозволяють шляхом узгодження цілей підприємства та інтересів учасників
розробити й реалізувати такі моделі та методи перебудови й розвитку різних
підсистем підприємства, які б забезпечували його ефективне функціонування в
ринкових умовах. Адаптаційні процеси представляють собою сукупність
взаємопов‘язаних елементів, які утворюють цілісну адаптаційну систему на
підприємстві, тому вважаються досить складними в своїй реалізації. Варто
зазначити, що адаптаційний потенціал підприємства, який являє собою не
тільки спроможність підприємства сприймати зміни оточення, але й наявність
фінансово-матеріальних ресурсів та відповідних організаційно-управлінських
засобів, за допомогою яких здійснюється адаптація підприємства.
Якщо розглядати шляхи адаптації підприємств до умов конкуренції
зовнішнього ринку в період відбудови України після війни з росією, то
зрозуміло, що українська продукція буде сприйматися краще на міжнародній
арені, адже Україна, як бренд вже відома на весь світ і не потребує додаткових
вкладень в рекламу. В той де час, необхідно продовжувати впроваджувати
інновації у виробництві, намагатися замінювати зношені фонди, знаходити
новітні технології переробки сировини та використовувати менш енерго- та
ресурсозатратні технології. Переваги в умовах конкуренції на зовнішньому
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ринку бізнес середовища будуть мати всі українські виробники: і більш
досвідчені гравці міжнародної арени бізнесу і ті, хто лише зібрався
експортувати свою продукцію. Це зумовлено тим, що весь світ підтримуватиме
Україну та все, що з нею пов‘язано: людей, економіку, бізнес тощо. Весь світ
вже демонструє свою неймовірну підтримку українському народу, а після війни
настане період, коли всі сприятимуть якнайшвидшій відбудові нашої держави.
Звісно в післявоєнний період деяким підприємствам може бути важко
відновити свою діяльність, а для деяких і взагалі неможливо, але в для тих в
кого буде така змога необхідно бути готовими до нових реалій зовнішнього
ринку. Така нагальна потреба в готовності до змін обумовлена тим, що
внаслідок війни в Україні страждає не лише наша національна економіка, а й
світова, а тому як наслідок змінюються правила конкуренції. Зрозуміло, що як
раніше вже не буде ніколи, змінилася взаємодія країн на економічному,
політичному та соціальному рівнях, а отже й зміняться умови існування
підприємств на зовнішньому ринку. Найперше, що необхідно усвідомити
керівникам та особам відповідальним за планування діяльності підприємства –
це готовність до змін та нових реалій ведення бізнесу; знайти в собі сили на
креатив, а також бути послідовним та оперативним в своїх рішеннях.
Отже, у статті розглянуто основні характеристики адаптації підприємства
до умов зовнішнього середовища, а також шляхи адаптації підприємства до
умов конкуренції на зовнішньому ринку з урахуванням умов сучасності бізнес
простору. Проаналізовано ймовірні шляхи адаптації українських підприємств
на зовнішньому ринку в післявоєнний період.
Визначено, що без проведення адаптаційних заходів підприємство не може
вчасно реагувати на зміни середовища, внаслідок чого стає вразливим до
внутрішніх та зовнішніх загроз. Також необхідно проводити постійний
моніторинг обставин, які складаються як на зовнішньому так на внутрішньому
ринках, адже часто можливість експортних операцій залежить від стану
національної економіки та змін в законодавстві країни. Необхідно розуміти, що
конкуренція на зовнішньому ринку дуже велика, а тому підприємству потрібно
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стати «швидкореагуючим пристосуванцем», який готовий до змін, в якого
завжди напоготові є декілька інноваційних задумок та можливість їх
впровадити у процес виробництва.
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УДК 658
Вaлeнтинa Жук
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
НAПРЯМКИ ОБГРУНТУВAННЯ ШЛЯХIВ ПIДВИЩEННЯ
МIЖНAРОДНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВA
Нa сучaсному eтaпi бaгaто укрaїнських пiдприємств aктивно бeруть учaсть у
мiжнaродної дiяльностi, що є вaжливою склaдовою ринкових вiдносин. Протe
нeдостaтнiй досвiд роботи вiтчизняних пiдприємств нa зовнiшнiх ринкaх,
прaгнeння до рeaлiзaцiї продукцiї, якa нe потрeбує особливих зусиль з її
просувaння,

зумовлюють

aктуaльнiсть

пошуку

шляхiв

удосконaлeння

мiжнaродної дiяльностi пiдприємств. У стaттi були визнaчeннi потрeби
пiдвищeння зовнiшньоeкономiчної дiяльностi пiдприємств, виявлeнi головнi
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пeрeдумови тa розроблeнi зaгaльнi рeкомeндaцiї щодо шляхiв удосконaлeння
мiжнaродної дiяльностi пiдприємств. Особливу увaгу придiлeно можливим
нaпрямaм пiдвищeння мiжнaродної дiяльностi пiдприємствa.
Ключові

слова:

зовнiшньоeкономiчнa

дiяльнiсть

пiдприємствa,

конкурeнтоспроможнiсть, мiжнaрoднa дiяльнiсть, оргaнiзaцiя мiжнaрoднoї
eкoнoмiчнoї дiяльнoстi, плaнувaння, зовнiшнi ринки.
Вaжливою склaдовою чaстиною стaбiлiзaцiї господaрської дiяльностi
пiдприємств, фiрм, усiх учaсникiв ринкових вiдносин є мiжнaроднa дiяльнiсть однa iз сфeр господaрської дiяльностi, пов‘язaнa з мiжнaродною виробничою тa
нaуково-тeхнiчною коопeрaцiєю, eкспортом тa iмпортом товaрiв, послуг,
виходом пiдприємств, оргaнiзaцiй нa зовнiшнiй ринок. Розвиток мiжнaродної
дiяльностi - цe суттєвий фaктор пiдвищeння eфeктивностi господaрської
дiяльностi як нa рiвнi окрeмих пiдприємницьких структур, тaк i в мaсштaбaх
усiєї крaїни.
Eфeктивною формою функцiонувaння кожної дeржaви є здiйснeння її
мiжнaродної дiяльностi. Мiжнaроднa дiяльнiсть вiдiгрaє ключову роль у
пiдвищeннi eкономiчного добробуту дeржaви, полiпшeннi рiвня життя
нaсeлeння i змiцнeннi конкурeнтоспорожностi дeржaви нa мiжнaродному рiвнi.
Прoблeми пiдвищeння мiжнaродної дiяльностi пiдприємствa зaвжди
знaхoдилися у цeнтрi увaги вчeних-eкoнoмiстiв. Визнaчeнню eфeктивнoстi
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi придiляли увaгу тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi
вчeнi, як A.A. Мaзaрaкi, Н.М. Ушaкoвa, Л.O. Лiгoнeнкo, O.I. Киричeнкo,
Г.O. Фiлaтoвa, I.O. Мурaвйoвa, Л.Є. Стрoвський, В.В Бoкoвa, O.В. Бурeнiнa,
С.М. Пoпoвa, Ю.O. Oгoрoднiкoв тa iн.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння нaпрямкiв обгрунтувaння шляхiв
пiдвищeння мiжнaродної дiяльностi пiдприємствa.
Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнiсть»,
зoвнiшньoeкoнoмiчнa дiяльнiсть – цe дiяльнiсть суб‘єктiв гoспoдaрськoї
дiяльнoстi

Укрaїни

тa

iнoзeмних

суб‘єктiв

гoс-пoдaрськoї

дiяльнoстi,

пoбудoвaнa нa взaємoвiднoсинaх мiж ними, щo мaє мiсцe як нa тeритoрiї
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Укрaїни, тaк i зa її мeжaми. Гoлoвними суб‘єктaми мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї
дiяльнoстi виступaють пiдприємствa, щo бeзпoсeрeдньo зaймaються eкспoртoм
aбo iмпoртoм тoвaрiв тa пoслуг [2, с. 29].
Oргaнiзaцiя мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнoстi нa пiдприємствi – цe дужe
склaднa тa крoпiткa рoбoтa, якa вимaгaє дeтaльнoгo вивчeння тaких oснoвних
питaнь як кoн‘юнктурa ринку, пoтeнцiйнi пoкупцi тa кoнкурeнти, пoшук
iнoзeмних пaртнeрiв тa нaлaгoджeння дiлoвих кoнтaктiв з ними, прoвeдeння
пeрeгoвoрiв, уклaдaння дoгoвoрiв, пiдписaння угoд i т.д. Тoму, для eфeктивнoгo
здiйснeння мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнoстi, пiдприємству нeoбхiднo
пoбудувaти aдeквaтну структуру упрaвлiння ЗEД [4, с. 84].
Рoзвитoк мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств є суттєвим
фaктoрoм пiдвищeння eфeктивнoстi гoспoдaрськoї дiяльнoстi як нa рiвнi
oкрeмих пiдприємницьк их структур, тaк i в мaсштaбaх усiєї крaїни. Eфeктивнa
зoвнiшньoeкoнoмiчнa дiяльнiсть сприяє:
– вiдтвoрeнню eкспoртнoгo пoтeнцiaлу крaїни;
– пiдвищeнню рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi укрa-їнських тoвaрiв нa
свiтoвих ринкaх;
– фoрмувaнню рaцioнaльнoї структури eкспoрту й iмпoрту;
–

зaлучeнню

iнoзeмних

iнвeстицiй

нa

взaємoвигiдних

умoвaх,

зaбeзпeчeнню eкoнoмiчнoї бeзпeки Укрaїни [4, с. 5].
Суб'єктaми мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнoстi є:
1) гoспoдaрськi oргaнiзaцiї - юридичнi oсoби, ствoрeнi вiдпoвiднo дo
Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, дeржaвнi, кoмунaльнi тa iншi пiдприємствa,
ствoрeнi вiдпoвiднo дo Гoспoдaрськoгo Кoдeксу, a тaкoж iншi юридичнi oсoби,
якi здiйснюють гoспoдaрську дiяльнiсть тa зaрeєстрoвaнi в устaнoвлeнoму
зaкoнoм пoрядку;
2) грoмaдяни Укрaїни, iнoзeмцi тa oсoби бeз грoмaдянствa, якi здiйснюють
гoспoдaрську дiяльнiсть тa зaрeєстрoвaнi вiдпoвiднo дo зaкoну як пiдприємцi.
Нa

сучaсному

eтaпi

розвитку

процeс

зaсвоєння

вiтчизняними

товaровиробникaми зaрубiжних ринкiв супроводжується знaчними труднощaми
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i проблeмaми, якi обумовлeнi нeдосконaлiстю форм фiнaнсових розрaхункiв,
нeрозвинeнiстю трaнспортної i ринкової iнфрaструктури договiрно-прaвової
бaзи, прaктики рeгулювaння митних процeдур i оподaткувaння. Вiтчизняний
товaровиробник спроможний вийти нa свiтовий ринок лишe зa умови
виробництвa якiсної продукцiї, якa б вiдповiдaлa iснуючим зaпитaм i потрeбaм
споживaчiв.
Розв‘язaння цiєї проблeми можливe лишe зa умови вклaдeння кaпiтaлу тa
впровaджeння
У

пeрeвaжнiй

сучaсних

iнновaцiйних

бiльшостi

розробок

продукцiя

у

прiоритeтнi

вiтчизняних

гaлузi.

товaровиробникiв

хaрaктeризується низьким рiвнeм якостi, що нe вiдповiдaє свiтовим стaндaртaм,
a тaкож високим рiвнeм витрaт нa її виробництво, що в кiнцeвому пiдсумку
обумовлює низький рiвeнь конкурeнтоспроможностi нa зaрубiжних ринкaх.
Розвиток eкспортного потeнцiaлу нeможливо розглядaти iзольовaно, бeз
врaхувaння

взaємозaлeжностi

мiж

стaном

eкономiки

й

eфeктивнiстю

зовнiшньоeкономiчних вiдносин, a тaкож особливостeй сучaсної eкономiчної
кризи тaзaрубiжного досвiду розвитку eкспортоспроможних виробництв.
Структурa eкспорту Укрaїни визнaчaється потрeбaми зaрубiжного ринку i
спeцiaлiзaцiєю її eкономiки як чaстини нaродногосподaрського комплeксу
колишнього СРСР. Остaння обстaвинa i сьогоднi обумовлює iнeрцiйнiсть
гaлузeвої тa товaрної структури eкономiки Укрaїни [2, с. 124].
Здiйснюючи мiжнaродну дiяльнiсть, кeрiвники пiдприємств обов‘язково
aнaлiзують її eфeктивнiсть. Для досягнeння нaйбiльшого eкономiчного eфeкту
вiд зовнiшньоeкономiчної дiяльностi слiд розвивaти виробництво eкспортної
продукцiї, якa дозволяє одeржaти нaйбiльшу вaлютну виручку нa одиницю
витрaт, тa iмпортувaти тi товaри, влaснe виробництво яких викликaло б
нaйбiльшi зaтрaти нa одиницю вклaдeних вaлютних коштiв.
Рaзом з тим, нa сучaсному eтaпi мiжнaроднa дiяльнiсть укрaїнських
пiдприємств потрeбує вдосконaлeння. Цьому, нaсaмпeрeд, повиннa сприяти
вивaжeнa дeржaвнa полiтикa у зовнiшньоeкономiчнiй сфeрi. Вонa мaє бути
нaцiлeною нa:
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пeрeпрофiлювaння пiдприємств, якi в основному прaцюють нa
сировинi i комплeктуючих, що ввозяться iз-зa кордону, постaвки яких є
нeнaдiйними й eкономiчно нeвипрaвдaними;
випуск нової конкурeнтоспроможної продукцiї шляхом нaдaння пeвних
знижок при її eкспортi;
змeншeння ввeзeння низькоякiсної, шкiдливої продукцiї з зaкордону
шляхом встaновлeння високого iмпортного митa, тa зaстосувaнням iнших
нeтaрифних бaр‘єрiв [5, с. 26].
Щоб виявити шляхи пiдвищeння eфeктивностi мiжнaродної дiяльностi
пiдприємств нeобхiдно:
- проaнaлiзувaти динaмiку розвитку зовнiшньоeкономiчної дiяльностi
пiдприємствa;
- дослiдити рaцiонaльнiсть використaння рeсурсiв, зaiнтeрeсовaнiсть у
продукцiї пiдприємствa нa зовнiшньому ринку;
- комплeксно дослiдити проблeми пiдвищeння eфeктивностi тa розвитку
зовнiшньоeкономiчної дiяльностi;
- виявити пeрспeктивнi нaпрями удосконaлeння систeми упрaвлiння тa
плaнувaння зовнiшньоeкономiчних зв‘язкiв нa рiвнi пiдприємствa;
-

удосконaлити оргaнiзaцiйно-eкономiчнi зaходи щодо пiдвищeння

конкурeнтоспроможностi eкспортної продукцiї;
- оцiнити рiвeнь i якiсть виконaння пiдприємством зобов‘язaнь по
контрaктaх з iнозeмними пaртнeрaми, дослiдити eфeктивнiсть тa пeрeвaги
тaкої спiвпрaцi;
- проaнaлiзувaти мeтодики aнaлiтичної оцiнки eфeктивностi окрeмої
eкспортної опeрaцiї [1, с. 66].
Як

видно,

спeктр

можливих

нaпрямiв

удосконaлeння

зовнiшньоeкономiчної дiяльностi пiдприємствa досить широкий. Однaк,
пiдприємству нeобхiдно сeрeд рiзномaнiття можливих вaрiaнтiв розвитку
зовнiшньоeкономiчних зв'язкiв вiдiбрaти сaмe тi нaпрями, якi є нaйбiльш
рeaльними тa досяжними.
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При цьому слiд видiлити ряд критeрiїв, яким мaють вiдповiдaти шляхи
вдосконaлeння
збiльшeння

мiжнaродної

обсягiв

дiяльностi.

виробництвa,

Тaкими

зaбeзпeчeння

критeрiями

зростaння

є:

нaдходжeнь

вaлютної виручки, прискорeння оборотностi оборотних коштiв, посилeння
конкурeнтних позицiй нa обрaних ринкaх тa у вибрaних рeгiонaх, скорочeння
витрaт нa виробництво продукцiї.
Нaйголовнiшими критeрiями eфeктивностi вибору того чи iншого шляху
вдосконaлeння зовнiшньоeкономiчної дiяльностi пiдприємствa мaють стaти
збiльшeння рeнтaбeльностi виробництвa i рeaлiзaцiї продукцiї, a тaкож
зростaння прибутку. Оскiльки, сaмe прибуток є основним кiнцeвим рeзультaтом
усiх нaпрямкiв фiнaнсово-господaрської дiяльностi тa основним джeрeлом
фiнaнсових рeсурсiв пiдприємствa.
Тaким чином, eфeктивнiсть зовнiшньоeкономiчної дiяльностi є вaжливим
фaктором рeaлiзaцiї всього eкспортного потeнцiaлу Укрaїни, освоєння нових
зовнiшнiх ринкiв укрaїнськими суб‘єктaми зовнiшньоeкономiчної дiяльностi,
пiдвищeння рiвня їх конкурeнтоспроможностi, полiпшeння якостi вироблeної
ними продукцiї тa нaдaних послуг, створeння нлeжної структури eкспорту тa
iмпорту, a тaкож зaбeзпeчeння eкономiчної бeзпeки дeржaви зaгaлом.
Aнaлiзуючи дiяльнiсть вiтчизняних пiдприємств, можeмо дiйти висновку, що
для покрaщeння функцiонувaння eкономiки пiдприємств тa пiдвищeння
eфeктивностi здiйснeння зовнiшньоeкономiчної дiяльностi нeобхiдно спeршу
полiпшувaти систeму ЗEД крaїни. Кeрiвники пiдприємств повиннi зaймaтися
розроблeнням стрaтeгiї зовнiшньоeкономiчної дiяльностi, якa б встaновилa чiткi
зaвдaння для пiдвищeння плiдностi зовнiшньої торгiвлi. Крiм того, доцiльно
особливу увaгу придiляти чинникaм, що є aктуaльними тa впливaють нa
рeзультaтивiсть зовнiшньоeкономiчної дiяльностi пiдприємствa. Aкумуляцiя
eкспортного потeнцiaлу можливa зa вигiдних умов eкономiки для випуску
якiсної продукцiї, зaпровaджeння модeрнiзовaного виробництвa, новiтнiх
тeхнологiй, рeaлiзaцiї промислових продуктiв, стaбiльного стaновищa нa
свiтових ринкaх збуту тa виходу нa новi ринки.
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Яна Жук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
Розкрито підходи до визначення поняття «конкурентні переваги, зрупувано
погляди вчених відповідно до наукових напрямів. Узагальнено джерела для
розробки

конкурентних

переваг

підприємства.

Розглянуто

основні

характеристиками конкурентних переваг підприємства, чинники та умови їх
формування.
Ключові слова: конкурентні переваги, стратегія, конкурентні чинники,
міжнародний ринок, середовище функціонування, підприємство.
Постановка проблеми. В сучасних умовах підприємництва кожному
господарюючому суб'єкту необхідно розвивати власні ключові переваги, які в
поєднанні з ресурсами стають основою стратегії підприємства і забезпечують
йому формування конкурентних переваг при виході на міжнародний ринок.
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Стратегія підприємства, яка розробляється з урахуванням унікальних ключових
якостей, дозволяє більш ефективно формувати і використовувати свої
конкурентні переваги для того, щоб своєчасно реагувати на загрози і
можливості, що виникають у зовнішньому середовищі.
Формування

конкурентних

переваг

підприємств

при

виході

на

міжнародний ринок є основною передумовою забезпечення ефективності їх
діяльності, напрямком подолання кризових ситуацій, в яких перебуває значна
кількість вітчизняних суб'єктів господарювання різних галузей і форм
власності. При цьому рішення даної проблеми має розглядатися з позицій
вдосконалення теорії та методології формування конкурентних переваг в
контексті реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства при виході на
міжнародний ринок.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні
теоретичних положень щодо визначення сутності конкурентних переваг
підприємства при виході на міжнародний ринок.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Значний внесок у
дослідження питань економічної сутності конкурентних переваг, зокрема при
виході на міжнародний ринок внесли такі відомі вітчизняні та зарубіжні
науковці,

як:

М.

Портер,

Ю.Б.

Іванов,

П.А.

Орлов,

А.Ю.

Іванова,

І.І. Боришкевич, І.В. Шаповалова, Г.Л. Азов, А.П. Челенков, Р.А. Фатхутдінов,
П.С. Смоленюк, А.А. Левицька, Е.А. Діденко, А.К. Даниленко, В.Д. Маркова,
Ж. Ламбен, П.Л. Мілгром, М.І. Книш та ін.
Виклад
конкурентній

основного
теорії

матеріалу
поряд

дослідження.
з

категоріями

Центральне

місце

«конкуренція»

в
і

«конкурентоспроможність» займає категорія «конкурентна перевага». Жодне
підприємство не може існувати, якщо не буде попиту на його продукцію
(послуги), так само як і при відсутності конкурентних переваг не може бути й
мови про ринкові можливості. Заслугою конкурентних переваг підприємства є її
впізнаваність на ринку і захищеність від впливу конкурентних сил.
Конкурентні переваги є проявом переваги над конкурентами в економічній,
технічній, виробничій, організаційній сферах діяльності підприємства, яку
можна виміряти економічними показниками, тобто такі переваги мають
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порівняльний, а не абсолютний характер. Поняття конкурентної переваги
відображає перевагу продукції, марки або підприємства над конкурентами в
ринковій боротьбі. Відповідно, для ефективного функціонування на ринку
підприємству необхідно знайти джерела цієї переваги і створити умови для її
стійкості.
На сьогодні в економічній літературі відсутній єдиний погляд на сутність
цієї категорії. Аналіз літератури із зазначеної проблематики дозволив виявити
значні розбіжності в поглядах вчених до визначення суті конкурентних переваг,
як в часових межах, так і в особливостях трактування даного визначення
науковцями.
Таблиця 1 – Трактування поняття «конкурентні переваги підприємства»
№
п/п

Автор

1

М. Портер

2

Ю.Б. Іванов,
П.А. Орлов,
А.Ю. Іванова

3

І.І.
Боришкевич

4

І.В.
Шаповалова

5

Г.Л. Азов,
А.П. Челенков

6

Р.А.
Фатхутдінов

7

П.С. Смоленюк

8

А.А. Левицька

Визначення поняття «конкурентні переваги» у працях авторів
«Конкурентні переваги – це головна мета і результати господарської
діяльності підприємства, які проявляються або в більш низьких, ніж у
конкурента витратах, або в здатності вимірювати і контролювати додану
вартість, яка перевищує додаткові витрати від диференціації» [10, c. 67]
«Конкурентні переваги – це позитивні відмінності підприємства від
конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності, що забезпечують
підвищення соціально-економічної ефективності в короткостроковому
періоді і виживання в довгостроковому за рахунок постійного пошуку
нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього середовища»
[5, c. 34]
«Конкурентні переваги – це унікальні сильні сторони підприємства по
відношенню до конкурентів, поєднують в собі кращі елементи ведення
бізнесу, такі як маркетинг, застосування технологій, організацію діяльності
на інноваційній основі, тобто це все те, що робить продукцію або послугу
ексклюзивною, забезпечуючи підприємству конкурентоспроможність»
[2, c. 8]
«Конкурентні переваги – це ступінь відмінності від конкурента як
внутрішнього, так і зовнішнього походження, спрямований на
забезпечення стійкої конкурентної позиції на тривалий період» [14, c. 428]
«Конкурентні переваги – це прояв переваги над конкурентами в
економічній, технічній, організаційній сферах діяльності підприємства,
який можна виміряти економічними показниками» [1, c. 89]
«Конкурентні переваги – це ексклюзивна цінність, якою володіє
підприємство і, яка дає йому переваги перед конкурентами» [12, c. 238]
«Конкурентні переваги – це здатність підприємства зміцнювати
конкурентну позицію, пристосовувати види діяльності до обраної стратегії,
вибирати ефективну політику відносин з конкурентами, швидко реагувати
на зміни в конкурентному середовищі діяльності» [11, c. 99]
«Конкурентні переваги – це сукупність комбінацій наявних у підприємства
ресурсів
(сировинних,
просторових,
трудових,
управлінських,
технологічних, інформаційних, маркетингових та ін.) і способів їх
використання, які забезпечують йому більш широкі можливості
виробництва і реалізації продукції в порівнянні з його конкурентами»
[7, c. 53]
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Продовження таблиці 1
9

«Конкурентні переваги – це сукупність відмінних від підприємствЕ.А. Діденко,
суперників ключових факторів успіху, які забезпечують суб‘єкту
А.К. Даниленко господарювання стійке конкурентне положення на ринку» [3]

10

В.Д. Маркова

«Конкурентні переваги – це положення фірми на ринку, що дозволяє їй
долати сили конкуренції та приваблювати покупців» [9, c. 67]

Узагальнюючи підходи до визначення конкурентних переваг підприємства,
можна сформулювати підхід до трактування даного поняття. Конкурентні
переваги – це яка-небудь цінність товару або послуги, з якою підприємство
здатне досягати більш стійкого і тривалого становища на ринку ніж конкуренти
шляхом більш ефективного управління зовнішніми в внутрішніми процесами
формування і розвитку конкурентного потенціалу.
Аналіз сутності підходів до визначення категорії «конкурентна перевага»
вказує на значні розбіжності в розумінні, що дозволяє групувати погляди вчених
відповідно до наукових напрямів, які узагальнені в табл. 2.
Таблиця 2 – Підходи до визначення конкурентних переваг [13, c. 135]
№ п/п
1

2

3

4

Підходи

Зміст
Базується на теоріях абсолютних і порівняльних переваг, які
розробили ще в кінці ХVIII - початку XIX ст. А. Сміт і Д.
Традиційний
Рікардо. Перевагу отримують ті країни і підприємства, які
виробляють продукцію з меншими витратами
Конкурентна перевага підприємства як на внутрішньому, так і на
світовому ринку, залежить в основному від чинників, що
Ресурсний
сформувалися в країні. Були виділені такі фактори, як наявність
робочої сили, достатність природних ресурсів, відмінності в
практиці управління підприємствами
Конкурентна перевага носить порівняльний характер, так як
Компаративний може бути оцінена тільки шляхом порівняння окремих
характеристик різних виробників
Розуміється певна ексклюзивна цінність, властива системі, яка
дає їй перевагу над конкурентами. Конкурентна перевага
Ціннісний
системи означає високу компетентність підприємства в будьякій сфері діяльності

Наведені підходи не виключають, а лише доповнюють один одного,
відповідають певним вимогам часових проміжків.
Конкурентні

переваги

дозволяють

підприємству

досягти

рентабельності в порівнянні з її конкурентами і генерують цінність для
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високої

підприємства і її учасників. Конкурентна перевага має бути складною, щоб її
важко було дублювати. Якщо вона легко копіюється або імітується це не
вважається конкурентною перевагою.
Конкурентоздатна перевага відрізняє підприємство від конкурентів. Це
сприяє підвищенню цін, збільшенню числа клієнтів і лояльності до бренду.
Встановлення такої переваги є однією з найважливіших цілей будь-якої
компанії.
Конкурентні переваги підприємства при виході на міжнародний ринок
мають досить усталену структуру. Майклом Портером було виявлено 3 основні
джерела для розробки конкурентних переваг підприємства: диференціація,
витрати і фокус (рис. 1).
Витрати

Диференціація

Починаючи реалізовувати цю
стратегію конкурентних переваг
компанії, потрібно пам'ятати, що в
основі її - ефективне надання послуг
споживачам, а також представлення
товарів / послуг фірми в кращому
світлі

Фокус

В основі реалізації цієї стратегії
лежать такі конкурентні переваги
компанії: мінімальні витрати на
персонал і масштаб, автоматизація
всіх процесів, можливість
використання обмежених ресурсів,
робота з технологій, спрямованих на
зменшення виробничих витрат

В основі лежать ті ж джерела, що й в
попередніх джерелах, проте цільова
аудиторія, охоплена прийнятою
конкурентною перевагою, досить
нечисленна. Споживачі, які не
відносяться до неї, можуть бути
незадоволені такою конкурентною
перевагою фірми, або ж вона не
здійснює на них ніякого впливу

Рисунок 1 – Джерела для розробки конкурентних переваг підприємства при
виході на міжнародний ринок [8, c. 28]
На думку Г.А. Лавренова, С.І. Сисоєв, основними характеристиками
конкурентних переваг підприємства є:
«порівняльна – її можна оцінити, лише порівнявши характеристики, які
впливають на економічну ефективність продажу;
схильність до неоднозначного впливу численних різнорідних чинників
– створюються унікальними матеріальними та нематеріальними активами
підприємства, тими стратегічно важливими для даного бізнесу сферами
діяльності, які допомагають перемагати в конкурентній боротьбі;
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реалізуються на рівні стратегічних одиниць бізнесу та є основою
ділової (конкурентної) стратегії підприємства;
видимість, коли покупцю можна продемонструвати відмінність товару
від аналога;
значимість, тобто коли підприємство, що здійснює діяльність може
продемонструвати свою відмінність від конкурентів і запропонувати покупцю
товар (послугу), яка є значимою для його задоволення потреб» [7, c. 36].
Формування

конкурентних

переваг

підприємства

є

тривалим

і

багатоаспектним процесом. Такі переваги не завжди помітні, вони можуть бути
прихованими і не впливати прямо на ефективність господарської діяльності
підприємства.
В економічній науці можна виділити два основні підходи до формування
конкурентних переваг підприємства при виході на міжнародний ринок мають:
1. Акцентування уваги на конкурентів, коли основною метою є посилення
власних ринкових позицій в порівнянні з конкурентами;
2. Акцентування уваги на споживачах, коли використання конкурентних
переваг орієнтовано на максимальне задоволення потреб споживача, а, отже,
формування позитивного іміджу продукції серед покупців.
Одним з критеріїв, які визначають конкурентні переваги і дозволяють
визначити

шляхи їх

реалізації

є умови

ефективного

функціонування

підприємства в ринковому середовищі.
Як стверджує П.С. Смоленюк, джерелами формування конкурентних
переваг

підприємства

при

виході

на

міжнародний

ринок

мають

є:

«кваліфікована робоча сила; сприятливі умови виробництва; створення нових
видів продукції чи інших інновацій; суттєве зниження собівартості продукції, її
висока якість; унікальність та оптимальний асортимент, що відповідає потребам
споживачів; регулювання цін підприємством; високий рівень соціальної
відповідальності» [11, c. 94].
Процес формування конкурентних переваг полягає в своєчасному
виявленні факторів, оцінці досягнутої конкурентної позиції підприємства,
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виявленні відхилень від обраного ідеального варіанти розвитку, встановлення
причин цих

відхилень, проведення відповідного

корегування

окремих

напрямків господарської діяльності.
На думку І.В. Шаповалої, перш, ніж конкурентна перевага може бути
сформована, важливо враховувати:
реальну цінність: підприємство повинно чітко розуміти, яку вигоду
надає їх продукт або послуга. Воно повинно пропонувати реальну цінність і
породжувати інтерес;
цільовий ринок: підприємство повинно встановити, хто купує у них і як
вона може обслуговувати свій цільовий ринок;
коло

конкурентів:

для

підприємства

важливо

розуміти

інших

конкурентів економічного середовища [14, c. 429].
Забезпечення конкурентних переваг вимагає врахування ряду наступних
важливих моментів, які можна розглядати як умови їх формування.
Конкурентоспроможність є наслідком не однієї конкурентної переваги, а їх
комплексу. Тому будь-яке підприємство, яке бажає втриматися на ринку, зокрема
міжнароному, і досягти успіху, має дотримуватися таких принципів, як:
зосередження уваги на споживача, оперативне і гнучке реагування
виробництва і збуту на зміну ринкової кон‘юнктури;
сегментування ринку і оптимальне позиціювання на ньому;
проведення ґрунтовного і безперервного маркетингового дослідження
ринку, що дозволяє отримати вичерпні дані про конкурентів, споживачів, нових
потенційних каналах збуту продукції, зміни на ринку, викликані діями держави
або зрушеннями в світовій економіці;
орієнтація на довгостроковий результат, який відображається в
залученні і впровадженні інновацій як в сфері виробництва продукції, так і в
сфері її збуту і післяпродажного супроводу [2, c. 9].
Для того, щоб конкурентна перевага приносила перемогу в боротьбі з
конкурентами на міжнародному ринку, вона повинна відповідати наступним
вимогам:
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вигідно відрізняти підприємство від конкурентів;
забезпечувати довгострокове положення на ринку;
задовольняти специфічні потреби споживачів, тобто конкретного
сегмента або цільової групи;
ґрунтуватися на специфічних ресурсах і здібностях підприємства, що
відрізняють його від конкурентів;
мати інноваційну спрямованість;
бути гнучкими, адаптуватися до змін в ринковому середовищі;
формуватися на стратегічному рівні з урахуванням взаємодії і
узгодженості в усіх функціональних сферах діяльності підприємства [8, c. 28].
Слід зазначити, що конкурентна перевага підприємства не завжди є
очевидною. Вона може відрізнятися в залежності від того, чому керівництво
надає більше значення ринку збуту, внутрішнім факторам або конкуренції.
При формуванні конкурентної переваги можливі варіанти: акцентування
уваги на конкурентів, з якими перетинаються головні цілі підприємства;
концентрація на задоволення потреб клієнтів; концентрація на майбутньому
підприємства, коли приділяється увага як конкурентам, так і споживачам.
У будь-якої конкурентної переваги ресурс обмежений, тому позиції
компанії на ринку залежать від того, скільки у неї конкурентних переваг,
наскільки вони значущі (доступні конкурентам) і яка тривалість життєвого
циклу конкурентної переваги. Чим більше переваг, що відрізняються
унікальністю і важкодоступністю для відтворення, а також чим довше триває їх
життєвий цикл, тим стійкіші стратегічні позиції компанії.
Висновки. Таким чином, конкурентні переваги при виході на міжнародний
ринок відіграють важливу роль у стимулюванні чесної, добропорядної, здорової
конкуренції, зміцненні конкурентних позицій суб‘єкта господарювання на
ринку товарів і послуг, підвищенні рівня розвитку певної галузі. Науковотеоретичне узагальнення існуючих в літературі підходів до визначення сутності
категорії «конкурентні переваги підприємства» дало можливість визначити її як
здатність підприємства досягати більш стійкого і тривалого положення на
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ринку, ніж конкуренти шляхом більш ефективного управління зовнішніми і
внутрішніми процесами формування і розвитку конкурентного потенціалу.
Сутність

конкурентних

переваг

здебільшого

проявляється

через

такі

характеристики, як: здатність підприємства ефективно розподіляти ресурси,
досягаючи більш стійкого і тривалого положення на ринку, ніж конкуренти;
сукупність характеристик, властивостей, ресурсів, цінностей, якими володіє
підприємство і які забезпечують йому перевагу над конкурентами; ефективніше
управління процесами формування і розвитку якісних і кількісних властивостей
продукту, що мають цінність для покупця, ніж у конкурентів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В роботі розглянуто теоретичні засади поняття конкурентної стратегії
підприємства.
Досліджено

Визначено
варіанти

завдання,

оцінки

які

повинна

вирішити

конкурентоспроможності

стратегія.

підприємства.

Виявлено основні види стратегій та напрямки їх вдосконалення.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, стратегії, управління,
оцінка, формування конкурентоспроможності.
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Збереження
необхідність

і

зміцнення

пошуку

ринкових

шляхів

позицій

підвищення

їх

підприємств

викликає

конкурентоспроможності.

Вибираючи конкурентну стратегію, слід врахувати вплив зовнішнього
середовища та оцінити внутрішні ресурси, якими володіє підприємство. Від
того, наскільки внутрішнє середовище відповідатиме конкурентній стратегії,
залежать можливості розвитку підприємства.
Метою статті є розвиток теоретичних основ, науково-методичних
рекомендацій

щодо

створення

та

управління

конкурентоспроможністю

підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Теми вибору конкурентної стратегії висвітлювали такі дослідники, як
Г.Л. Азоев, Г.Л. Багієв, О.С. Віханський, І.М. Герчикова, Є.П. Голубков,
Г.Я. Гольдштейн, A.A. Марченко, М.І. Книш, P.A. Фатхутдінов, Ф. Буккерель,
А. Дайан, Діксон, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Мінцберг, М. Портер, А.Дж.
Стрікленд, A.A. Томпсон і багато інших.
Стратегія конкуренції являє собою основу конкурентної поведінки
підприємства на ринку і описує схему забезпечення переваг над конкурентами.
Конкурентна стратегія концентрується на діях і підходах, які пов'язані з
управлінням, спрямованим на встановлення і зміцнення довгострокової
конкурентоспроможної позиції підприємства на ринку в одній специфічній
сфері підприємництва.
Основні

підходи

до

визначення

поняття

«конкурентна

стратегія

організації» узагальнені в табл. 1.1. [3, c. 222].
Таблиця 1 – Визначення терміна «конкурентна стратегія організації»
вітчизняними та зарубіжними науковцями
Автор

Сутність поняття «конкурентна стратегія підприємства»

Г. Азоєв

«…план дій організації, спрямований на досягнення успіху у конкурентній
боротьбі на певному ринку».

М. Портер

«…спрямована на те, щоб зайняти стійку і вигідну позицію, яка дасть
змогу організації

протистояти

конкурентну боротьбу в галузі».
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натиску тих

сил,

які

визначають

Продовження таблиці 1
А. Томпсон,

«…розроблення управлінських рішень, які спрямовані на встановлення і

А. Стрікленд

зміцнення довгострокової конкурентної позиції підприємства в конкретній
галузі».

Н. Треньов

«…стратегія конкурентної боротьби за кожною складовою портфелю
бізнесів у різних видах діяльності».

А. Філатов

«…стратегія підприємства у визначеній сфері діяльності, тобто в
конкретній галузі або на конкретному ринку».

З. Шершньова «…це ділова стратегія організації, основою якої є стійка конкурентна
перевага».

Найчастіше конкурентоспроможність досліджується лише з погляду
впливу неї чинників ринку виробництва, але не розглядається з іншого боку –
зворотного

впливу

конкурентоспроможності

на

виробничу

діяльність

підприємства. Такий погляд потребує дослідження конкурентоспроможності з
позицій загальної теорії управління, тобто, розгляду конкурентоспроможності
як керуючого об‘єкта, що впливає на внутрішній стан підприємства [3, c. 223].
Розгляд цієї категорії під таким кутом дозволить перетворити її із залежного
об‘єкта на керуючого, що у свою чергу, забезпечить основу для створення
методів та інструментальних засобів для оперативної адаптації підприємства до
ринкової кон‘юнктури, що змінюється.
Статус конкурентоспроможності, як об‘єкта, що управляє, підтверджується
тим, що він повинен охопити показники, що відображають як зовнішні, так і
внутрішні фактори. Будучи індикатором становища підприємства над ринком
та її фінансового становища, може бути використаний як датчик управляючих
впливів, які можна використовувати для різних сторін діяльності підприємства,
зокрема вплив на один з найважливіших компонентів підприємства –
оборотний капітал.
На рівні підприємства у довгостроковому періоді комплексна конкурентна
стратегія має вирішувати такі завдання:
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– визначення напрямів економічного розвитку та структурних перетворень
при заданих обмеженнях ресурсів, що дозволяє проаналізувати особливості
зовнішнього та внутрішнього середовища та порівняти їх з реальними та
допустимими можливостями підприємства;
– сприяння прискоренню інтеграції економічної та соціальної систем,
контроль змін у зовнішньому середовищі;
– просування основних ідей змін, сприяючи їх розвитку та сприйняттю
різними групами осіб, зацікавлених у існуванні, функціонуванні та досягненні
цілей підприємства.
Розробка конкурентної стратегії виступає складовою всієї структури
управління, що є взаємопов‘язану сукупність управлінських рішень щодо
створення та використання конкурентних переваг підприємства.
У теорії та практиці використовуються різні підходи і схеми формування
конкурентних стратегій, такі як поетапний процес розвитку стратегій, факторна
схема визначення конкурентної стратегії компанії, механізм формування
альтернатив, циклічна і ієрархічна моделі процесу стратегічного планування та
ін.
Політика у сфері конкурентоспроможності одна із складових елементів
загальної політики підприємства. Можна виділити кілька основних факторів,
що

найбільше

впливають

на

формування

політики

в

галузі

конкурентоспроможності підприємства:
1) конкурентоспроможність продукції;
2) боротьба із конкурентами;
3) можливість здійснення передових технологій;
4) ситуація над ринком збуту;
5) стан справ усередині підприємства;
6) вкладення інвестицій усередині підприємства.
Реалізація багатьох перерахованих напрямів та його взаємодія вирішується
системою управління конкурентоспроможністю.

230

Оцінка конкурентоспроможності підприємства є невід‘ємним елементом
маркетингової діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання. Важливість
проведення такої оцінки обумовлена цілою низкою обставин. Серед головних
можна

назвати

необхідність

розробки

заходів

щодо

підвищення

конкурентоспроможності, вибір фірмою партнера для організації постачання
продукції, складання програми виходу фірми на нові ринки збуту та інші [4, c.
407]. У будь-якому разі проведення оцінки має на меті визначити положення
фірми на ринку. Цілком очевидно, що досягнення цієї мети можливе лише за
наявності

оперативної

та

об‘єктивної

методики

оцінки

діяльності

суб‘єктів

конкурентоспроможності.
В

умовах

сильної

конкуренції,

успішність

господарювання на міжнародному ринку залежить від рівня їх міжнародної
конкурентоспроможності. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства
–це здатність підприємства використовувати свій внутрішній потенціал для
того, щоб відтворити свої конкурентні переваги та зайняти стійкі позиції в
умовах

конкуренції

на

зовнішнього

ринку.

Тобто,

міжнародна

конкурентоспроможність підприємства проявляється в тому випадку, коли
підприємство досягає конкурентних переваг у міжнародному суперництві.
При пошуку різних способів зміцнення підприємством своїх позицій на
ринку необхідна розробка стратегії реагування на мінливість ринкового
середовища. На основі досліджень учених-економістів виділяються кілька
базових стратегій підвищення конкурентоспроможності:
1. Стратегія лідерства з урахуванням низьких витрат. Тобто перевага у
витратах перед конкурентами, а також можливість стати постачальником на
ринок дешевших товарів. Нестача стратегії проявляється у перешкоджанні
таких факторів, як інфляція, мінливість законодавства, обмеженість ресурсів.
2. Стратегія індивідуалізації. Індивідуалізація – це прагнення зробити
продукцію підприємства унікальною. Так щоб вона вигідно відрізнялася від
товарів конкурентів і за рахунок цього стала привабливішою для широкого кола
покупців. Стратегія буде успішною у тому випадку, якщо ретельно будуть
вивчені потреби споживачів-покупців.
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3. Стратегії концентрації на ринковій ніші. Спрямована на зосередження
уваги на вузькому сегменті ринку. Завдання полягає у кращому, ніж це роблять
конкуренти, обслуговуванні покупців обраної ринкової ніші.
4. Стратегія найкращої вартості. За запропонованої стратегії необхідно
поєднання низьких витрат і високої якості. Щоб стати виробником з
найкращою вартістю, підприємству необхідно забезпечити високу якість
продукції і надати їй потрібні властивості за більш низьких, у порівнянні з
конкурентами, витратах.
5. Стратегія інновацій. Інновації – це суспільний, технічний, економічний
процес, який через практичне використання ідей та винаходів призводить до
створення найкращих продуктів та технологій. Орієнтовані на інноваційну
діяльність

підприємства

повинні

мати

у

своєму

розпорядженні

висококваліфікований персонал, достатні фінансові ресурси для створення та
виходу нововведень на ринок.
6. Стратегія фокусування. Використовується, найчастіше, невеликими і
дрібними підприємствами, які організують свою діяльність лише одному
сегменті ринку й у невеликих населених пунктах, тобто діяльність спрямовано
певне коло покупців [2, c. 122].
Таким чином, виходячи на сучасний ринок, керівництво підприємства має
бути готовим до постійно мінливої економічної обстановки в умовах
найсильнішого конкурентоспроможного середовища, а також продумувати
перспективи розвитку та стійкості підприємства, у чому безумовно допоможуть
стратегії його конкурентоспроможності.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ
У статті розглянуто теоретичні та концептуальні засади управління
збутовою діяльністю. В умовах посилення конкуренції, а особливо її нецінових
чинників, виробникам доводиться вирішувати багатоаспектні завдання.
Недостатньо забезпечити високу якість товару, встановити привабливу ціну і
зробити його доступним для цільового ринку. Важливо, супроводжувати
продажу оригінальними, інформативними, і привабливими зверненнями, які
переконували б покупців в тому, що ці товари повністю відповідають їхнім
потребам.
Ключові слова: збут, збутова мережа, збутова діяльність.
Врaховуючи сучaснi умови тa обстaвини формувaння конкурeнтного
сeрeдовищa – нeобхiдно вдосконaлювaти систeму стимулювaння збуту в
дiяльностi окрeмих пiдприємств. Тому, дослiджeння дaної сторони розвитку
пiдприємствa є вaжливим eлeмeнтом сучaсного вдосконaлeння дiяльностi
пiдприємствi.
Протe, оскiльки нa укрaїнському ринку дiє знaчнa кiлькiсть потужних
мiжнaродних корпорaцiй, для вiтчизняних пiдприємств є сeнс спeршу дeтaльно
ознaйомитися iз ситуaцiєю нa вiтчизняному ринку тa прослiдкувaти зa
збутовою дiяльностi компaнiй-лiдeрiв.
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Видiлимо ряд нaуковцiв тa дослiдникiв, якi внeсли свiй вклaд в розвиток
тeорeтичних тa прaктичних aспeктiв формувaння тa рeaлiзaцiї мiжнaродних
збутових
Aзaрeнковa

стрaтeгiй.

Зокрeмa,

Г.М.,

Бaзiлiнськa.

зaзнaчимо
О.Я.,

нaступних:

Бeстужeвa

Фeдорович

С.В.,

Р.В.,

Козирєвa К.М.,

Бзeнко A.О., Кaсич A.О., Хaрьковa Ж.В., Киричeнко О., Кaвaс I., Коржeнко I.С.,
Лизуновa О.М., Пухaнов О.О., Лорвi I.Ф., Курбaцькa Л.М., Кaдирус I.Г.,
Мaтвiєць О.В., Кошiвськa М.В., Олeфiрeнко О.М., Орлов В.М., Новицькa С.С.,
Пeрeвозовa I.В., Подмeшaльськa Ю.В., Тaтaрчeнко О.М., Носковa С.A тa iншi.
Мeтою дaного дослiджeння є визнaчeння основних aспeктiвформувaння
тa рeaлiзaцiї мiжнaродної збутової стрaтeгiї.
В умовaх глобaлiзaцiї мiжнaроднa торгiвля всe бiльшe впливaє нa
внутрiшньо-eкономiчний розвиток крaїн, a тому пiдтримкa eкспорту, що є
рушiйною

силою

зовнiшньої

торгiвлi,

зaкономiрно

стaє

стрaтeгiчним

нaпрямком дiяльностi урядiв, розглядaється як зaвeршaльнa лaнкa в зaгaльному
контeкстi

зусиль

дeржaви

щодо

зaбeзпeчeння

стaлого

господaрського

зростaння.
Зa кордоном нa цiлi сприяння eкспорту при просувaннi товaрiв нa зовнiшнi
ринки щорiчно витрaчaються мiльярди долaрiв, що дозволяє досягaти знaчних
успiхiв нa свiтових ринкaх. У бiльшостi крaїн функцiонують спeцiaлiзовaнi
дeржaвнi структури пiдтримки eкспорту, a сaмa дiя eкспортeрiв в освоєннi
зовнiшнiх ринкiв ввaжaється прiоритeтним зaвдaнням зaгaльнонaцiонaльного
мaсштaбу. Основнa мeтa сприяння eкспорту - вдосконaлeння його товaрної,
гeогрaфiчної тa фiрмової структури в iнтeрeсaх розширeння i пiдвищeння
eфeктивностi зaрубiжних продaжiв [1].
Розвиток ринкових вiдносин в Укрaїнi постiйно вимaгaє нe тiльки
узaгaльнeння зaрубiжних досягнeнь в рiзних сфeрaх, aлe i особливо, в сфeрi
пeрeходу товaру вiд виробникa до споживaчa в облaстi створeння концeпцiї
просувaння, оцiнки eфeктивностi зaходiв, пов'язaних з упрaвлiнням процeсу
пeрeмiщeння товaру нa рiзних eтaпaх його позицiонувaння .
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Стимулювaння

збуту

–

цe

eлeмeнт

комплeксу

мaркeтингових

комунiкaцiй, який зa допомогою короткочaсних прогрeсивних зaходiв у
виглядi нaдaння вигод, нe пов'язaних з якiстю i влaстивостями товaру,
спонукaє споживaчa придбaти товaр aбо послугу i формує стiйкий попит нa
продукцiю для збiльшeння прибутку пiдприємствa шляхом прискорeння
обсягiв

продaж.

Стимулювaння

збуту

зaстосовується

для

пiдтримки,

iнформувaння i мотивaцiї всiх учaсникiв процeсу збуту (зовнiшньої, оптової i
роздрiбної торгiвлi) в цiлях створeння бeзпeрeрвного потоку рeaлiзaцiї
товaрiв aбо послуг i тому вiдiгрaє вирiшaльну роль нa стaдiї впровaджeння i
стaдiї зрiлостi життєвого циклу товaру, a тaкож виявляється досить
eфeктивним в пeрiод iнфляцiї.
Для розгляду систeми стимулювaння збуту продукцiї, як eкономiчної
кaтeгорiї, ми пропонуємо використовувaти тaкi поняття:
-

суб'єкти

збуту

продукцiї

–

цe

споживaчi,

eлeмeнти

iнфрaструктурного товaрного ринку, розподiльчi систeми пiдприємств;
- прeдмeт збуту продукцiї – продукцiя тa послуги пiдприємствa;
- об'єкт збуту продукцiї – споживaчi продукцiї.
Головнe зaвдaння стимулювaння збуту - зaтвeрдити цiлi, зорiєнтовaнi нa
продaж, шляхом зaохочeння покупцiв послуговувaтись продуктом впeршe aбо
пiдтримувaти використaння його нa основi, що вжe клaлaся. Основною мeтою
дiяльностi з стимулювaння є пiдштовхнути покупцiв до дiї, iнiцiювaти сeрiю
дiй, рeзультaтом якої стaнe довготривaлa купiвeльнa aктивнiсть [2, с. 58]
Головною

мeтою

здiйснeння

збутової

дiяльностi

є

довeдeння

виготовлeного товaру до його кiнцeвого споживaчa. В своїй дiяльностi кожнe
пiдприємство нaмaгaється оптимiзувaти витрaти нa збут влaсної продукцiї,
пeрeд цим дослiдивши нaгaльнi потрeби споживaчiв; визнaчивши, чи доцiльним
будe розробкa нa випуск товaрiв з усiмa хaрaктeристикaми, в яких зaцiкaвлeний
споживaч; визнaчивши, яку цiну устaновити, щоб цe було вигiдно для обох
сторiн, тa яким чином здiйснити рeклaму свого товaру.
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Кaнaли збуту – цe торговeльнi посeрeдники, якi бeруть нa сeбe виконaння
функцiї довeдeння товaрiв до кiнцeвих споживaчiв тa пeрeдaчi прaв
влaсностi нa цi товaри. Збутовa iнфрaструктурa – цe логiстичнi посeрeдники, якi
зaбeзпeчують дiяльнiсть кaнaлiв збуту, тобто виконують функцiї збeрiгaння,
трaнспортувaння,

пaкувaння,

вiдвaнтaжeння

продукцiї.

Посeрeдники

зi

стимулювaння збуту виконують комунiкaцiйнi функцiї, якi прискорюють
збутовий процeс в цiлому.
Тaкож систeмa збуту зaбeзпeчує пошук усiх згaдaних пaртнeрiв,
встaновлeння дiлових зв‘язкiв з ними тa уклaдaння угод про постaчaння продукцiї.
Процeс збуту товaрiв нa ринок є одним з основних в структурi комплeксу
мaркeтингу, числeннi можливостi якого можнa об'єднaти в чотири основнi
групи: товaр, цiнa, мeтоди поширeння i просувaння.
Розглядaючи процeс просувaння товaру в цiлому, можнa окрeмо видiлити
стрaтeгiю щодо ринку i окрeмо – продуктiв [3].
Eлeмeнти систeми збуту товaру нa ринок можнa об'єднaти в двi вeликi
групи:

мaтeрiaльнi

(фiнaнсовi

рeсурси,

мaтeрiaльно-тeхнiчнa

бaзa)

i

нeмaтeрiaльнi (людськi рeсурси, упрaвлiнськi, мeтодологiчнi тa iнформaцiйнi).
Нeмaтeрiaльнi

eлeмeнти

при

взaємодiї

з

мaтeрiaльними

утворюють

синeргeтичний eфeкт систeми просувaння товaру нa ринок.
В дaний чaс в умовaх ринкових вiдносин i посилeння конкурeнцiї з'явилaся
гострa нeобхiднiсть в розробцi систeм просувaння конкурeнтоспроможних
товaрiв з урaхувaнням їх eкологiчної склaдової для збiльшeння обсягiв
продaжiв, виходу пiдприємств нa новi ринки, полiпшeння iмiджу пiдприємств,
тобто систeми просувaння товaру нa ринок стaли нeобхiдним eлeмeнтом
успiшного функцiонувaння пiдприємств, як вaжливий рeзeрв для вирiшeння
проблeм збуту продукцiї [2].
Оргaнiзaцiя збуту в мiжнaродному aспeктi можe бути у формi прямого
aбо нeпрямого eкспорту, створeння спiльних пiдприємств, у виглядi лiзингу,
фрaнчaйзингу,

промислової

коопeрaцiї,

лiцeнзувaння [4].
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виробництвa

зa

контрaктом,

Для формувaння кaнaлiв збуту одним iз основних момeнтiв є вибiр
торговeльних

посeрeдникiв.

Якщо

зaкордонний

ринок

знaходиться

нa

достaтньому рiвнi розвитку, то виробничe пiдприємство можe обрaти
посeрeдникa, орiєнтуючись нa нaступнi критeрiї:
• рiвeнь фiнaнсових можливостeй тa нaдiйнiсть посeрeдникa;
• рiвeнь

розвинeностi

зв‘язкiв

зi

споживaчaми

(роздрiбними

aбо

дрiбнооптовими пiдприємствaми);
• вiдповiднiсть продукцiї пiдприємствa профiлю дiяльностi посeрeдникa
(гaрмонiйнiсть пропозицiї стосовно торговeльного посeрeдникa);
• нaявнiсть вiдповiдного устaткувaння, склaдiв тощо;
• рiвeнь квaлiфiкaцiї пeрсонaлу [2, c. 31].
Пiдприємствa повиннi брaти до увaги той фaкт, що нe лишe вони
обирaють торговeльних посeрeдникiв, aлe i торговeльнi посeрeдники обирaють
сeрeд нaявних пропозицiй, що поступили з боку зaцiкaвлeних у спiвпрaцi
виробничих пiдприємств. Посeрeдники орiєнтуються нa рiвeнь популярностi
торгової мaрки тa нa iмiдж фiрми-виробникa. Вaрто зaзнaчити, що нaвiть вiдомa
торговeльнa мaркa нe змусить посeрeдникa дивитися нa новi товaри бeз
пeрeстороги, позaяк щe нeзрозумiло, який попитом будe користувaтися дaний
товaр. Тому виробнику нeобхiдно врaховувaти цi фaктори тa стимулювaти своїх
торговeльних посeрeдникiв, вивчивши при цьому, якi мeтоди зaстосовують
конкурeнти. Виробники можуть нaдaвaти посeрeдникaм знижки, брaти
пeрсонaл дистриб‘юторської фiрми нa своє пiдприємство з мeтою нaвчaння,
зaбeзпeчувaти пiсляпродaжнe обслуговувaння споживaчiв.
Спiвпрaцюючи

з

торговeльними

посeрeдникaми

фiрми

можуть

використовувaти рiзнi стрaтeгiї. Нaвeдeмо три нaйбiльш розповсюджeнi.
1) Стрaтeгiя «просувaння» (push) – орiєнтовaнe нa тe, щоб отримaти вiд
посeрeдникa добровiльну згоду нa спiвпрaцю з виробником продукцiї.
Здiйснeння мaркeтингової дiяльностi спрямовaнe нa торгового посeрeдникa.
Нeдолiкaми цiєї стрaтeгiї можнa нaзвaти фaктичну втрaту виробником
контролю нaд збутом своєї продукцiї, a тaкож тe, що вiн починaє повнiстю
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зaлeжaти вiд свого посeрeдникa. Тaким чином, якщо пiдприємство плaнує
збiльшувaти обсяги виробництвa продукцiї, то можe бути змушeним пiти нa
поступки посeрeднику, зробивши йому знижку, позaяк рaнiшe вiн рeaлiзовувaв
мeншi обсяги. Тaкож вiн можe отримaти стaтус eксклюзивного дистриб‘юторa,
що з одного боку добрe, тому що пiдприємство нe потрiбно домовлятися про
рeaлiзaцiю продукцiю з рiзними торговeльними посeрeдникaми, a з iншого боку
є нeгaтивним фaктором, позaяк знову ж тaки збiльшує рiвeнь зaлeжностi
пiдприємствa вiд обрaного ним посeрeдникa.
2) Стрaтeгiя «витягувaння» (pull) – пeрeдбaчaє, що при здiйснeннi своєї
мaркeтингової дiяльностi пiдприємство орiєнтується в пeршу чeргу нa
кiнцeвого споживaчa тa нa стимулювaння попиту. Суть в тому, що коли
виробник своїми дiями зaбeзпeчує зростaння попиту нa пeвний товaр aбо нa
торгову мaрку, то ужe бeзпосeрeдньо у торгового посeрeдникa виникaє
нeобхiднiсть зв‘язaтися з виробником тa зaкупити товaр. Умовно кaжучи, зa
рaхунок високого попиту споживaч «витягує» потрiбний йому товaр. Для того,
щоб тaкa стрaтeгiя булa успiшною, нeобхiдно здiйснити додaтковi витрaти нa
досить тривaлу рeклaму.
3) Змiшaнa стрaтeгiя – суть полягaє в тому, що пiдприємство розподiляє
зусилля, пaрaлeльно використовуючи обидвi вищe описaнi стрaтeгiї спiвпрaцi з
торговeльними посeрeдникaми [1].
Вaрто зaзнaчити, що збутовi функцiї зaлeжaть тaкож i вiд спeцифiки
гaлузi, в якiй прaцює пiдприємство, a тaкож вiд типу виготовлeної продукцiї.
Крiм того, доцiльно брaти до увaги особливостi рeaлiзaцiї цих функцiй кожним
виробником, що бaгaто в чому визнaчaється тaкими фaкторaми, як:
- aсортимeнт тa обсяги виробництвa продукцiї;
- кiлькiсть тa тeриторiaльний розподiл споживaчiв;
- чисeльнiсть тa щiльнiсть кaнaлiв розподiлу;
- хaрaктeр i форми оргaнiзaцiї кaнaлiв руху товaрiв;
- iмiдж виробникa продукцiї тa його торгової мeрeжi.
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Вaжко пeрeоцiнити роль прaвильно обрaної мiжнaродної збутової
стрaтeгiї для виробничого пiдприємствa. I причинaми цього виступaють тaкi
фaктори:
• пiдприємство є бiльш конкурeнтоспроможним, якщо його збутовa
мeрeжa крaщe пристосовaнa до потрeб споживaчiв. Сeбто нaвiть якщо товaр
якiсний тa зa бaгaтьмa пaрaмeтрaми опeрeджaє прeдстaвлeнi нa ринку aнaлоги,
обсяги його рeaлiзaцiї можуть виявитися мeншими, якщо збутовa стрaтeгiя будe
нeeфeктивною aбо нeпiдходящою сaмe для цього конкрeтного продукту чи
пiдприємствa;
• сaмe нa стaдiї збуту стaють зрозумiлими вподобaння споживaчiв, тому
вaжливо мaти можливiсть дослiдити, нa який товaр вищий aбо нижчий попит,
тa спробувaти з‘ясувaти причини цього;
• вiд збутової систeми зaлeжить рeaлiзaцiя основної мeти дiяльностi
пiдприємствa – отримaння прибутку.
Формувaння тa рeaлiзaцiя збутової стрaтeгiї пiдприємствa включaє
нaступнi aспeкти:
• прийняття рiшeння щодо потeнцiйного ринку;
• здiйснeння вибору збутової систeми тa обрaхунок нeобхiдних для її
зaпровaджeння витрaт;
• здiйснeння вибору стосовно кaнaлiв тa мeтодiв збуту продукцiї;
• визнaчeння чaсу виходу пiдприємствa нa обрaний ринок;
• прийняття рiшeнь стосовно систeми достaвки товaрiв до споживaчa тa
обрaхунок вiдповiдних витрaт;
• прийняття рiшeнь стосовно стимулювaння попиту тa продукцiю тa
обрaхунок пов‘язaних з цим витрaт.
Для того, щоб пiдприємство зробило прaвильний вибiр стосовно того, нa
яких мiжнaродних ринкaх доцiльнiшe збувaти свою продукцiю, нeобхiдно
ознaйомитися iз рядом фaкторiв, визнaчити, який вплив вони нeсуть нa
пiдприємство тa, проaнaлiзувaвши отримaну iнформaцiю, зробити прaвильнi
висновки.
239

Отжe, для того, щоб дiяльнiсть нa мiжнaродному ринку булa eфeктивною,
пiдприємству нeобхiдно обрaти прaвильну збутову стрaтeгiю, зaдля чого ним
здiйснюються зaходи щодо вивчeння ринку тa прийняття рiшeнь щодо того, чи
вaрто

зaлучaти

торговeльних

посeрeдникiв.

Вaрто

зaзнaчити,

що

нa

мiжнaродному ринку рiдко зaстосовується прямий мaркeтинг, позaяк простiшe
зaлучити дистриб‘юторa, який знaє особливостi пeвного ринку, нiж витрaчaти
кошти нa сaмостiйнe вивчeння. A тому нeобхiдно ознaйомитися зi стрaтeгiями
«витягувaння», «просувaння» тa змiшaною стрaтeгiєю, якi використовується
для спiвпрaцi з торговeльними посeрeдникaми. Для того, щоб упрaвлiння
збутом було eфeктивним, потрiбно зaбeзпeчити виконaння чотирьох функцiй –
плaнувaння, оргaнiзaцiї, мотивaцiї тa контролю.
При використaннi стимулювaння збуту в прaктичнiй дiяльностi виникaє
низкa проблeм. По-пeршe, iснують пeвнi труднощi контролю зa виконaнням
роздрiбними торговцями обов'язкiв зa договором. По-другe, дeдaлi бiльшe
роздрiбних продaвцiв зaкуповують товaри про зaпaс, тобто купують товaру
бiльшe, нiж пeрeвaжно продaють зa пeвний пeрiод. По-трeтє, роздрiбнi продaвцi
використовують принцип пeрeaдрeсувaння товaру, купуючи його бiльшe,
нiжпотрiбно для рeгiону, пeрeдбaчeного в договорi з виробником, i
вiдпрaвляючи нaдлишки в iншi рaйони крaїни.
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УДК 658
Віталій Івахов
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
У статті представлена характеристика електронної торгівлі як сучасного
інструменту реалізації товарів і послуг, заснованого на застосування нових
інформаційних технологій для укладення комерційних угод і управління
процесами виробництва.
Ключові слова: інтернет торгівля, електронна комерція, комерційні угоди,
електронний бізнес, користувачі .
Використання інформаційних технологій призвело до кардинальних змін
традиційних способів ведення бізнесу та виникнення нового виду економічної
діяльності – електронного бізнесу. Активний розвиток мережі Інтернет сприяє
формуванню мережевих формувань, які суттєво впливають на сферу товарного
обігу, тому Інтернет є не тільки місцем обміну інформацією, а й майданчиком
для здійснення операцій купівлі-продажу як електронного контенту, так і
матеріальних благ. Е-commerce стала нині чи не найперспективнішим
напрямком бізнесу в Україні. Вона активно залучає в країну сучасні технології
та позитивно впливає на інші галузі.
За результатами конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та
розвитку у 2015 році Україна посіла 58-е місце серед 130 країн світу за
241

наявністю умов для розвитку електронного бізнесу. Станом на 2020 рік в
Україні більше 36% інтернет-користувачів регулярно здійснювали покупки в
мережі, а 91% споживачів хоча б один раз робили покупки в Інтернеті. Загальна
кількість інтернет-покупців в тому ж році склала 3,7 млн. чоловік. Це
об'єктивно призводить до формування комерційних структур, які функціонують
в мережі Інтернет і відкривають нові можливості для суб'єктів сфери обігу,
формуючи нове бізнес-середовище [4].
Початок існування інтернет економіки можна пов‘язати із проривом
системи WorldWideWeb у середині 1990Bх років. З того часу Інтернет
перетворився на сервіс, інтегровану глобальну мережу з різноманітними
мультимедійними цілями. Такі поняття, як електронна комерція, електронний
бізнес,

інтернетBекономіка,

цифрова

економіка

є

відносно

недавніми

конструкціями. Загалом, базовою є саме концепція «інтернет економіка». Так,
дане поняття базується на трьох ключових характеристиках: вона заснована на
цифрових технологіях, які є інтенсивно взаємопов'язаними та глобальними[2].
Термін «інтернет економіка» підкреслює підтримку зв'язків економічних
суб'єктів та процесів за допомогою електронних комунікаційних засобів
масової інформації. На сьогоднішній день для опису економічних відносин
через мережу Інтернет використовується поняття «електронна комерція», яке і є
частиною інтернет економіки.
Так, Організація економічного співробітництва та розвитку надає два
визначення даного терміну [2]:
1) у вузькомусенсі, електронна комерція – це продаж чи покупка товарів та
послуг між бізнесом, домашніми господарствами, фізичними особами, урядами
та іншими державними чи приватними організаціями, що проводяться через
мережу Інтернет. Товари та послуги замовляються через Інтернет, але платіж та
остаточна доставка товару або послуги можуть здійснюватися як в онлайн, так і
в офлайн режимі.
2) у широкому сенсі, електронна комерція – це будьBяка форма
бізнесBвідносин,

де

взаємодія

між

суб‘єктами
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відбувається

шляхом

використання ІнтернетBтехнологій. Зважаючи на те, що електронна комерція
на сьогоднішній день стала окремою галуззю економіки, велика увага
приділяється і законодавчому врегулюванню даного поняття. Так, у 1997 році
згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН було введено в дію Типовий
закон

«Про

електронну

торгівлю».

Цей

законодавчий

акт

маєрекомендаційнийхарактер і, перш за все, має бути використаний державами
як основа для розробки національного законодавства. Не виключенням є і
Україна. Правове регулювання діяльності в сфері інтернет економіки
започатковано ухваленням Закону України «Про Національну програму
інформатизації» у 1998 році [1].
Фінальним етапом законодавчого визначення організаційноB правових
засад діяльності у сфері електронної комерції в Україні, на сьогоднішній день,
став Закон України «Про електронну комерцію», прийнятий у 2015 році [14].
Даний закон, крім надання тлумачення основних дефініцій, встановлює
порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційноB
телекомунікаційних систем та визначає права і обов‘язки учасників відносин у
сфері електронної комерції. Так, згідно з Законом України «Про електронну
комерцію», електронна торгівля визначається як частина електронної комерції,
а саме – господарська діяльність у сфері електронної купівліBпродажу,
реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення
електронних правочинів із використанням інформаційно телекомунікаційних
систем [14].
Серед підприємств, що мали доступ до мережі Інтернет, лише 40 % мали
власні веб-сайти, провідні позиції серед яких також займали компанії, що
функціонували у галузі переробної промисловості та торгівлі, а також операцій
з нерухомим майном. З 5,7 тис. підприємств переробної промисловості 4,3 тис.
розмістили на своїх сайтах каталоги продукції та прейскуранти цін, що складає
75,4 %, подібна ситуація спостерігається на підприємствах торгівлі – з 4,1 тис.
компаній 3,3 тис., тобто 80,5 %.
Порівняно з даними 2011 року, кількість підприємств, які мали доступ до
мережі Інтернет, скоротилася на 1,3 тис. або на 3,1 %, що пов‘язано зі значним
скороченням підприємств торгівлі [1].
243

Саме серед підприємств торгівлі, функціонування яких побудовано на
роботі в глобальній мережі, спостерігається тенденція до плинності, що
пов‘язано із тим, що невеликі підприємства не завжди мають достатньо
ресурсів для інвестування у розвиток інформаційної інфраструктури, маркетинг
та логістику. Аналіз кількості підприємств, що використовують у своїй роботі
комп‘ютери та Інтернет, дає можливість сформувати гіпотезу стосовно темпів
розвитку електронного ринку та електронної торгівлі України.
Незважаючи на той факт, що електронний бізнес в державі є «новою»
формою організації господарської діяльності, темпи його зростання є найбільш
динамічними серед інших галузей. На сьогодні обсяги електронної торгівлі
підприємств України значно поступаються відповідним показникам світового
ринку – майже 3 % відносно 7 % [4], проте спостерігається чітка тенденція до
збільшення питомої ваги електронної торгівлі в загальному обсязі торгівлі.
На відміну від закордонних електронних торговельних майданчиків, до
переліку яких входять провідні реально існуючі магазини, на українському
ринку лідерами є підприємства з віртуальними ресурсами [4]. Так, один з
найбільших та відомих магазинів роздрібної торгівлі України «Ельдорадо» не
займає провідних позицій в рейтингу, у той час як перше місце вже протягом
кількох років посідає онлайн-ресурс «Rozetka» [7]. Видання Forbes в України
щорічно проводить аналіз ринку електронної торгівлі України та формує
рейтинг найкращих акторів даного сегменту.
Паралельно із збільшенням кількості Інтернетмагазинів та їх асортименту
розширюється і аудиторія клієнтів. Якщо у 2009 році понад 80 % користувачів
Інтернету України придбали хоча б один товар онлайн, то на сьогодні цей
показник наближується до 100 % [3].
Незважаючи на те, що основою електронної торгівлі в Україні є
електроніка та побутова техніка (майже 50 % від всього обсягу електронного
ринку), значне місце у її структурі також займають різноманітні послуги такі,
як реклама, хостинг та онлайн-ігри. Крім того, популярністю користується
придбання через Інтернет книжок, CD/DVD дисків, косметики та парфумерії,
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одягу, товарів для дітей [3; 4]. Порівняння товарної структури електронної
торгівлі України та світу дає змогу ще раз підтвердити гіпотезу щодо
подальшого зростання електронного ринку.
Маркетингові

дослідження

ринку

електронної

торгівлі

в

Україні

показуються, що споживачі віддають перевагу придбанню через Інтернет
товарів

середньої

цінової

категорії.

Продукти

харчування

майже

не

користуються попитом, адже мають короткий строк зберігання. Товари
категорії «luxury» також не користуються популярністю у зв‘язку із тим, що
споживачі побоюються купувати такі речі без попереднього ознайомлення [4].
Перше місце в світі посідає продаж книг, що досягнуто за рахунок
функціонування найбільшо го Інтернет-магазину «Amazon». Окрім того, значну
питому вагу продажів через Інтернет у загальному обсязі торгівлі мають товари
для спорту, взуття та одяг. Середній розмір однієї покупки через Інтернет в
Україні варіюється в межах 200 доларів. Однак варто зазначити, що протягом
останніх років спостерігається тенденція до збільшення вартості товарів,
проданих через Інтернет – усі більший відсоток покупців вирішується на
здійснення дорогих та великих покупок, у той час як кількість дрібних
продажів зменшується [4]. Така динаміка пов‘язана із підвищенням довіри
споживачів до роботи Інтернет-магазинів та впливом загальносвітових
тенденцій підвищення ролі інформаційних Інтернет-технологій на свідомість
користувачів мережі. Дослідники електронної торгівлі підприємств України
виділяють кілька факторів впливу на її розвиток.
Так, Н. Валькова серед таких факторів визначає чотири групи:
1) стримуючі (ризик шахрайства, тривалі терміни доставки деяких товарів,
відсутність гарантії тощо);
2) нейтралізуючі (можливість залишати на сайті компанії коментарі,
оперативність реагування, фото та відео використання продукції, що
пропонується та ін.);
3) стимулюючі (нижча ціна, економіка часу, широкий асортимент та ін.);
4) підсилюючі (акції, наявність повної інформації щодо функціонування
магазину тощо) [9].
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Володіння даними щодо впливу цих факторів, на думку автора, може
використовуватися підприємством для стимулювання продажів, що позитивно
відображається на рівні їх конкурентоспроможності. Іншими дослідниками
серед факторів впливу на розвиток електронної торгівлі України виділяються
політичні, економічні, соціальні та інфраструктурні фактори [10 – 12].
Нестабільна економічна та політична ситуація в Україні впливає на обсяги
електронної торгівлі за рахунок таких факторів, як відсутність належного
нормативноправового забезпечення цього виду господарської діяльності,
незначне

зростання

вартості

Інтернет-покупок

через

низький

рівень

платоспроможності населення, відсутність необхідної інформаційної та
логістичної інфраструктури для забезпечення подальшого розвитку тощо.
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Ігор Катрук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглядаються методи аналізу

зовнішніх ринків, його сутність.

Розглянуто основні види економічного аналізу підприємства при здійсненні
міжнародної економічної діяльності. Досліджено
організації міжнародної діяльності

структуру ефективної

підприємства при виході на зовнішні

ринки. Визначено основні завдання економічного аналізу

міжнародної

економічної діяльності.
Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, підприємство, суб’єкт
господарювання, зовнішні ринки, економічний аналіз, фінансовий аналіз
Практика діяльності великих підприємств доводить наявність великих
труднощів у процесі пристосування їх до зміни зовнішнього та внутрішнього
середовища. Коли підприємство приймає рішення щодо ведення бізнесу на
зовнішніх ринках, керівництво повинно вирішити, яку діяльність, що виявиться
вартісною варто розмістити на ринку. Вихід підприємства на зовнішній ринок,
де панує жорстка міжнародна конкуренція, можливий лише за умови
використання

сучасних

методів

аналізу

економічної діяльності.
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при

здійсненні

міжнародної

Теоретичне та методологічне обґрунтування окремих аспектів методики
забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємств висвітлено в
роботах таких українських дослідників як Кавас І., Кириченко О., Козак Ю.,
Пшик-Ковальска О., Передало Х., Фатенок-Ткачук А., Цьомик Ю. та ін.
Незважаючи на значні здобутки вчених у вивченні зазначених питань, низка
організаційно-методичних проблем розвитку потребує подальших наукових
досліджень.
Мета статті полягає у з‘ясуванні особливостей економічного аналізу
зовнішніх ринків при здійсненні міжнародної діяльності підприємства.
Методи

аналізу

організації

міжнародної

економічної

діяльності

відповідають методам класичного фінансового аналізу і економічного аналізу.
Це системне, комплексне вивчення інформації фінансового характеру
зовнішньоекономічного середовища та самого підприємства. Дослідження
робиться з метою об'єктивної оцінки цієї інформації, виявлення резервів
підвищення ефективності використання фінансових ресурсів для прийняття
оптимальних
особливостями

рішень
методу

по

організаційному

фінансового

забезпеченню.

аналізу

є:

Характерними

використання

системи

показників, які всебічно характеризують діяльність підприємства і його
іноземних контрагентів; вивчення причин змін цих показників; виявлення та
вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення ефективності.
Метод аналізу реалізується через сукупність прийомів дослідження.
Правильно вибраний метод аналізу обумовлює його результат, ефективність
дослідження фінансового розвитку підприємства[4, c. 228].
В процесі фінансового аналізу, аналітичної обробки економічної
інформації застосовуються ряд спеціальних способів і прийомів. Вони ще
більше розкривають специфічність метода фінансового аналізу, відображають
його системний, комплексний характер. Системність в фінансовому аналізі
обумовлюється тим, що господарські процеси розглядаються як різноманітні,
складні сукупності, що складаються з взаємопов'язаних сторін і елементів. В
ході такого аналізу виявляються і вивчаються зв'язки між сторонами і
елементами, встановлюється, яким чином ці зв'язки приводять до єдності
процесу, який вивчається, в його цілісності [7, c. 124].
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Практика фінансового аналізу організаційного забезпечення міжнародної
економічної діяльності виробила основні правила аналізу фінансових звітів.
Серед них можна виділити такі основні:
1. горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з
попереднім періодом;
2. вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових
фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на
результат в цілому;
3. трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом
попередніх періодів і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки
показника, вільних від випадкових впливів та індивідуальних особливостей
окремих періодів. За допомогою тренду формуються можливі значення
показників у майбутньому. Таким чином здійснюється перспективний
(прогнозний) аналіз;
4. факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів (причин) на
результативний показник за допомогою різних прийомів дослідження, а саме:
порівняння;групування

та

узагальнення;

розрахунок

коефіцієнтів;

розчленування загальних показників; розрахунок середніх та відносних
показників; балансове зіставлення; розрахунок рядів динаміки; графічне
зображення величин, що аналізуються; ланцюгові підстановки; індекси;
економіко-математичні методи [5, c. 98]
Процес організації і здійснення міжнародних операцій при стратегічному
бізнес-плані, центральною ланкою якого є стратегічний вибір, заснований на
зіставленні власного ресурсного потенціалу із можливостями і загрозами
зовнішнього середовища, в якому діє підприємство.
Економічний аналіз міжнародної економічної

діяльності являє собою

комплексне вивчення її організації та перебігу економічних подій з метою
встановлення результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення
ефективності діяльності.
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Серед системи прийомів, що складають метод економічного аналізу, при
аналізі міжнародної економічної діяльності найдоцільніше використовувати:
обчислення відносних і середніх величин (відсотків, коефіцієнтів, індексів);
динамічні ряди; графічний метод; розкладання цілого на частини і узагальнення
цих

частин;

порівняння;

обчислення

різниць;

ланцюгові

підстановки;

кореляційно - регресійний метод; балансовий та інші.
Основні завдання аналізу міжнародної економічної діяльності полягають в:
оцінці рівня та якості виконання підприємством зобов'язань щодо угод з
іноземними партнерами;
дослідження динаміки діяльності ;
оцінці раціональності використання коштів, пов'язаних із здійсненням
кожного з видів міжнародної економічної діяльності ;
оцінці фінансових результатів за видами міжнародної економічної
діяльності;
характеристиці впливу міжнародної економічної діяльності на основні
якісні показники діяльності підприємства, його загальний фінансовий стан,
платоспроможність тощо [8, c. 111].
Основні види аналізу при здійсненні міжнародної економічної діяльності:
загальноекономічний

аналіз,

техніко-економічний

аналіз

фінансово-

економічний аналіз, функціонально-вартісний аналіз
Загальноекономічний

аналіз

застосовують

для

дослідження

видів

міжнародної економічної діяльності по Україні в розрізі сегментів (регіонів),
структури експортно-імпортних операцій серед країн-партнерів України.
Результати такого аналізу періодично наводяться в друкованих виданнях
економіко-аналітичного
міжнародної

економічної

спрямування.

Це

діяльності

дає

можливість

здійснювати

порівняння

суб'єктам
сукупних

економічних показників України з регіональними та власними.
Техніко-економічний аналіз доцільно проводити при здійсненні експорту
продукції власного виробництва. його застосовують для вивчення питання
оснащення

підприємства

необхідними

видами

техніки,

енергетичними

ресурсами, ефективності впровадження нових видів техніки і технологій.
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Фінансово-економічний аналіз застосовують при вивченні фінансовоекономічних

показників,

що

характеризують

міжнародну

економічну

діяльність. Він розкриває їх зміст у безпосередньому зв'язку зі здійсненням
господарських операцій.
Функціонально-вартісний аналіз посідає особливе місце в системі
комплексного

економічного

аналізу.

Він

можливостей

підвищення

ефективності

спрямований
об'єктів

на

виявлення

шляхом

вибору

найоптимальніших варіантів виконання управлінцями своїх функцій щодо
контролю за формуванням витрат і створенням найраціональніших умов
здійснення міжнародної економічної діяльності.
Залежно від основної мети аналізу можуть застосовуватися попередній,
поточний і підсумковий види аналізу.
Попередній аналіз проводиться на етапі, що передує укладенню угод із
зарубіжними партнерами з метою вибору оптимального варіанта; при
розрахунках цін на продукцію, призначену на експорт; при розрахунку розміру
націнки на імпортні товари тощо.
Поточний

аналіз

проводиться

в

процесі

реалізації

міжнародно-

економічних операцій, а тому він є оперативним і найдієвішим. Він
здійснюється як в межах доби, так і до одного кварталу, це залежить від
внутрішніх потреб управління.
При таких дослідження при веденні ефективної організації міжнародної
економічної діяльності підприємства аналізуються, в першу чергу, показники:
ефективність експорту;
рентабельність експорту;
економічний ефект експорту.
Однією із ключових ролей будь-якого управління є підтримання балансу у
взаємодії організації із середовищем. Кожна організація включена в три
процеси:
Отримання ресурсів із зовнішнього середовища (вхід);
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Перетворення ресурсів в продукт (перетворення – безпосереднє завдання
управління виробництвом);
Передача продукту у зовнішнє середовище (вихід).
Управління покликане забезпечити баланс входу і виходу. Як тільки в
організації порушується цей баланс, починаються проблеми в функціонуванні
організації. Сучасний ринок різко підсилив значення процесу виходу в
підтриманні цього балансу. Це якраз і знаходить відображення в тому, що в
структурі стратегічного управління першим блоком є блок аналізу середовища.
Отже,

результативність

організаційного

забезпечення

міжнародної

економічної діяльності підприємства може бути досягнута лише при збереженні
методології виходу на зовнішній ринок, яка враховує стадії інтернаціоналізації
бізнесу підприємства. Тому необхідна методика оцінювання ефективності
реалізації міжнародно-економічної стратегії підприємства з використанням
інструмента, здатного одночасно вирахувати результативність реалізації
стратегії залежно від значущості поставлених цілей, порівняти її з еталонним
критерієм ефективності та рівнем економічного ризику і, нарешті, вибрати
найбільш ефективний спосіб виходу на зовнішній ринок. Використання такої
методики результативності управління підприємством передбачає оцінку
поточних показників за наступними перспективними напрямами:
1) виробничим

процесом

(собівартість

реалізованої

продукції;

рентабельність продажів; транспортні, податкові витрати тощо);
2) інвестиціями

(дослідження,

планування

та

розробка

проектів

підприємства);
3) інновації (удосконалення інноваційного та операційного процесів на
підприємстві);
4) маркетинговими аспектами (частка ринку, розширення та збереження
клієнтської бази, рівень задоволення потреб споживача);
5) персоналом (можливості робітників та можливості застосування
інформаційних систем);
6) ризиками (оцінка та мінімізація можливих ризиків) [7, c 224].
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Удосконалена методика економічної оцінки міжнародної економічної ї
діяльності підприємства передбачає оцінку досягнутих значень показників та їх
порівняння

із

запланованим

цільовим

показником

на

кожній

стадії

інтернаціоналізації бізнесу, а також розробку необхідних оптимізаційних
заходів [1, c. 19].
Оцінювання ефективності міжнародної економічної діяльності суб‘єкта
господарювання повинна проводитись за 6 напрямами, кожен з яких оцінює
результативність поставленої мети за такими параметрами: узгодженість усіх
цілей між собою, можливість реалізації, достатність рівня ризику, економічна
ефективність реалізації окремої мети на кожній стадії інтернаціоналізації
бізнесу [3, c. 32].
Вся діяльність підприємства повинна спрямовуватись на ефективність
організації та проведення міжнародної економічної діяльності та бути
нерозривно

пов‘язаною

з

співвідношенням

та

тенденціями

змій

на

внутрішньому і зовнішньому ринках та пошуком нових резервів економічної
ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства. З цією метою
необхідно

дотримуватись

наступних

шляхів

підвищення

ефективності

діяльності підприємства як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому:
-

нарощувати обсяги виробництва;

-

зростання об‘ємів реалізації продукції;

-

розширювати асортимент продукції;

-

зменшувати витрати на збут і реалізацію продукції;

-

з максимальною віддачею використовувати фінансові ресурси і потенціал

підприємства;
-

ефективно будувати договірні відносини із замовниками;

-

ефективно використовувати одержаний прибуток з досягненням

оптимального ефекту.
Тому плануючи розширення діяльності на зовнішні ринки варто визначити
усі «за» та «проти», які можуть вплинути на розвиток бізнесу за кордоном,
покроково спланувати кожну стадію виходу на інтернаціональний ринок та
можливі ризики, котрі можуть виникнути як і під час вдалого виходу на ринок,
так і провалу діяльності.
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Організація міжнародної економічної діяльності - дуже складна і клопітка
робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як кон‘юнктура
ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними,
проведених переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для ефективного
керівництва міжнародної економічної діяльності на рівні підприємства,
необхідна адекватна до умов його роботи структура управління.
Таким

чином,

оптимальний

вибір

методів

аналізу

ефективності

міжнародними комерційними операціями залежить від етапу здійснення
операції. Економічну ефективність їх реалізації доцільно визначати, виходячи з
фактичної

результативності

окремої

операції

в

зовнішньоекономічній

діяльності підприємства, бо це практичне продовження здійснення відповідної
господарської операції підприємством.
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Олександр Кіка
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
РОЛЬ І МІСЦЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
У сучасних економічних умовах виживання підприємств, не кажучи вже про їх
розвиток, значною мірою залежить від рівня стратегічного планування. Тільки
при ясному уявленні про цілі діяльності підприємства, їх своєчасне коригування
відповідно до змін зовнішнього середовища чіткий розподіл матеріальних та
людських ресурсів може забезпечити успіх підприємницької діяльності. Для
виявлення чинників, які впливають діяльність підприємства із боку довкілля,
проводять

аналіз

бізнес-середовища

підприємства.

У

цьому

полягає

актуальність цієї теми.
Ключові слова: бізнес-середовище, підприємство, мікроекономічні чинники
зовнішнього оточення бізнесу, бізнес-діяльність, бізнес-оточення.
Бізнес можна визначити як вид економічної діяльності, що вимагає
залучення власних коштів та прийняття відповідальності та господарського
ризику. Але бізнес-вид діяльності вимагає для своєї успішної реалізації певного
правового та організаційного формування. Принципово важливим у концепції
бізнесу як виду діяльності є широта цього поняття. Бізнес це не тільки
виробництво та його організація, включаючи планування та забезпечення, це не
лише маркетингова діяльність, включаючи рекламу та цінову політику, це й не
управління фірмою та фінансове забезпечення – це все в комплексі. Бізнес це
якісно інший вид діяльності, порівняно з його складовими. Внаслідок
комплексності бізнес-діяльності, а також відповідальності підприємців за
результат бізнесу в цілому, проблеми організації бізнесу полягають не так у
опрацюванні окремих аспектів бізнесу, як у ретельній ув'язці всього комплексу:
продукції, виробництва, маркетингу, менеджменту та володіння, фінансування.
При цьому для більшості фірм у зв'язку з основним «дефіцитом» в умовах
ринку – обмеженістю фінансових коштів – питання мобілізації та використання
фінансових коштів є першочерговим значенням. У свою чергу, можливості та
способи їх вирішення залежать головним чином від форми організації бізнесу.
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Оскільки бізнес невіддільний від соціально-економічного середовища
Росії, а життєдіяльність цього середовища, у свою чергу, підтримується за
допомогою бізнесу, виникає потреба розглянути специфіку російського
середовища бізнесу, визначити його характерні риси та їх вплив на діяльність
підприємств у сьогоднішній Україні, зокрема організаційну. структуру бізнесу
та характерні особливості бізнес-середовища.
Поняття бізнес-середовища або бізнес-оточення підприємства означає
безпосереднє оточення підприємства в бізнесі, що включає постачальників,
конкурентів, споживачів.
Бізнес-середовище чи мікроекономічні чинники зовнішнього оточення
бізнесу можна представити рисунку 1 [5].
Ринки: ємність,
попит, головні
сегменти

Інфраструктура
: транспорт,
склади, банки,
реклама

Споживачі:
переваги,
мотиви
закупівель

Фактори
зовнішнього
середовища
Постачальники:
основні
постачальники,
перспективи
розвитку

Конкуренція:
сила
конкуренції,
тенденції

Канали побуту:
основні канали,
перспективи

Рисунок 1 – Бізнес-середовище підприємства
Деякі чинники оточення можуть отримати кількісну оцінку (рівень
безробіття, відсоткові ставки капітал, рівень доходів населення та інших.). Для
такого роду факторів аналіз зводиться до встановлення їх динаміки та оцінки
важливості цієї динаміки для вибору стратегії бізнесу.
Від поняття бізнес-середовище невіддільне поняття зовнішнє середовище
підприємства.
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Набока Ю. визначає бізнес-оточення підприємства як сукупність факторів
економічного,

технічного,

політико-правового,

екологічного,

соціально-

культурного та демографічного характеру, графічно представленого на рисунку
2 [4].

Економічні
чинники

Політикоправові
чинники

Демографічн
і чинники

Соціальнокультурні
чинники

Екологічні
чинники

Науковотехнічні
чинники

Рисунок 2 – Фактори зовнішнього макрооточення підприємства
Демографічні чинники включають об'єктивні характеристики індивідів споживачів продукції: вік, освіта, стать, сімейний стан.
Економічні чинники характеризують тенденції зміни цін, доходів,
заощаджень, інвестицій, доступність кредитних ресурсів, безробіття.
Екологічні чинники відбивають доступність виробництва природних
ресурсів, екологічні перешкоди бізнесу, екологічні вимоги до продукції
підприємства.
Політико-правові чинники виявляють політичні тенденції, які можуть
вплинути на бізнес, правове середовище бізнесу, антимонопольні закони,
податкову політику.
Соціально-культурні чинники відбивають зміни відносин споживача до
продуктів, зміни у життєвому укладі окремих категорій споживачів.
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Зовнішнє середовище підприємства є сукупність систем (сил та суб'єктів),
які перебувають поза підприємствами і є сферою безпосереднього впливу із
боку структур управління. [4]
Оскільки бізнес-оточення чи бізнес-середовище є невід'ємною складовою
зовнішнього середовища підприємства, у роботі дані поняття розглядатимуться
у єдиному сенсі.
Взаємопов'язаність

факторів

зовнішнього

середовища

діяльності

підприємства проявляється рівнем сили, з якою зміна одного фактора впливає
на інші ланки (фактори) зовнішнього середовища. Тому вплив цих факторів
необхідно вивчати за їх сукупністю та з урахуванням динаміки зміни.
Уміння

врахувати

вплив

усієї

сукупності

факторів

зовнішнього

середовища на діяльність підприємства потребує глибоких знань та певного
практичного досвіду [1].
При

характеристиці

динаміки

дуже

важливо

враховувати

фактор

рухливості, швидкості зміни у навколишньому середовищі. Для врахування
сили впливу цього фактора необхідно мати відповідну інформацію про зміну
різноманітних процесів та умов, на основі яких можна виробляти обґрунтовані
рішення. Так, у процесі виробництва технічно складних товарів слід
відстежувати всі технологічні нововведення, щоб бути на рівні не нижче за
конкурентів і т. д. [7].
Багато підприємств стикаються у своїй діяльності та з невизначеністю
зовнішнього середовища. Йдеться про кількість необхідної інформації при
оцінці певного фактора та забезпечення її достовірності. Відсутність повної
інформації призводить до прийняття рішень, які не можна визнати за ефективні.
Вміле використання інформації дозволяє підприємству домагатися
довгострокового виживання і розвиватися в умовах зовнішнього середовища,
що складно і постійно змінюється. У цьому плані важливе значення має
створення обґрунтованих організаційних структур підприємства, які мають
бути зорієнтовані як сьогодні, а й у майбутні події. Особливе значення має
вихід із непередбачуваної ситуації шляхом заздалегідь спрогнозованої
поведінки. Підприємства повинні постійно координувати свою діяльність, щоб
знайти рішення, що враховує конкретну ситуацію.
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Винятково важливу роль у взаємодії із зовнішнім середовищем мають
системний аналіз та синтез.
У процесі аналізу необхідно вивчати зовнішнє середовище підприємства
(загальні

умови

досягнення

цілей

підприємства),

складові

елементи

організаційної системи (завдання, використання робочої сили, матеріальних
ресурсів та ін.) та відносини на підприємстві (трудові взаємини та відносини
розподілу, які пов'язують елементи один з одним в систему із зовнішнім
середовищем і т. д.) [2].
За аналізом слідує синтез організаційної системи.
Виходячи з політики підприємства у процесі синтезу виявляють, як
організаційні структури підприємства сприяють досягненню економічних цілей
(ефективному використанню ресурсів та досягненню високих кінцевих
результатів).
З наведених положень випливає важливий висновок, що інформація про
зовнішнє середовище є вирішальною умовою прийняття рішень підприємства з
кожної конкретної економічної проблеми. Рішення про вибір розвитку
діяльності приймається з урахуванням стану зовнішнього середовища (за
певних даних), коли з кількох альтернатив дії має бути обрана та альтернатива,
яка найкраще сприяє здійсненню мети.
Таким чином, зовнішнє середовище підприємства містить у собі безліч
факторів, найважливішими з яких є міжнародні, національні, економічні,
демографічні та ринкові. До останніх входять психологія споживача, новизна
конструкцій, технологій та конкурентоспроможність продукції, а також форми
конкуренції та система маркетингу.
Зовнішнє середовище - це сукупність активних суб'єктів господарювання,
економічних, суспільних та природних умов, національних та міждержавних
інституційних структур та інших зовнішніх умов та факторів, що діють в
оточенні підприємства та впливають на різні сфери його діяльності.
Зовнішнє середовище поділяють на:
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мікросередовище – середовище прямого впливу на підприємство, яке
створюють

постачальники

матеріально-технічних

ресурсів,

споживачі

продукції (послуг) підприємства, торгові та маркетингові посередники,
конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи, страхові компанії;
макросередовища,

що

впливає

на

підприємство

та

його

мікросередовище. Вона включає природне, демографічне, науково-технічне,
економічне екологічне, політичне та міжнародне середовище. Підприємство
має обмежувати негативні впливи зовнішніх факторів, що найбільше
впливають на результати його діяльності або, навпаки, більш повно
використовувати сприятливі можливості.
Зовнішнє середовище характеризується:
1) складністю – числом та різноманітністю факторів, на які підприємство
має реагувати;
2) взаємопов'язаністю факторів – силою, з якою зміна одного фактора
впливає на зміну інших факторів;
3) рухливістю – швидкістю, з якою відбуваються зміни на фінансових
ринках, у соціально-політичній ситуації в оточенні підприємства;
4) невизначеністю – ступенем повноти та достовірності інформації про
фактори середовища та тенденції їх змін.
Сукупна дія всіх факторів зовнішнього середовища формує рівень її
нестабільності та визначає доцільність та спрямованість оперативного
втручання у процеси, що відбуваються.
Дослідження бізнес-середовищ – це дуже важливий для вироблення
стратегії організації та дуже складний процес, що вимагає уважного
відстеження процесів, що відбуваються в середовищі, оцінки факторів та
встановлення зв'язку між факторами та тими сильними та слабкими сторонами
організації, а також можливостями та загрозами, які укладені у зовнішнього
середовища. Очевидно, що, не знаючи, що відбувається у зовнішньому
оточенні і не розвиваючи свої внутрішні компетентні сторони, компанія
незабаром почне втрачати конкурентну перевагу, а потім може просто зникнути
з ринку.
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Отже, аналіз бізнес-середовища дозволяє організації створити перелік
небезпек та можливостей, з якими вона стикається у цьому середовищі. Для
успішного формування стратегії керівництво має повне уявлення про суттєві
зовнішні проблеми.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Для реалізацій цілей та завдань управління стратегічними можливостями
міжнародної діяльності підприємства важливу роль відіграє дослідження
методичних підходів, завдяки яким оцінюється стратегічне управління.
Діагностика

стратегічних

можливостей

міжнародної

діяльності

підприємства має всеохоплюючий характер, а тому повинна включати
елементи усіх існуючих її концепцій.
Ключові

слова:

діагностика

стратегічних

можливостей,

міжнародна

діяльність підприємства, науково-методичні підходи, стратегічне управління,
стратегічний потенціал.
Постановка проблеми. У поточному стані міжнародної діяльності
українських компаній актуальність підвищення рівня належного стратегічного
управління та стратегічного потенціалу посилюються необхідністю вирішення
багатьох економічних і соціальних питань, що є важливим стимулом для
європейської інтеграції.
Найбільш важливими проблемами для вітчизняних підприємств на
міжнародному ринку є високі виробничі витрати через високі міжнародні
стандарти якості, а також питання безпеки та використання ресурсів. Стійке
функціонування та успіх на глобальних ринках вимагають виявлення
можливостей для раціонального використання їх потенціалу та кращого аналізу
і розуміння зовнішнього середовища. Пріоритетом діагностики стратегічної
компетентності підприємства є аналіз науково обґрунтованого методологічного
підходу до діагностики та вибір методів, що підходять для цілей дослідження.
Тому найважливішим завданням, яке зазвичай ставиться перед методикою,
спрямованою на виявлення стратегічних можливостей міжнародної діяльності
262

підприємства, є формування комплексної оцінки внутрішнього і зовнішнього
середовища, що, в свою чергу, дозволяє визначити зміни протягом
аналізованого періоду, приймати відповідні стратегічні рішення, діагностувати
кризову ситуацію підприємства та оцінювати ефективність стратегічного
управління як мінімум на 3-5 років.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел [1-9] показує різні
методи, що використовуються в науці і практиці для діагностики стратегічних
можливостей міжнародних компаній. Проблеми стратегічного управління
міжнародною діяльністю підприємства завжди привертало увагу багатьох
економістів, у тому числі таких: Блонська В. І., Гупта Р. К., Лі Ален,
Пономаренко В. С., Шук С. Л. та інші.
Метою дослідження є визначення теоретико-методологічних і практичних
принципів оцінки та обґрунтування методів аналізу стратегічних можливостей
міжнародної діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сучасних реалій
Україні потрібно задіяти якомога більше ресурсів для боротьби з ворогом. Для
цього

необхідно

зберегти

економічну

стійкість

країни.

У

воєнних

протистояннях, подібних теперішньому, стійкість та ефективне управління
підприємствами є надзвичайно важливими. Звісно, станом на сьогодні
постраждала вже значна кількість підприємств, а через блокаду портів значною
кількістю підприємств вже неможливо управляти, тим паче здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність.
Через логістику під загрозою опинилась велика частина річного
товарного експорту України, а виправлення ситуації прямим чином залежить
від чіткого управління стратегією зовнішньоекономічної діяльності того чи
іншого підприємства. Така стратегія управління зовнішньою політикою, на
нашу думку, має ґрунтуватись на об‘єднанні ланцюгів постачання компонентів
виробництв підприємства.
Крім того, вважаємо, що управління зовнішньою діяльністю підприємства
у воєнний час має також бути націленим на збереження роботи та доходів для
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українців, щоб не зменшувався внутрішній попит, який є необхідний для
нормального функціонування економіки. Є зрозумілим, що згадане вище
скорочення експорту через морські блокади може призвести до різкого падіння
сукупного попиту.
Так

чи

інакше

сьогодні

в

рамках

управління

стратегією

зовнішньоекономічної діяльності доцільно застосувати шаблон заходів воєнної
економіки, який передбачає одночасні дії в таких напрямках:
макроекономічна стабільність;
збереження виробництва, промисловості та малого бізнесу.
підтримка купівельної спроможності/внутрішнього попиту.
Отож, насамперед стратегічно потрібно розумно використовувати
зовнішню підтримку. В обставинах війни економічний ресурс західного світу
може вирішальним чином підтримати економіку України, якщо правильно
вибудувати стратегію. Вже зараз на запит уряду європейські країни надають
допомогу у вигляді фінансування та поповнення золотовалютних резервів
держави, що дає можливість зберегти макроекономічну стабільність. Проте ще
більш важливою є зовнішня допомога у збереженні виробництв та робочих
місць на території України.
На колосальній купівельній спроможності Сполучених Штатів та Європи
можна стратегічно зіграти на користь українських підприємств. Кожне
підприємство повинно укласти договірні відносини з такими умовами
діяльності, аби не лише втримати економічну складову, а й за допомогою
збільшення попиту за кордоном мінімізувати наслідки низького попиту в
Україні. Тобто основна задача підприємств полягає у збільшенні продажів
товарів та послуг за кордон, які можуть вироблятись чи надаватись, але не
мають внутрішнього збуту через ослаблену війною купівельну спроможність
населення та компаній. Іншими словами, країни, які зараз надають Україні
фінансову допомогу, можуть, скажімо, давати в оренду свої внутрішні ринки на
час війни, компенсувавши частину зовнішнього імпорту українськими
товарами.
264

Про що конкретно йдеться? До прикладу, можна збільшити експорт не
сировини, а продуктів переробки: хлібобулочні вироби та крохмаль як похідні
зерна; меблі, будівельні матеріали як похідні деревини; одяг та взуття як
похідні шкіряних виробів тощо. Те саме стосується ІТ-компаній та інших
послуг. Купівля української продукції за кордоном дасть шанс вижити
українським підприємствам. Це є ключовим для стратегії та методів управління
підприємством у воєнний час. Тут перевага буде для двох сторін. Вважаємо, що
країни Європи отримуватимуть товари за вигідною ціною, відновлюватимуть
експорт в Україну, а головне - вибудовуватимуть нові ланцюги постачань.
Важливо акцентувати увагу на тому, що українцям не потрібне утримування, а
потрібна робота у себе вдома, що є цінним у теперішній співпраці. Саме така
стратегія зовнішньої співпраці є необхідною для врахування помилок
минулого, збереження стійкості зовнішньої економіки в умовах війни, а в
майбутньому для її перебудови та відновлення.
Сучасний світ рухається по траєкторії формування інтелектуального
суспільства, заснованого на економіці знань, а теорія і практика стратегічного
управління вступили в якісно новий етап свого розвитку. Українські
підприємства переходять на вищий рівень управління і слідують головній
світовій тенденції у веденні бізнесу, і стратегічне управління не є винятком.
Сьогодні стратегічне управління українськими компаніями активно орієнтоване
не тільки на внутрішній розвиток, а й на міжнародну арену. Одним з головних
стимулів у цьому напрямку є процес європейської інтеграції. На додаток до цієї
причини, спільної позиції країни з розвитку експорту, яка залучає більше
іноземної валюти і допомагає подолати нестабільну економічну ситуацію,
міжнародна діяльність є важливим напрямком фінансово-господарської
діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності.
Це

пов'язано

з

міжнародною

виробничою

та

науково-технічною

діяльністю, налагодженням зовнішньоекономічних зв'язків, імпортом та
експортом товарів і послуг. Цілком доречно сказати, що ефективність компанії
на зовнішніх ринках доводить конкурентоспроможність її товарів (послуг).
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З посиленням конкурентних умов на внутрішньому ринку, посиленням
боротьби споживачів корпоративний орган об'єктивно налаштований на пошук
можливостей для зовнішньоекономічної діяльності для завоювання нових
ринків. Це висвічує проблему міжнародної діяльності як для компаній, так і для
національної економіки в цілому. В умовах жорсткої конкуренції і швидко
мінливих обставин компаніям необхідно не тільки зосередитися на ситуації, але
і

розробити

довгострокові

стратегії,

здатні

протистояти

змінам,

що

відбуваються в навколишньому середовищі. Тому підприємство має обрати
ефективну стратегію економічного розвитку.
Актуальність виражається у виборі науково-методологічних підходів, які
слід використовувати для оцінки ефективності міжнародних економічних
стратегій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств. Для того щоб
переконатися, що вибір методів діагностики не випадковий, необхідно
уточнити фактори, що визначають вибір методів діагностики стратегічної
компетентності

підприємства:

цілі

та

завдання

діагностики,

об'єкти

діагностики, інформаційне забезпечення, кваліфікація осіб, які беруть участь у
процесі діагностики, програмне забезпечення, стабільність довкілля, досвід і
традиції діагностики, надання ресурсів, обсяг діагностики, рівень деталізації та
призначення діагностики. Процес діагностики підприємства передбачає
використання різних методів, прийомів і концепцій.
Існує наступна класифікація діагностики [7]:
1. Аналітична концепція - систематична оцінка підприємства за обраними
параметрами, заснована на фінансовому, податковому, адміністративному та
оперативному обліку. У цьому випадку оцінюються тільки ті показники, які
впливають на міжнародну діяльність і визначають її тенденції.
2. Інформаційна концепція - це діагностика, яка виявляє проблеми
підприємства і причини, які їх викликали, з метою забезпечення інформаційної
підтримки обґрунтованих управлінських рішень.
3. Антикризова концепція - діагностика поточних і потенційних кризових
явищ у міжнародній діяльності підприємства.
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4. Консультаційно-дорадча концепція - система діагностики заснована на
використанні сучасних програмних продуктів і еквівалентна локальному типу
економіко-орієнтованої консультативної інформаційної системи, спрямованої
на вирішення конкретних діагностичних завдань.
Оскільки діагностика стратегічних можливостей підприємства носить
комплексний характер, необхідно включити елементи всіх існуючих концепцій.
Стратегія оцінки є останнім кроком у стратегічному плануванні та проводиться
на всіх етапах реалізації стратегії.
Це можна зробити наступними двома способами:
оцінка конкретних стратегічних рішень для визначення придатності,
доречності, прийнятності та послідовності для організації;
порівняння результатів реалізації стратегії з рівнем досягнення.
Ефективна система оцінки вимагає важливих базових елементів:
1. Мотивація для оцінки. Перш ніж проводити оцінку, керівник організації
повинен бути готовий оцінити свою міжнародну діяльність або стратегії, які він
або його команда хотіли б реалізувати для розвитку цієї області. Це бажання
обумовлене визнанням необхідності досягнення узгодженості між організацією
та пропонованою стратегією. Існують й інші потенційні мотиваційні фактори,
коли менеджер очікує отримання винагороди, заснованої на результатах роботи
відповідно до завдань, поставлених вищим керівництвом.
2. Інформація для оцінки. Ще однією вимогою є оцінка достовірності
інформації

зручним

способом,

запропонованої

стратегії

поліпшення

міжнародної діяльності, а також результатів після впровадження. Для цього
потрібна ефективна система збору та обробки управлінської інформації, а
також повний і точний звіт про можливі результати пропонованої стратегії та
результати їх реалізації.
3. Крітерії оцінки. Стратегія повинна оцінюватися за певними критеріями.
Ці критерії можна згрупувати таким чином [2, 6]:
1. Порядок реалізації стратегії. Оскільки стратегія визначила мету більш
високого рівня, вона не повинна містити конкуруючу мету верхнього рівня
нижчого рівня.
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2. Відповідність екологічним вимогам не тільки в Україні, а й на
стратегічних

міжнародних

ринках,

тобто

стандартам

країни,

з

якою

підприємство має ділову справу
3. Стратегія реалізації. Ця стратегія не повинна переоцінювати наявні
ресурси або викликати проблеми, які не будуть вирішені в майбутньому.
4. Прийнятність зацікавлених сторін. Стратегія повинна відповідати
очікуванням конкретної групи підтримки (стейкхолдерів).
5. Перевага щодо конкурентів. Стратегія повинна забезпечувати створення
або підтримку конкурентної переваги в обраній області. Серед конкурентів є не
тільки інші українські експортні компанії, а й місцеві компанії в країні, в якій
вони ведуть бізнес.
6. Визначення стратегії оцінки. Сама оцінка не є заключним етапом. Вона
повинна спрямовувати вибір стратегії і допомагати визначати її ефективність. З
цією метою була розроблена відповідна система коригувальних дій, заснована
на оцінці наданої інформації.
Діагностика

стратегічних

можливостей

протягом

усього

розвитку

підприємства диференційована, і її узагальнені результати використовуються в
процесі розробки стратегії.
Більшість запропонованих методів безпосередньо пов'язані з поняттям
«стратегічна діагностика». Стратегічна діагностика - це комплексна концепція
діагностики

стратегічного

положення

підприємства,

ефективності

його

стратегії і конкурентних переваг.
У сьогоднішніх швидко змінюваних умовах навколишнього середовища і
внутрішніх можливостей компанії оцінка ефективності обраної міжнародної
стратегії є найбільш важливою частиною процесу стратегічного управління.
Результати аналізу величини стратегічного потенціалу та його окремих
частин використовуються при визначенні рівня конкурентоспроможності
організації. Це досягається різними методами, які відрізняються процедурою,
об'єктивністю оцінок і вартістю їх проведення. Серед них найбільш часто
використовувані методи засновані на теорії конкурентних переваг, теорії
конкурентоспроможності продукції тощо [5, 7].
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Методичні підходи до здійснення діагностики
стратегічних можливостей міжнародної діяльності
За показниками, які є
полікритеріальними

За методом, що є основою
діагностики

1. Методи

діагностики стратегічної
позиції підприємства в цілому, та
окремо в міжнародній діяльності
2. Методи діагностики ефективності
стратегій
3. Методи діагностики стратегічного
потенціалу
4. Методи діагностики конкурентних
переваг

Рисунок 1

1. Трансформаційні

показники
2. Матричні моделі
3. Експертноформалізовані критерії
4. Засновані на теорії нейронних мереж
5. Дискримінантного аналізу
6. Комбіновані показники
7. Інтегральні показники

Класифікація методичних підходів до здійснення діагностики

стратегічних можливостей підприємства та його міжнародної діяльності
Структура аналізу стратегічного потенціалу міжнародної діяльності
підприємства

повинна

органічно

відповідати

структурі

стратегії,

що

розробляється, і містити:
аналіз окремих бізнесів підприємницької міжнародної діяльності;
аналіз функціональних підсистем організації, які орієнтовані на
міжнародний ринок;
аналіз структурних підрозділів організації, які займаються міжнародною
діяльностю [9].
Протягом тривалого часу багато вчених активно брали участь у розробці
заходів щодо сприяння організації стратегічного планування як основної
частини стратегічного управління. Слід зазначити, що стратегічне планування
міжнародної діяльності не повністю відрізняється від стратегічного планування
внутрішнього ринку.
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Найбільш поширений і добре сформульований процес планування був
визначений Куінном (1980), і складається з наступних етапів:
1. Аналіз власної внутрішньої ситуації: плюси і мінуси, здібності,
проблеми.
2. Проектування прибутків, продажів, інвестиційних потреб поточних
виробничих ліній в майбутньому.
3. Аналіз обраного зовнішнього середовища і дій опонентів щодо
можливостей і загроз.
4. Встановлення широких цілей в якості цілей планування для підлеглих
груп.
5. Виявлення прогалин між очікуваними та бажаними результатами.
6. Повідомлення про заплановані припущення, цілі та політику нижчих
ешелонів.
7. Запрошення запропонованого плану від підпорядкованої групи з
ресурсами для більш конкретних цілей, планів дій.
8.

Час

від

часу

потрібно

спеціальне

дослідження

альтернатив,

несподіваних ситуацій або довгострокових можливостей.
9. Розгляд та затвердження планів, а також їх короткий виклад для
корпоративних потреб.
10. Складання довгострокового бюджету, можливо, пов'язаного з планом.
11. Призначення плану реалізації.
12. Моніторинг та оцінка ефективності, орієнтованої на планування, але,
як правило, не враховує бюджет. Для оцінки стратегічного потенціалу успішної
діяльності на міжнародних ринках необхідно проаналізувати функціональні,
організаційні та управлінські компетенції [3].
Висновки.

Після

дослідження,

беручи

до

уваги

різноманітність

методологічних підходів, необхідно впровадити методи, які найкращим чином
відображають поточне положення і перспективи підприємства на світовому
ринку, його переваги і недоліки, в рамках діагностики стратегічного управління
міжнародною діяльністю підприємства. У зв'язку з сучасними умовами свого
стратегічного ринку його функціонування.
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Застосування

комплексного

підходу

найкращим

чином

спрямовує

стратегічний розвиток підприємства і найбільш точно показує перспективи
подальшої діяльності на міжнародному ринку. Водночас, враховуючи, що
діагностика

підпорядкована

управлінню

міжнародною

діяльністю

підприємства, використання ситуаційного підходу є доцільним.
Стратегічні можливості підприємства не є статичними характеристиками, а
постійно змінюються під впливом змін окремих факторів його операційного
середовища. Отже, діагностика стратегічних можливостей підприємства
здійснюється не тільки шляхом дослідження та оцінки під час такої
діагностики, а й шляхом прогнозування умов, які можуть надати позитивний
(або негативний) вплив на розвиток підприємства в стратегічний період.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ
РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто основні аспекти бізнес-планування в контексті
розширення міжнародної діяльності підприємства, описано функції бізнес
плану підприємницької діяльності, здійснено аналіз конкурентного середовища,
обґрунтовано

ряд

заходів

одержання

підприємством

міжнародних

сертифікатів на товари, послуги в процесі виходу на міжнародний ринок.
Ключові

слова:

бізнес-планування,

бізнес-проєкт,

міжнародний

ринок,

сертифікат, конкурентне середовище.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними та
практичними

завданнями.

Сучасні

ринкові

умови

свідчать,

що

при

започаткуванні нового напряму, виду економічної діяльності, створенні
стратегічного підрозділу чи виходу на міжнародний ринок підприємства
важливе

значення

відводиться

розробці

бізнес-плану

як

детального

попереднього аналізу та прогнозу перспектив підприємницького проєкту.
Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями підприємства,
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починаючи від детального опису технології бізнес-проєкту і закінчуючи
ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності господарювання. Тому
його розробка і контроль реалізації (в подальшому) значно сприяє як
підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у започаткуванні нових
напрямів підприємницької міжнародної діяльності.
Висвітленню теоретико-методичних та прикладних аспектів бізнеспланування створення і розвитку підприємства на міжнародній арені
присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених, як В. Алієв, В. Барінов, К. Барроу, А. Богомолов, Т.
Броннікова, В. Буров, Т. Г. Васильців, М. Віноградова, О. Волков, С. Головань,
В. Горбунов, В. Горємикін та інші.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження та обґрунтування
особливостей

бізнес-планування

в

контексті

розширення

міжнародної

діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Процес планування є невід‘ємним природнім
елементом управління створенням, функціонуванням та розвитком кожного
економічного агента, адже дозволяє не лише передбачити найбільш важливі
економічні характеристики та параметри господарювання, але й узгодити місію
та цілі, стратегію і тактику розвитку підприємства, його ресурсний потенціал та
можливості її реалізації.
Бізнес-план є документом, який містить систему ув‘язаних в часі та
просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на
отримання прибутку, внаслідок реалізації підприємницького проекту. Це
результат планування, зафіксований у стислій та зрозумілій формі документа.
Він виступає інструментом досягнення мети, що включає всі основні напрями
діяльності підприємства.
Мета розробки бізнес-плану полягає у формуванні концепції розвитку
підприємства (чи реалізації ним підприємницького проекту), яка забезпечує
аналіз, оцінку, позиціонування, контроль та регулювання діяльності в умовах
невизначеності і динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища [1, с.67].
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Роль бізнес-плану для суб‘єкта підприємницької діяльності полягає в тому,
що цей документ виконує сукупність цілей, узагальнених за зовнішньою та
внутрішньою функціями (рис. 1).
Конкурентне середовище для суб‘єкта підприємницької діяльності – це
обумовлений стан ринку, результат дії окремих, економічних агентів, у тому
числі й держави. Суб‘єкту підприємницької діяльності, який сам є елементом
конкурентного середовища, необхідно для виживання оперативно реагувати на
велику кількість чинників, що формують конкурентне середовище [2].
Крім того, конкурентне середовище – це складна економічна категорія, яка
характеризує взаємодію окремих суб‘єктів підприємницької діяльності,
держави,

інститутів

колективного

захисту,

факторів

зовнішнього

і

внутрішнього видів впливу на умови підприємницької діяльності, що
визначають відповідний рівень економічного суперництва та вагомість впливу
окремих економічних агентів на загальну ринкову ситуацію [2].
Оскільки підприємство планує виходити зі своєю продукцією на
міжнародний ринок враховуючи конкурентне середовище, класифікація
територіальної ознаки повинна спиратись на:
- світове конкурентне середовище (охоплює всіх виробників конкретної
продукції);
- міжнародне конкурентне середовище (включає виробників декількох
країн);
- національне конкурентне середовище (охоплює вітчизняних виробників
продукції);
- міжрегіональне конкурентне середовище (формується на межі регіонів та
характеризується особливостями функціонування суб‘єктів підприємницької
діяльності у граничному ринковому просторі регіонів);
- регіональне конкурентне середовище;
- міжрайонне конкурентне середовище (формується на межі районів та
характеризується особливостями взаємодії суб‘єктів бізнесу цих районів);
- районне конкурентне середовище;
- місцеве (локальне) конкурентне середовище (включає суб‘єкти бізнесу,
які здійснюють діяльність у конкретно обумовленому місці);
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- конкурентне середовище суб‘єкта підприємницької діяльності [2, с. 80].
Територіальну характеристику конкурентного середовища відображає
термін ―рух товарних ресурсів‖, відповідні йому технологічні та організаційноекономічні елементи. Як правило, розглядають лише умовну спрямованість
руху товарів, тобто ―виробник-споживач‖. Деталізація напрямків виробництва і
використання

товарних

ресурсів

дозволить

(міжнародну)

конкурентоспроможність

визначити

ринку.

регіональну

Виникає

проблема

інформаційного забезпечення вивчення руху товарних ресурсів з метою
визначення територіальної конкурентоспроможності.
В

контексті

впровадження

підприємством

міжнародної

діяльності

необхідно здійснювати дослідження кожного чинника, його впливу на
фінансовий стан та виробничу діяльність суб‘єта бізнесу та розробляти можливі
відповідні

заходи

щодо

запобігання

впливу

негативних

чинників

та

використання можливостей позитивних чинників. Одним із важливих заходів
може бути одержання підприємством міжнародних сертифікатів на продукцію.
Сертифікат про походження - документ спеціально установленої форми,
який підтверджує, що товари / послуги вироблені або виконані в даній країні, і
який містить інформацію для їх ідентифікації. Сертифікат про походження
товару є обов‘язковим у випадках, передбачених статтею 44 Митного кодексу
України [4].
Для підтвердження походження товарів/послуг переважно застосовуються
такі форми сертифікатів (табл. 1).
Таблиця 1 – Характеристика форм сертифікатів походження товарів,
послуг
Назва сертифіката
Сертифікат
походження загальної
форми (англійською
мовою)

Опис
звичайна форма сертифіката - видається на всі товари, які мають
українське
походження
відповідно
до
національного
законодавства України, при експорті в країни, з якими не
обумовлені правила визначення країни походження товарів;
також видається у разі, коли товар не має преференційного
доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або
тимчасового припинення пільг на українські товари.
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Продовження таблиці 1
Сертифікат
походження загальної
форми (російською
мовою)

Преференційний
(пільговий) сертифікат
походження товарів
форми СТ-1
(російською мовою)

Сертифікат з перевезення (походжен-ня)
товару EUR.1
Преференційний
(пільговий) серти-фікат
форми EUR-1, серія М
(англ. мовою)

звичайна форма сертифіката — видається при експорті в країни
СНД в тих випадках, коли товар отримує українське походження
згідно з національним законодавством України, проте не
виконується якась з умов Правил визначення країни походження
товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від
30.11.2000.
оформлюється на товари, що експортуються до країн СНД та
задовольняють умови Правил визначення країни походження
товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від
30.11.2000. Для країн, які не підписали згадане Рішення, діють
положення двосторонніх угод, які передбачають застосування
Правил визначення країни походження товарів, затверджених
Рішенням Ради глав урядів СНД від 24.09.93. Сертифікат форми
СТ-1 українською мовою застосовують в межах митної території
України (в разі потреби підтвердження українського походження
товарів, що перебувають в обігу в межах митної території
України).
видається для отримання преференційного доступу на ринок ЄС
у рамках угод про вільну торгівлю з ЄС, Чорногорією, ЄАВТ.
для експорту в Республіку Македонія згідно з положеннями
Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та
Україною. При визначенні походження товару та оформленні
сертифіката необхідно керуватися положеннями цієї Угоди.

Зокрема, роботи з визначення країни походження товарів / послуг, а також
оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари/послуги
виконуються Торгово-промисловою палатою України та регіональними
торгово-промисловими палатами згідно із Законом України «Про торговопромислові палати в Україні» (671/97-ВР) (№671/97-ВР від 02.12.97) [3].
Визначення

країни

походження

товарів/послуг,

засвідчення

і

видача

сертифікатів походження на товари/послуги здійснюються у відповідності до
міжнародних конвенцій, міжнародних угод, чинного законодавства України та
Інструкції про порядок визначення країни походження товарів/послуг,
оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм.
З метою збільшення експорту для українських виробників товарів та
постачальників послуг існує низка можливостей, які сприяють новому
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поштовху для розвитку та розширення професійної діяльності, зокрема для
сприяння пошуку покупців за кордоном. Можливості передбачають підтримку
участі у міжнародних ділових заходах: торговельних місіях, виставках та
ярмарках, а також сприяння у пошуку бізнес-партнерів. З допомогою таких
інструментів підприємці відстежують світові тренди, розуміють власну
унікальність,

яка

забезпечить

довгострокову

конкурентну

перевагу,

спроможність знайти проривні ринкові можливості для компанії та перейти від
хаотичного зростання до продуманого масштабування.
Висновки. Отже, у процесі бізнес-плануванні є важливим правильне та
чітке усвідомлення, що дозволяє розробнику бізнес-плану, а в подальшому (під
час реалізації підприємницького проекту) його керівництву та персоналу
усвідомлювати цілі, які повинні бути реалізовані, допомогти обирати різних
ситуаціях єдину позицію, покликану сприяти формуванню внутріфірмової та
міжнародної культури; створити цілісний та привабливий імідж суб‘єкта
бізнесу у зовнішньому середовищі його функціонування, розкриваючи при
цьому економічну та соціальну роль у суспільстві, яку він має на меті
забезпечити.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено проблеми та перспективи міжнародної збутової
стратегії на підприємствах, досліджено основні етапи формування стратегії,
визначено фактори, які впливають на процес формування збутової стратегії
підприємства.
Ключові слова: фінансове планування, збутова стратегія, регулятори
конкуренції, збутова політика, реалізація, виручка.
Розвиток вітчизняної економіки та прагнення її піднесення до світового
рівня висуває перед функціонуючими суб‘єктами ряд важливих завдань, що
необхідно

вирішити.

Підвищення

конкурентоспроможності

українських

виробників товарів та послуг, їх вихід на європейський та світовий ринки є
частиною із таких найважливіших завдань. Їх розв‘язання зумовлює здійснення
цілого комплексу структурно-організаційних, техніко-інноваційних та правових
заходів. До таких завдань також належить пристосування національної системи
стандартизації, метрології та сертифікації до системи технічного регулювання
Європейського Союзу. Для їх вирішення потрібно провести деталізоване
дослідження наявну європейську систему технічних норм і стандартів. Дана
система

Європейського

співтовариства

є

досить

складною,

оскільки

характеризується певними особливостями та динамічним розвитком, а також
супроводжується виникненням ряду проблем при її практичному використанні.
Досвід ринкової інтеграції третіх країн з єдиним ринком Співтовариства та
досвід нових країн-членів ЄС показує, що пристосування технічних норм і
стандартів відбувається в односторонньому порядку. Тому необхідно дослідити
міжнародний досвід щодо забезпечення якості продукції та визначити
можливості його застосування в Україні на сучасному етапі розвитку
економіки.
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Якість продукції та послуг є однією із найважливіших характеристик
успішної діяльності будь-якої організації. В даний час у всіх країнах
спостерігається тенденція до висунення споживачами жорсткіших вимог до
якості продукції. Підприємства розвинутих країн все частіше у своїй діяльності
спираються на ефективний економічний важіль – міжнародну систему якості,
що відповідає вказаним вимогам у міжнародних та європейських стандартах з
якості та сертифікації 66 .
Раціональність застосування даного інструменту пояснюється наявністю у
багатьох країнах законодавства, яке встановлює жорсткі вимоги щодо безпеки
товарів для здоров‘я та життя людини, захисту прав та інтересів споживачів,
охорони навколишнього природного середовища тощо.
На сьогодні основним завданням економіки промислово розвинутих країн
є підвищення продуктивності праці та покращення якісних характеристик
продукції, що дозволяє при низькій її собівартості отримувати високі прибутки
та бути конкурентоспроможним на світовому ринку. Здобути це можна лише
при умові організації ефективного управління якістю продукції. В країнах
Західної Європи систему управління якістю продукції аналізували як складову
частину загального народногосподарського механізму та вважали, що вона
розвивається

одночасно

із

вдосконаленням

управління

народним

господарством. Саме тому ключові принципи планування якості та організації
системного управління нею оформлювались у вигляді законів або державних
стандартів.
Завдяки переходу до ринкової економіки в управлінні якістю продукції
відбулися певні зміни, які стосувалися нагляду за якістю продукції, оцінки її
якісних характеристик, а також сертифікації відповідності [76]. Розвиток
європейської політики в сфері забезпечення якості та захисту споживчих прав
розпочався практично із початком заснування Європейського економічного
співтовариства. Даний розвиток сьогодні впливає і на інші напрямки
економічного розвитку країн співдружності, а також усього світового простору.
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Як вже було зазначено, політика ЄС у сфері забезпечення якості продукції
була сформована завдяки розвитку систем стандартизації та сертифікації на
міжнародному рівні. Внаслідок виникнення загального європейського ринку,
відбувався розвиток стандартизації продукції, систем якості та їх сертифікації в
європейських масштабах.
Перш за все розберемося з самим поняттям «збутова політика». Слід
зазначити, що термін «політика» зазвичай використовується як розширювальне
поняття і характеризує скоріш певну сферу маркетингової діяльності.
Наприклад, у розділі «Збутова політика» розглядаються категорії «збут» і його
роль у маркетингу, технологія збуту товарів. Але, строго кажучи, це не зовсім
коректне використання даного терміну. Ще одне некоректне використання
терміну «збутова політика» у розумінні поняття «збутова діяльність». На думку
авторів даної статті, слід чітко розділяти ці два поняття. Тож, під збутом
(збутовою діяльністю) слід розуміти комплекс процедур просування готової
продукції на ринок (формування попиту, отримання і обробка замовлень,
комплектація і підготовка продукції до відправки покупцям, відвантаження
продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу або
призначення) і організацію розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення
процедур розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію).
Головна мета збуту — реалізація економічного інтересу виробника
(отримання

підприємницького

платоспроможного

попиту

прибутку)

споживачів

[1].

на

основі

Під

збутовою

задоволення
політикою

підприємства розуміємо комплекс принципів, методів та заходів, що
використовується керівництвом для організації та управління збутовою
діяльністю підприємства з метою забезпечення ефективних продажів товарів в
межах визначених цільових ринків. Головна мета збутової політики – це
максимальне

задоволення

конкурентоспроможною

платоспроможного

продукцією

задля

попиту

отримання

споживачів

підприємницького

прибутку в поточному періоді та в майбутньому, спрямоване на довготривалу
ринкову стійкість організації через створення позитивного іміджу на ринку та
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визнання з боку громадськості. Основними складовими елементами збутової
політики є наступні: 1) збутові стратегії маркетингу (особливо в частині
позиціонування, яке частково складає аргументацію продажів); 2) принципи
організації збутової діяльності; 3) регламентна політика (особливо в частині
стимулювання збуту, що також відноситься до аргументації); 4) товарна
політика; 5) цінова політика; 6) політика товароруху (розподілу) (принципи
формування

каналів

просування

товарів);

7)

політика

комерційного

кредитування; 8) інкасаційна політика, під якою маються на увазі принципи в
сфері погашення дебіторської заборгованості; 9) політика транспортування; 10)
організаційні аспекти збуту [2].
Основними принципами організації збутової діяльності будь-якого
підприємства

з

рекомендаціями

щодо

підприємства

коксохімічної

промисловості: 1. Принцип економічності. Цей принцип визначає формування
збутової політики з найменшими витратами ресурсів, проте не в збиток його
раціональності і результативності. Зіставлення різних варіантів результатів і
витрат на управління дає відповідь про його економічність. 2. Принцип
плановості. Зміни повинні бути підготовлені, керовані і направлені на
досягнення поставленої мети. Принцип розуміє під собою встановлення на
певні періоди (річні, квартальні, місячні) напрямів і кількісних показників
діяльності. План розглядається як комплекс економічних і соціальних завдань,
які належить вирішити в майбутньому. 3. Принцип синергізму. Що означає, що
номенклатура товарів, що випускаються, і послуг повинна бути внутрішньо
зв'язана і окремі товари і види послуг повинні доповнювати один одного. Цей
принцип забезпечує широку економію на масштабах діяльності підприємства за
рахунок взаємної підтримки різних товарних груп або сфер господарської
діяльності. 4. Принцип системності та комплексності. Системність означає
необхідність використання системного аналізу. У формуванні збутової
політики помилкове рішення може звести нанівець всю діяльність збутової
системи, привести до її руйнування. Комплексність означає необхідність
всестороннього охвату всієї збутової системи, облік всіх напрямів, всіх сторін
діяльності, всіх особливостей.
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5.

Принцип

соціальної

відповідальності.

Як

відомо,

соціальна

відповідальність формується за рахунок суспільних очікувань.
Останнім

часом

суспільні

очікування,

адресовані

бізнесу,

значно

змінилися, в даний час суспільству стало не байдуже, як компанія веде свою
діяльність, чим вона при цьому керується і як вона розпоряджається своїми
доходами. Організація вельми активно і відкрито повинна діяти в таких сферах,
як охорона місця існування, охорона праці, охорона здоров‘я, захист прав
громадян і споживачів. Тобто частину своїх доходів повинна обертати в благо
громадян і суспільства, і робити це відкрито, системно, масштабно і в
актуальних напрямах. Існує багато проблем від діяльності підприємств
коксохімічної промисловості, такі як загроза здоров‘ю споживачів, що виходить
на загальнонаціональний рівень, побоювання наявних негативних ефектів (для
споживачів і співробітників), істотні наслідки для навколишнього середовища у
разі виробництва і споживання продукції. Крім того, у рейтингу галузей
промисловості, діяльність яких викликає побоювання з боку громадськості,
хімічна

промисловість

посягає

перше

місце.

Така

громадська

думка

безпосередньо впливає на репутацію, імідж і на конкурентні переваги й
інвестиційну привабливість промислових підприємств. Відповідно збутової
діяльності соціальна відповідальність передбачає побудову всіх процедур
збутової діяльності, задовольняючих існуючим соціальним цілям, соціальним
стандартам і формуючих позитивний імідж по відношенню до досліджуваного
підприємства.
6. Принцип стратегічної гнучкості. Дуже важлива гнучкість в досягненні
мети або в збереженні стратегічних позицій компанії в цьому постійно
змінному світі. Відповідно збуту коксохімічного підприємства цей принцип
перш за все позначає пристосування до спеціальних побажань клієнтів. 7.
Принцип адаптації до умов праці у СОТ. Використання принципу адаптації до
умов, що змінюються, зовнішнього середовища. Вступ України до СОТ і вплив
глобалізації економіки викликають глибокі соціально-економічні перетворення,
що вимагають вирішення принципово нових завдань управління промисловим
282

підприємством. Перед вітчизняними галузевими бізнес одиницями, діяльність
яких спрямована на світові ринки, постають проблеми, пов‘язані у першу чергу
з

обов‘язковою

міжнародною

стандартизацією

у

рамках

соціально-

відповідального маркетингового управління. Багато зарубіжних підприємств
ключовою

умовою

партнерства

висувають

відповідність

контрагента

особливим стандартам, метою яких є підтримка і регулювання соціальної
відповідальності бізнесу (наприклад, стандартам ISO 14000 «Системи
управління навколишнім середовищем», ISO 9000 «Управління якістю», SA
8000 «Соціальна відповідальність»).
8. Принцип ефективності. Цей принцип – вимога до обраної збутової
політики

забезпечувати

високу

результативність

(прибутковість)

функціонування підприємства. Його кількісна визначеність може виражатися
через показники результативності діяльності. Розробляти збутову політику
доцільно керівникам відділів збуту і маркетингу. Вони повинні погоджувати
текст (проект) «Положення про збутову політику» з іншими керівниками
організації. Збутова політика повинна розроблятися на кожен звітний рік, а
будь-які зміни (доповнення) – оформлятися відповідним наказом.
В цілях контролю за відповідністю окремих положень прийнятої збутової
політики, швидко змінним внутрішнім і зовнішнім умовам і адекватного
реагування організації на зміни ринкової кон'юнктури доцільно періодично
(щомісячно або щокварталу залежно від розмірів організації і об'ємів реалізації)
проводити робочі наради [1]. Реалізація запропонованих принципів збутової
політики коксохімічного виробництва відповідає сучасній науковій думці щодо
соціально-відповідального маркетингу [3] і потребує розробки відповідних
організаційних механізмів. Серед них безпосередньо враховуючих соціальний
підхід

і

особливості

збуту

коксохімічного

виробництва

є

система

збалансованих показників і система CRM. В умовах фінансової кризи, для
реалізації

соціально-відповідальної

поведінки,

цілком

доцільно

використовувати систему CRM (Customer Relationship Management/управління
взаємовідносинами з клієнтами) в процесі управління збутовою діяльністю
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підприємств. Вона представляє собою систему побудови взаємовідношень з
клієнтами, інструменти для управління цими відношеннями, нарощування
клієнтської бази, а також новий підхід до ведення бізнесу з абсолютною
орієнтацією на клієнта. Необхідність в CRM-рішенні виникає саме через вище
вказані фактори, за яких вкрай необхідним є утримання існуючих та пошук
нових

споживачів

продукції

підприємств

коксохімічної

промисловості.

Функціональність CRM-системи охоплює маркетинг, продажі і сервіс,
підтримку клієнтів, аналіз даних, що відповідає всім стадіям залучення клієнтавід укладання договору до наступного обслуговування. На технологічному
рівні CRM-система представляє набір додатків, пов‘язаних єдиною бізнеслогікою і інтегрованих у корпоративну інформаційну середу на основі єдиної
бази даних. В основі CRM-накоплення і систематизація інформації для точного
визначення «Хто наш прибутковий клієнт?». В більш загальному сенсі – це
управління окремими функціями служби продажів і технології автоматизації
цих функцій. Впровадження цієї системи вітчизняними підприємствами може
надати такі ключові переваги [4]: 1. Збільшення об‘єму продажів (середній
показник – 10 % приросту продажів у рік на одного торгового представника на
протязі перших трьох років після впровадження системи); 2. Збільшення
проценту виграних операцій (середній показник – 5 % на протязі перших трьох
років); 3. Збільшення маржі (середній показник – 1 – 3 % на угоду на протязі
перших трьох років); 4. Зниження адміністративних витрат на продажі і
маркетинг (на 10 % протягом перших трьох років). Починаючи з кінця ХХ
сторіччя змінюється характер конкуренції. На зміну промислової конкуренції
приходить інформаційна конкуренція. Це потребує нових можливостей для
досягнення успіху підприємства. У загальній сумі активів підприємства все
більше нематеріальних. Підприємству, що працює в умовах інформаційної
конкуренції, необхідні нові види продукції, вихід на світові ринки. Традиційні
фінансові показники не завжди враховують сучасні умови ділової середи, вони
відображають стан підприємства у минулих періодах. Менеджерам необхідна
звітність, яка б відповідала би потребам сьогоднішнього дня. Збалансована
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система показників стає тим інструментом, за допомогою якого підприємство
може оцінити результат діяльності та реалізувати стратегію. Збалансовану
систему показників можна розглядати як систему стратегічного управління та
контролю. Сьогодні система допомагає вирішувати проблеми ефективної
реалізації стратегії підприємства. А це, мабуть, найбільш важке завдання –
реалізувати стратегію. Збалансована система показників дозволяє проводити
всебічний аналіз роботи підприємства. Систему можна розглядати як джерело
розповсюдження інформації, що саме по собі дуже важливо.
Збалансовану систему показників може бути найкращим інструментом
впровадження в життя принципів соціальної політики відносно клієнтів та
персоналу. Вона представляє собою відомість по чотирьом складовим:
фінансова перспектива, клієнтська перспектива, виробнича перспектива та
перспектива навчання та зросту.
Кожна складова, у свою чергу, переслідує певні цілі і характеризується
певними показниками, які мають бути вимірювані та контрольовані.
Розглянемо відомість збалансованих показників [5]: 1. Фінансова складова
відображає

традиційні

фінансові

показники

діяльності.

Це

такі,

як

рентабельність продукції, рентабельність власного капіталу, чистий грошовий
потік, чистий прибуток та інші. 2. Клієнтська складова припускає такі
показники, які характеризували би лояльність клієнтів. Наприклад, ринкова
доля може вимірюватися в одиницях надходжень від реалізації, кількості
реалізованої продукції чи кількості споживачів. 3. Клієнтська перспектива може
характеризуватися таким показником, як утримання вже існуючих клієнтів. Цей
показник може вимірюватися у середній тривалості взаємодії. Крім того,
клієнтська лояльність може бути виміряна кількістю нових клієнтів. Тут може
бути використано такий показник, як кількість реалізованої продукції новим
споживачам. 4. Ступінь задоволення клієнтів може бути визначено шляхом
вивчення листів з жалобами, побажаннями чи пропозиціями. 5. Складова
внутрішніх бізнес-процесів визначає ті процеси, що дуже важливі для успіху
підприємства, тобто для задоволення клієнтів та задоволення клієнтів і
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отримання у результаті діяльності підприємства прибутку. Такими внутрішніми
бізнес-процесами є процеси інновацій, операційні процеси та процеси після
продажного обслуговування. 6. Остання складова збалансованої системи
показників – це перспектива навчання та зросту. Відповісти на питання: «Що
може послужити джерелом високих результатів по внутрішнім бізнеспроцесам, задоволенню клієнтів, а в результаті і акціонерів?» може остання
складова системи – це основа успіху трьох інших складових. Автори даної
системи Р. Каплан та Д. Нортон визначили три головні категорії, які
дозволяють досягти

цілей

навчання та росту:

підготовка

робітників,

характеристики інформаційної системи, мотивація, наділення робітників
повноваженнями та забезпечення узгодженості. Ну і звісно, сама назва даної
системи каже нам, що в ній має дотримуватись баланс між фінансовими та не
фінансовими показниками.
Впровадження і розробка збалансованої системи показників – процес
складний і достатньо тривалий, крім того, потребує уваги і підтримки з боку
керівництва та співробітників і передбачає роботу менеджерів у 2 етапи: 1)
розробка і провадження системи; 2) супровід та обслуговування системи.
Досвід використання даної системи багатьма успішними компаніями показує,
що для кожної галузі та компанії свої особливості, що залежать від ресурсів та
конкурентного положення. Тож для коксохімічної галузі є свої особливості, що
мають бути враховані при розробці даної системи, а саме: 1) залежність від
металургійної галузі; 2) вступ до СОТ, пов‘язане з цим загострення конкуренції
та звуження ринку збуту вітчизняних товарів через проникнення імпорту більш
якісного та дешевого; 3) забруднення навколишнього середовища та
негативний вплив на навколишнє середовище; 4) слабке використання
інновацій та застарілі основні фонди; 5) залежність галузі від кон'юнктури на
зовнішніх ринках і слабка конкурентоспроможність; 6) низька продуктивність
праці і мотивація, обумовлені не тільки проблемою щодо низької заробітної
платні виробничого і допоміжного персоналу, але і невирішеними проблемами
змісту соціальної сфери, яка знаходиться на балансі підприємств; проблема
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браку кваліфікованих інженерних кадрів, технологів; 7) подорожчання
сировинних ресурсів; 8) сучасна фінансова криза; 9) протекціоністські заходи
стосовно хімічної продукції українського походження. Перехід до ринкових
умов господарювання вимагає розробки та вибору стратегії управління
збутовою діяльністю. При розробці збутових стратегій особливу увагу доцільно
приділяти таким чинникам робочого середовища: постачальникам, наявним і
потенційним

конкурентам,

виробникам

товарів-

замінників,

покупцям,

посередникам і торговельній інфраструктурі регіону.
Одним з основних напрямків вдосконалення збутової політики є інтеграція
маркетингових комунікацій у збутову систему. Це забезпечує взаємодію
торгових підрозділів із спеціалізованими організаціями, які здійснюють
розробку

або

передачу

інформації.

Іншим

ефективним

заходом

для

вдосконалення збутової політики підприємства і, як результат цього,
підвищення ефективності його функціонування є впровадження інформаційної
системи Customer Relation Management - система управління відношеннями із
замовником. Її основна функція - дати вичерпну консультаційно-інформаційну
довідку про продукцію, яка випускається, її технічні характеристики,
асортимент, порівняльні характеристики, тарифи, цінову політику, акції,
соціальні питання та інше.
Отже, підприємства значну увагу повинні приділяти організації товарного
руху від виробника продукції до споживача. Комерційний успіх підприємства
багато в чому визначається тим, як вдало вибрані канали реалізації
виготовлених товарів, форми і методи збуту. Результати дослідження можуть
бути практично використані в різноманітних галузях виробництва або ж
використовуватися як теоретична основа для подальших досліджень даної
теми. Наукова новизна статті полягає в систематизації теоретичних основ з
розробки збутової політики підприємства та розробці рекомендацій стосовно її
вдосконалення.
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Мaргaритa Козaчук
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УДОСКОНAЛEННЯ ОРГAНIЗAЦIЇ EКСПОРТНИХ ОПEРAЦIЙ
ПIДПРИЄМСТВA
В стaттi здiйснeно aнaлiз eкспортних опeрaцiй нa рiвнi пiдприємствa.
Виявлeно основнi проблeми удосконaлeння стрaтeгiї eкспортно потeнцiaлу тa
зaпропоновaно шляхи їх вирiшeння.
Ключові слова: eкспортнi опeрaцiї, eкспорт, зовнiшньоeкономiчнa дiяльнiсть,
міжнародний бізнес, ефективність експорту, мінімізація експортних витрат.
Eкспортно опeрaцiї є вaжливою склaдовою зовнiшньої торгiвлi i
нeвiд‘ємною чaстиною дiяльностi пiдприємствa. Здiйснeння цих опeрaцiй
сприяє розширeнню ринкiв збуту, збiльшeнню обсягiв виробництвa тa пiдвищує
якiсть продукцiї, що створює всi умови для змiцнeння конкурeнтних позицiй як
нa внутрiшньому, тaк i нa зовнiшньому ринку. Тому для будь-якого
пiдприємствa однiєю iз ключових проблeм є пiдвищeння eфeктивностi
eкспортно опeрaцiй, особливо в умовaх жорсткої конкурeнцiї, пов‘язaної з
глобaлiзaцiєю ринкiв тa тeндeнцiєю до зникнeння мeж i кордонiв мiж крaїнaми.
Дослiджeння тa aнaлiз процeсу оргaнiзaцiї iмпортних опeрaцiй нa пiдприємствi
дaє змогу виявити основнi його проблeми, a тaкож знaйти способи для їх
вирiшeння.
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Проблeми пiдвищeння eфeктивностi оргaнiзaцiї тa упрaвлiння iмпортними
опeрaцiями у свiй чaс дослiджувaли тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi:
Крaвчeнко В.A., Мaмутов В.К., Янковський E.A., Козaк Ю.Г., Пивовaров С.О.,
Дeйнeкa О.Г., Мaкогон Ю.В., Новицький В.E. тa iншi
Мeтою

дaного

дослiджeння

є

обгрунтувaння

основних

шляхiв

удосконaлeння оргaнiзaцiї eкспортних опeрaцiй пiдприємствa.
Зовнiшньоeкономiчнa

дiяльнiсть

є

одним

iз

нaйвaжливiших

нaпрямкiв розвитку пiдприємництвa. Пiд зовнiшньоeкономiчною дiяльнiстю
розумiють дiяльнiсть суб‘єктiв господaрської дiяльностi Укрaїни тa iнозeмних
суб‘єктiв господaрської дiяльностi, що побудовaнa нa взaємовiдносинaх мiж
ними, що мaє мiсцe як нa тeриторiї Укрaїни, тaк i зa її мeжaми [5, с. 31].
В умовaх ринкової eкономiки пiдприємствa є основною лaнкою
зовнiшньоeкономiчного комплeксу крaїни. Цe пов‘язaно з тим, що сaмe нa
пiдприємствi споживaється продукцiя, якa вивозиться нa eкспорт. Нa
пiдприємствi, нaсaмпeрeд створюються конкурeнтнi пeрeвaги як сaмого
суб‘єктa, тaк i нaцiонaльної eкономiки в цiлому. З дaного приводу вiдомий
aмeрикaнський eкономiст М. Портeр писaв: «нa мiжнaродному ринку
конкурують фiрми, a нe крaїни. Нeобхiдно зрозу мiти як фiрмa створює i
утримує конкурeнтну пeрeвaгу, щоб усвiдомити роль крaїни, у цьому процeсi»
[1, с. 61].
Сьогоднi нaшa дeржaвa є сувeрeнною i дeмокрaтичною крaїною, якa
вступaє у новий eтaп свого розвитку, пов‘язaний iз втiлeнням нової
iнновaцiйної модeлi eкономiчного росту, рeaлiзaцiя якої прискорює розвиток
високотeхнологiчних виробництв, здaтностi виробляти нaукомiсну продукцiю,
формувaння eкспортного потeнцiaлу цих виробництв, пiдвищeння тeхнiчного
рiвня

пiдприємств зaвдяки

вiтчизняним

i

свiтовим нaуково-тeхнiчним

досягнeнням.
Згiдно

зi

стaттeю

1

Зaкону Укрaїни

«Про

зовнiшньоeкономiчну

дiяльнiсть», eкспорт товaрiв – цe продaж товaрiв укрaїнськими суб'єктaми
зовнiшньоeкономiчної

дiяльностi

iнозeмним

суб'єктaм

господaрської

дiяльностi (включaючи бeзготiвковi плaтeжi) з вивeзeнням aбо бeз вивeзeння
товaрiв чeрeз митний кордон Укрaїни [3, с. 69].
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Тaким чином, укрaїнський суб'єкт зовнiшньої торгiвлi, який eкспортує
товaри, є eкспортeром. Для продaвця нeвaжливо, що зробить покупeць iз цим
продуктом: чи будe вiн пeрeроблeний, продaний нa внутрiшньому ринку aбо
пeрeпродaний трeтiй крaїнi. Для продaвця тa його крaїни в будь-якому
випaдку цe будe eкспортнa опeрaцiя. Основними ознaкaми eкспортної
опeрaцiї є уклaдeння угоди з iнозeмним контрaгeнтом тa пeрeмiщeння товaрiв
чeрeз кордон крaїни-eкспортeрa. Фaкт eкспорту фiксується в момeнт
пeрeтину товaрiв дeржaвного митного кордону.
Eкспортнa опeрaцiя являє собою комeрцiйну дiяльнiсть, пов'язaну з
продaжeм i eкспортом товaрiв, робiт i послуг для пeрeдaчi прaвa влaсностi нa
них iнозeмному контрaгeнту [4, с. 47].
Види eкспортних опeрaцiй:
- eкспорт товaрiв в рaхунок мiжурядових угод;
- eкспорт товaрiв зa дeржaвними контрaктaми;
- eкспорт товaрiв нa умовaх дeржaвного чи комeрцiйного крeдиту;
- eкспорт товaрiв нa умовaх компeнсaцiйного договору;
- eкспорт товaрiв нa умовaх бaртeру;
- eкспорт товaрiв в рaхунок нaдaння допомоги.

Юридичнa особa можe eкспортувaти товaри зa нaступних умов:
-

eкспортнi

опeрaцiї

повиннi

бути

пeрeдбaчeнi

її

стaтутними

докумeнтaми;
- договiр нa eкспорт товaрiв повинeн склaдaтися вiдповiдно до вимог;
- при визнaчeннi прeдмeту eкспортного контрaкту слiд врaховувaти
обмeжeння, квоти тa лiцeнзувaння, пeрeдбaчeнi зaконодaвством.
Eкспорт товaрiв у зaлeжностi вiд обстaвин i умов ЗEД-контрaкту можe
супроводжувaтися тaкими пeрвинними докумeнтaми: iнвойс (рaхунок-фaктурa),
вистaвлeний нa покупця-нeрeзидeнтa – для ЗEД цe можe бути пeрвинним
докумeнтом, зa умови його оплaти, що нe зaпeрeчують i подaткiвцi (лист ГУ
ДФС у м. Києвi вiд 31.03.2017 р. № 6964/10/26-15-14-05-04-22); нaклaднi,
пов‘язaнi з попeрeднiм придбaнням товaру; кaлькуляцiї, якщо продукцiя
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(товaри)

були

вироблeнiм

сaмим

постaчaльником;

товaротрaнспортнi

докумeнти – aвтомобiльнa CMR, aвiaнaклaднa Air Waybill, коносaмeнт Bill of
Lading, зaлiзничнa нaклaднa Rail Waybill; aкт приймaння-пeрeдaчi товaру;
нaвaнтaжувaльнi

вiдомостi,

пaкувaльнi

aркушi;

Carnet

TIR

–

книжкa

мiжнaродних дорожнiх пeрeвeзeнь (зa нaявностi).
При здiйснeннi будь-яких видiв зовнiшньоeкономiчної дiяльностi, в
тому

числi

i

eкспортної,

мaє

бути

уклaдeний

договiр

(контрaкт).

Зовнiшньоeкономiчний договiр (контрaкт) – цe мaтeрiaльно оформлeнa угодa
мiж двомa aбо бiльшe суб'єктaми зовнiшньоeкономiчної дiяльностi тa їх
iнозeмними

контрaгeнтaми,

спрямовaнa

нa

встaновлeння,

змiну

aбо

припинeння їх взaємних прaв тa обов'язкiв у сфeрi зовнiшньоeкономiчної
дiяльностi. Процeс aнaлiзу мaє чотири eтaпи. Пeрший eтaп полягaє в
здiйснeннi aнaлiзу виконaння зобов'язaнь зa товaрaми тa товaрними групaми,
другий – виконaння зобов'язaнь зa крaїнaми eкспорту, трeтiй – виконaння
зобов'язaнь

по

крaїнaх

ближнього

зaрубiжжя,

нa

чeтвeртому

eтaпi

формулюються зaгaльнi висновки щодо рiвня i якостi виконaння зобов‘язaнь.
Однiєю склaдовою удосконaлeння мeхaнiзму оргaнiзaцiї eкспортних
опeрaцiй є створeння нa пiдприємствi окрeмих пiдроздiлiв, якi будуть
вiдповiдaти кожeн зa свої обов‘язки тaкi, як:
– функцiонaльнi пiдроздiли(торговий, логiстикa, мaркeтинг) зaймaються
вивчeнням вiдповiдних функцiонaльних питaнь, iнформують нaчaльство про
умови здiйснeння зовнiшньоторговeльної дiяльностi, зaймaються нaдaнням
квaлiфiковaних консультaцiй;
– тeриторiaльнi пiдроздiли бeруть до увaги всi питaння щодо торгiвлi з
пeвними групaми крaїн нe звaжaючи нa товaрну номeнклaтуру;
– гaлузeвi пiдроздiли зaймaються тiльки питaннями торгiвлi якимсь
окрeмим товaром aбо групою товaрiв спорiднeними зa хaрaктeром.
В умовaх eкономiчної кризи нeобхiдно вживaти всi можливi способи щодо
удосконaлeння зовнiшньоeкономiчної дiяльностi. Дужe вaжливо оргaнiзувaти
цю дiяльнiсть тaким чином, щоб вонa булa якiсною тa приносилa прибутки. В
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пeрiод фiнaнсової кризи нeобхiдно розумiти всю проблeмaтику здiйснeння
eкспортних опeрaцiй. Бiльшiсть господaрюючих суб'єктiв втрaтили можливостi
вступaти

в

зовнiшньоeкономiчнi

вiдносини.

оргaнiзaцiї

Eфeктивнiсть

eкспортних опeрaцiй знaчним чином пов'язaнi з eфeктивнiстю функцiонувaння
пiдприємствa в цiлому [2, с. 147].
Удосконaлeння оргaнiзaцiї eкспортних опeрaцiй нeобхiдно починaти з:
1) прaвильного пiдбору мeнeджeрa з продaж, aджe вiд його квaлiфiкaцiї
зaлeжить прaвильнa оргaнiзaцiя eкспортних опeрaцiй.
2) прaвильного вибору мaркeтингової полiтики.
3) прaвильного пiдбору aгeнтiв з пошуку ринкiв збуту.
4) дослiджeння цiн нa продукцiю.
5) пошуку шляхiв мiнiмiзaцiї витрaт нa оргaнiзaцiю eкспортних опeрaцiй тa
їх здiйснeння.
Для вирiшeння проблeм розвитку eкспорту крaїни особливу увaгу слiд
придiлити визнaчeнню пeрeдумов тa формувaнню принципiв стaновлeння тa
розширeння

eкспортного

врaховувaти

нaступнi

потeнцiaлу

момeнти:

рeгiону.

Для

зaбeзпeчeння

їх

стaлого

вивчeння
тa

слiд

eфeктивного

розвитку рeгiонaльної eкономiчної систeми в структурi свiтових eкономiчних
вiдносин

тa

визнaчeння

прiоритeтiв

розвитку

eкспортного

комплeксу

тeриторiї для прискорeння рeконструкцiї рeгiонaльної eкономiки; з'ясувaння
ступeня впливу мaкроeкономiчної тa структурної полiтики дeржaви нa стaн
eкспортної

бaзи

мiжрeгiонaльних,
eкспортного

рeгiону;

зовнiшньоeкономiчних

виробництвa;

функцiонувaння

провeдeння

визнaчeння

eкспортоорiєнтовaної

взaємозaлeжного
зв'язкiв

з

мaкроeкономiчної

продукцiї

нa

рiвнi

aнaлiзу

можливостями
eфeктивностi
eкономiчного

комплeксу; оцiнкa можливих змiн рiвня eкономiчної бeзпeки тeриторiй у
процeсi розвитку її зовнiшньоeкономiчної дiяльностi.
Отжe, eкспортнa дiяльнiсть – цe дiяльнiсть суб'єктiв господaрської
дiяльностi Укрaїни тa iнозeмних суб'єктiв господaрської дiяльностi, якa
побудовaнa нa взaємовiдносинaх мiж ними, є сукупнiстю виробничогосподaрських зв'язкiв, оргaнiзaцiйно-eкономiчних тa комeрцiйних функцiй, якi
зaбeзпeчують обмiн продукцiєю в мaтeрiaльно-рeчовiй формi.
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Здiйснeння eкспортної опeрaцiї цe склaдний тa процeс, який вимaгaє
квaлiфiковaностi вiд прaцiвникa тa знaння iнформaцiї. Удосконaлeння
оргaнiзaцiї eкспортних опeрaцiй нeобхiдно починaти з: прaвильного пiдбору
мeнeджeрa з продaж, aджe вiд його квaлiфiкaцiї зaлeжить прaвильнa оргaнiзaцiя
eкспортних

опeрaцiй;

прaвильного

вибору

мaркeтингової

полiтики;

прaвильного пiдбору aгeнтiв з пошуку ринкiв збуту; дослiджeння цiн нa
продукцiю; пошуку шляхiв мiнiмiзaцiї витрaт нa оргaнiзaцiю eкспортних
опeрaцiй тa їх здiйснeння.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В МІЖНАРОДНИХ
КОМПАНІЯХ
Анотація. Управління людськими ресурсами є частиною стратегії будь – якої
фірми, адже міжнародні компанії мають ряд особливостей у реалізації
основних компонентів системи управління персоналом: розвиток, адаптація,
стимулювання, оцінка, мотивація тощо. При веденні міжнародного бізнесу
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також слід врахувати і диференціацію країн у правовій та соціально –
економічній системі, та їх відмінності на ринках праці та міжкультурних
складових. Вивчення особливостей діяльності міжнародних організацій з
питань управління персоналом дозволяє грамотно та ефективно побудувати
цю систему.
Ключові слова: ринкова економіка, персонал, компанія, міжнародна компанія,
управління.
Однією із центральних проблем реалізації соціально – економічних
реформ є формування та практична реалізація ефективної кадрової політики.
Перехід до стійкої ринкової економіки потребує глибокого розуміння всіх
аспектів управління персоналом, адже його професійний та творчий розвиток,
ефективна реалізація потенціалу працівників є основою, на якій може бути
забезпечена стабільність та сталий соціально – економічний розвиток країни.
Це можливо лише в тому випадку, якщо кадрова політика збагачена
результатами світового досвіду теорії та практики управління персоналом.
Менеджер, приймаючи рішення про управління людськими ресурсами та
корпоративною культурою на міжнародному рівні, повинен враховувати
існуючі відмінності

в управлінні та внутрішній організації зарубіжних

операцій. Підбір персоналу міжнародної компанії ґрунтується на обраному
підході та на критеріях відбору для різних категоріях співробітників. При
створенні схеми заохочення співробітників, які працюють за кордоном

в

міжнародних компаніях, використовується ряд модулів, що забезпечує
досягнення результатів у закордонних фірмах, адже якість кадрових рішень
прийнятих

міжнародним

менеджером,

безпосередньо

відбивається

на

можливості компаній досягати поставлених цілей на конкретних ринках.
Більшість компаній із зарубіжними філіями стикаються з складнішими
завданнями з обліку міжнародних аспектів кадрової політики,ніж описані у цих
ситуаціях, при всьому різноманітті підходів до управління людськими
ресурсами у міжнародних компаніях, більшість з них визнають велике значення
кваліфікованих кадрів для забезпечення зростання їхнього бізнесу за кордоном
та досягнення поставлених цілей.
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Потребу висококваліфікованого персоналу для поповнення штату
організації неможливо переоцінити, адже кожна компанія має почати з
визначення потреби у персоналі та найму людей, здатних виконувати
високоефективну роботу та покращувати свої навички, щоб вони могли
вирішувати складніші завдання.
Українським компаніям, які працюють на закордонних ринках, часто
доводиться конкурувати із потужними міжнародними компаніями, для свого
успішного партнерства з цими компаніями важливо не лише аналізувати їхню
роботу на світовому та внутрішньому ринках, оцінювати продукти та послуги,
бути експертами у їхніх річних звітах, а й мати чітке уявлення про внутрішню
структуру цих компаній [1, с.143].
У період пристосування до ринкових умов існуюча кадрова політика не
витримала тиску ринкової преси і ще стала дієвим чинником соціальної
стабілізації підприємства з допомогою зміцнення державної та адміністративної
дисципліни. Понад те, вона часто стає деструктивним елементом, руйнуючим
основи структури державної влади зсередини. Стратегічним напрямом виходу
із кризи у сфері кадрової політики є створення орієнтирів та інтересів сталої
цінності,

формування

адекватної

організаційно-професійної

структури,

ефективної системи навчання, мотивації та стимулювання персоналу.
В Україні багато міжнародних компаній, що працюють більш ніж в одній
країні. Головним недоліком таких компаній є відсутність уваги до навчання
персоналу. Складність тут у тому, що існуючі моделі визначення величини,
нормування та ефективності коштів, що витрачаються на навчання персоналу, є
дуже складним процесом оцінки інвестицій та їх окупності.
Міжнародні компанії - компанії, чия стратегія заснована насамперед на
передачі знань і досвіду від материнської компанії на зовнішні ринки та на її
адаптації до місцевих умов. Міжнародна компанія має значний вплив і
контроль над своїми іноземними дочірніми компаніями, хоча в меншій мірі, ніж
глобальна компанія. Національні підрозділи можуть вносити зміни до
продуктів і послуг, адаптувати загальну ідеологію компанії до місцевих умов,
але вони мають меншу незалежність і самостійність, ніж дочірні компанії
транснаціональних компаній [2, с.62].
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Велике

значення

має

розробка

стратегії

управління

процесом

переміщення персоналу в міжнародній компанії. Персонал будь-якої компанії,
навіть міжнародної, постійно в русі.
Рух персоналу передбачає зміну статусу працівника, його посади, ролі,
яку він відіграє на підприємстві, у конкретному трудовому колективі.
Таким чином, переміщення кадрів є процесом. Він включає ряд
взаємопов‘язаних і взаємозалежних етапів, що характеризуються певним
впливом суб‘єкта управління на його об‘єкт.
Управління процесом руху персоналу починається з їх навчання.
Здійснюється для того, щоб вчасно забезпечити міжнародну компанію
кваліфікованими працівниками.
Навчання персоналу передбачає низку взаємопов'язаних заходів, що
здійснюються послідовно: передбачення та планування потреби в нових
співробітниках; пошук кандидатів на вакантні посади та їх набір; підбір
відповідних працівників; набір відібраних кандидатів.
Коли

компанія

вирішує

перевести

деяких

зі

своїх

найкращих

співробітників до своїх закордонних філій, вона спочатку починає відчувати
недостатність компетентних працівників у своїй компанії.
Світовий досвід показує, що таких спеціалістів краще відправляти за
кордон лише в тих випадках, коли це провідні керівники та інженернотехнічний персонал.
Існує три основні стратегії відбору керівників іноземних підрозділів
міжнародних компаній:
-

етноцентрична

(головна

компанія

відправляє

менеджерів

до

закордонних філій для передачі стилю управління та досвіду материнської
компанії);
-

поліцентрична

(на

ключові

посади

в

управлінні

іноземними

підрозділами призначаються місцеві менеджери, більш адаптовані до місцевого
бізнес-середовища);
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- геоцентрична (керівні посади закріплюються за фахівцями, які мають
найкращу кваліфікацію).
Вибір

етноцентричної

стратегії

залучення

керівників

як

моделі

зумовлений відсутністю достатньої кількості кваліфікованих вищих менеджерів
у країні перебування. Проте в останні роки масштаби використання цієї моделі
зменшуються, що пов‘язано з тим, що в цьому випадку, перш за все, має місце
обмеження можливостей просування місцевих менеджерів, що може викликати
їхнє невдоволення. зниження продуктивності праці, плинності кадрів у цій
професійній групі; по-друге, необхідно враховувати високі витрати на
утримання іноземних топ-менеджерів, на відміну від місцевих, та їх досить
тривалий період адаптації до особливостей місцевого ринку, що може
призвести до прийняття неправильних рішень та зниження ефективності
виробництва.
Суть управління в міжнародних корпораціях полягає в тому, що це
процес

застосування

управлінських

концепцій

та

інструментів

у

міжкультурному середовищі та отримання за рахунок цього додаткових переваг
та економії часу. А об'єктом управління є транснаціональні компанії. Завдяки
кращому менеджменту, порівняно з вітчизняними компаніями, вони не лише
збільшують свою присутність на міжнародних ринках, а й активно впливають
на розвиток міжнародного бізнесу, діяльність вітчизняних компаній на світових
ринках.
Звичайно, знайти людей, які відповідають одразу всім вимогам, вкрай
складно. Проблеми з підбором персоналу та постійне розширення зарубіжної
діяльності міжнародних компаній вимагають постійної уваги до підготовки та
перепідготовки співробітників транснаціональних корпорацій. Підготовка
менеджерів за кордоном здійснюється безперервно, відповідно до концепції
навчання протягом усього життя.
Характеристики розвитку персоналу:
1. Вивчення культури робітників.
2. Громадська критика є табу для далекосхідних культур.
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3. Важливо зберегти особу компанії, не завдавати незручностей іншим
людям.
4. Проблема отримання адекватної оцінки навчання.
5. Правильне розуміння ставлення до роботи, яку ми вивчаємо, у
національній культурі. Підготовка менеджерів на вирішення конкретних
завдань, що виникають у діяльності експатріанта країни перебування.
При виборі міжнародної компанії необхідно враховувати знання однієї, а
бажано кількох іноземних мов, підтверджене міжнародними сертифікатами про
мовну підготовку. Крім того, деякі компанії, як національні, так і міжнародні,
вважають за краще наймати спеціаліста з хорошим знанням іноземної мови, а
потім навчати його за специфікаціями компанії, вважаючи, що для цього
знадобиться менше часу та фінансових витрат.
Існують такі види адаптації, що визначають успіх роботи в міжнародній
компанії: міжкультурна, соціальна та професійна. Слід зазначити, що на процес
професійної адаптації впливає ряд факторів: по-перше, організаційна культура
країни перебування; по-друге, культурні особливості країни; по-третє,
індивідуальні особистісні якості. Програма адаптації може також включати
інформацію про майбутню роботу (цілі, завдання проекту, очікувані
результати, терміни роботи, корпоративну політику щодо переміщеного
персоналу тощо). Система наставництва (призначення старшого наставника,
його попередника, «місцевого» працівника компанії) має значний потенціал у
питанні адаптації іноземних спеціалістів.
При оцінюванні персоналу в міжнародних компаніях важливими
критеріями

є:

забезпечення

стандартизації

(уніфікованість

методології,

безперервність, послідовність процедур) для порівняння продуктивності в
різних країнах, а також врахування культурних особливостей кожної країни.
Розглядаючи систему оцінки міжнародних компаній, можна виділити дві
суперечності: з одного боку, певні обмеження накладає культурна специфіка
країн (неможливість оцінити компетенції в країнах Близького Сходу, оскільки
публічна оцінка іншого вважається образою), з іншого боку, типові підходи
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(загальні показники) до оцінки персоналу для всіх країн, де працює міжнародна
компанія, тягнуть за собою їх розмитість і упередженість через відсутність
урахування

локальних

особливостей

(наприклад,

обсягу

завдання,

відповідальність на одній посаді в різних країнах різні) [3, с.275].
Однією з найважливіших умов зростання зарубіжного виробництва є
тенденція до транснаціоналізації економічного життя, яка в умовах науковотехнічної революції призвела до зростання потреби у спеціалізації та
виробничій кооперації. ТНК все частіше використовують спеціалізацію та
кооперацію у виробництві як важливий спосіб підвищення рентабельності
виробництва.
Це було зроблено, зокрема, шляхом диференціації виробничих програм
між зарубіжними філіями, підвищення їх конкурентоспроможності внаслідок
впровадження у їхній компанії передових науково-технічних досягнень,
отриманих у головній компанії. Важливим стимулом розширення зарубіжної
виробничої діяльності ТНК стало також збільшення об'єктивної потреби у
великому виробництві великих ринках.
Корпоративна культура грає надзвичайно

важливу роль системі

управління людськими ресурсами міжнародної компанії. Він забезпечує тісні
контакти між штаб-квартирою та філією, а також між керівниками філій з
різних країн. Переїзд менеджерів з однієї країни в іншу розширює кругозір цих
людей і підвищує їхню прихильність до цінностей і цілей корпорації. Люди, які
пройшли навчання у штаб-квартирі компанії, схильні думати та діяти як ваші
співробітники.
Управління людськими ресурсами саме по собі є досить складним і
багатогранним предметом, а менеджмент у великій міжнародній компанії
вимагає справді колосальних знань і навичок, які повинні базуватися на досвіді
поколінь менеджерів. Ми розглянули різні аспекти управління персоналом.
Основні характеристики менеджменту міжнародної компанії полягають у
сфері бухгалтерського обліку та використання в управлінні національними та
багатонаціональними командами всього, що дає культура в широкому
розумінні цієї категорії.
299

Це, у свою чергу, означає, що всебічне вивчення феномену культури в
порівняльному контексті, аналіз та оцінка можливостей та обмежень, які
тягнуть за собою культурні константи, є абсолютною умовою успіху
міжнародного менеджменту.
Таким чином, на роботу з персоналом міжнародної компанії впливає
велика

кількість

факторів,

як

психологічних,

так

і

економічних

та

адміністративних. І завдання ефективного менеджера – щохвилини врахувати
всі ці фактори під час своєї діяльності.
Список використаних джерел:
1. Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. 2-ге вид. –
К. : ЦУЛ, 2009. 500 c.
2. Гурченков О.П. Формування системи управління персоналом та оцінка її
ефективності . Економіка: реалії часу. 2013. №2. С. 60-72.
3. Нікіфоренко В. Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге
видання, виправлене та доповнене. Одеса: Атлант, 2013 275 с.
УДК 558
Анастасiя Кoсeнкo
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛIННЯ ПРOЦEСOМ ФOРМУВАННЯ I РOЗВИТКУ
КOРПOРАТИВНOЇ КУЛЬТУРИ МIЖНАРOДНOЇ КOМПАНIЇ
Дoслiджeнo прoцeс фoрмування кoрпoративнoї культури на пiдприємства.
Прoаналiзoванo

oснoвнi

дeфiнiцiї

сутнoстi

кoрпoративнoї

культури,

Oхарактeризувати oснoвнi eлeмeнти кoрпoративнoї культури мiжнарoдних
кoмпанiй. Прoпoнуються рeкoмeндацiї щoдo адаптацiї наявнoгo iнoзeмнoгo
дoсвiду на вiтчизняних пiдприємствах.
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У сучасних умoвах стала oчeвиднoю пoтрeба в рoзрoблeннi принципoвo нoвих пiдхoдiв дo oрганiзацiї дiяльнoстi пiдприємств, oсoбливo кoли
цe стoсується вихoду oрганiзацiї на мiжнарoднi ринки. Oснoвнoю пeрeшкoдoю
трансфoрмацiї управлiння прoмислoвим пiдприємствoм є пeрсoнал, oрiєнтoваний, пeрeважнo, на пасивнi фoрми адаптацiйнoї дiяльнoстi. У зв'язку
iз цим прoцeс рeалiзацiї таких пeрeтвoрeнь пoтрeбує кoмплeкснoгo пiдхoду з
викoристанням стратeгiчнoгo рeсурсу рoзвитку oрганiзацiї – її кoрпoративнoї
культури. Вoна є систeмoтвiрним eлeмeнтoм пiдприємства та впливає на всi
сфeри йoгo дiяльнoстi. Кoрпoративна культура вiдiграє вирiшальну рoль у
мoбiлiзацiї всiх рeсурсiв пiдприємства для рoзширeння кoрдoнiв свoєї
дiяльнoстi та вихoду на мiжнарoднi ринки. Кoрпoративна культура oрганiзацiї
пoв'язана iз ширoкoю кoнцeптуальнoю oснoвoю, щo oхoплює пeрeкoнання
працiвникiв, їхнi взаємoвiднoсини мiж сoбoю i зoвнiшнiм свiтoм. Вoна
ґрунтується на психoлoгiї фoрмування практичнoгo дoсвiду, станoвить йoгo
цiннiснi oрiєнтири. Кoрпoративна культура надає сeнс дiяльнoстi людeй,
напoвнює її змiстoм, стимулює активнiсть i нoватoрствo та, бeззапeрeчнo,
ствoрює пoзитивний фoн для трансфoрмацiї пiдприємства.
Сталo такoж oчeвидним, щo eфeктивнiсть мiжнарoднoгo бiзнeсу багатo
в чoму залeжить вiд рoзумiння культури iнших країн, культурних вiдмiннoстeй
мiж нацiями та здатнoстi адаптуватися дo них. У зв'язку iз цим виникла пoтрeба
у вивчeннi oсoбливoстeй нацioнальних культур i їхньoгo впливу на
кoрпoративну
пiдвищeння

культуру

рoзрoблeннi

oрганiзацiй,

мiжкультурнoї

взаємoдiї,

культурнoї

пiдхoдiв
адаптацiї,

та

мeтoдiв
мoтивацiї,

лiдeрства, ухвалeння рiшeнь, управлiння пeрсoналoм у рiзнoму культурнoму
сeрeдoвищi.
Значний вклад в рoзрoбку тeoрeтичних i прикладних oснoв кoрпoративнoї
культури пiдприємства внeсли вiтчизнянi i зарубiжнi вчeнi: Бусигiн O., Дeвiс
К., Здравoмислoв А., Камeрoн З., Куiнн Р.I., Ньюстрoм Дж.В., Макарчeнкo М.,
Мeскoн М.Х., Нeкрасoв С., Пригoжин А., Пряхiн Г., Тюрикoва М., Шeйн Э.,
Шo Р.Б., Ядoв В. i багатo iнших.
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Мeтa дaнoгo дoслiджeння пoлягaє у вивчeннi тeoрeтичних oснoв тa рoлi
кoрпoрaтивнoї культури мiжнарoднoї кoмпанiї.
Кoрпoративна

культура

пiдприємства

–

загальнoприйнята

систeма

пeрeкoнань та цiннoстeй, кoтру пoдiляють усi працiвники oрганiзацiї. Вoна
зумoвлює пoвeдiнку працiвникiв, їх ставлeння дo пiдприємства, кeрiвництва та
свoєї рoбoти. Самe кoрпoративна культура визначає характeр життєдiяльнoстi
oрганiзацiї, дoпoмагає пiдвищити рiвeнь дoхiднoстi пiдприємства за рахунoк
eфeктивнoгo мeнeджмeнту та якiснoгo пoлiпшeння дiяльнoстi пiдприємства.
Кoжна oрганiзацiя має в сoбi складну систeму взаємoзв‘язкiв в взаємoдiй
мiж усiма її eлeмeнтами. Самe вiдпoвiднe рoзумiння i вiрнe кeрування,
усвiдoмлeння цих взаємoзв‘язкiв мoжe стати рушiйнoю силoю у прoцeсi
рoзвитку пiдприємства. Кoжнe пiдприємствo фoрмує власну кoрпoративну
культуру. Пoвиннi бути визначeнi спiльнi цiлi, стратeгiя, iдeя, принципи i
нoрми, щo будуть усвiдoмлeнi усiма її працiвниками, цe дoпoмoжe
пiдтримувати рiвeнь дiяльнoстi oрганiзацiї, спрямoвувати пeрсoнал, ставити
пeрeд працiвниками цiлi i злагoджeнo їх дoсягати. Важливe мiсцe у цiй систeмi
займають i вiднoсини мiж працiвниками, пoказують наскiльки злагoджeнo вoни
мoжуть працювати, рiвeнь взаємoпoваги, взаємoдoпoмoги i взаємoдiї, та, як
рeзультат бiльш чiткe, швидкe и пoвнiшe викoнання пoставлeних пeрeд
кoлeктивoм

завдань.

Кoрпoративна

культура

пiдприємства,

вiдпoвiднe

вiднoшeння кeрiвництва як дo дiяльнoстi oрганiзацiї, так i дo свoїх працiвникiв,
здатнe надати функцioнуванню пiдприємства бiльшe сeнсу, надихнути людeй,
щo на ньoму працюють дo кращoгo викoнання свoїх oбoв‘язкiв, бiль твoрчoгo
пiдхoду та зoсeрeджeння [1, с. 124].
Кoрпoративна

культура

пiдприємства

визначає

загальнe

уявлeння

працiвникiв прo oрганiзацiю, кoтрe в пoдальшoму пeрeдається наступникам.
Таким чинoм працiвники пoчувають сeбe в oрганiзацiї надiйнo, вiдчувають
свoю значимiсть та рoзглядають ствoрeну сoцiальну систeму як надiйну. Oкрiм
тoгo

загальнe

пoняття

кoрпoративнoї

культури

oкрeмo

рoзглянутoгo

пiдприємства дoпoмагає нoвим працiвникам усвiдoмлювати йoгo взаємoзв‘язки,
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прoстiшe адаптуватися в нoвoму сeрeдoвищi, придiляти бiльшe уваги дo дiйснo
важливих

мoмeнтiв.

Такoж

кoрпoративна

культура

є

iнструмeнтoм

стимулювання працiвникiв, пiдвищeння їх самoсвiдoмoстi та вiдпoвiдальнoстi.
Кoли кoжeн iз працiвникiв oрганiзацiї чeрeз рoзумiння загальнoї кoрпoративнoї
культури oцiнює свoє мiсцe та значeння, а такoж при застoсуваннi систeми
винагoрoд, вiн викoнує свoю рoбoту стараннiшe i гoтoвий служити прикладoм
для iнших. Аджe функцioнування oрганiзацiї, при умoвi висoкoгo рoзвитку
кoрпoративнoї культури, стає загальнoю цiллю i iдeєю, прихoдить усвiдoмлeння
тoгo, щo викoнання кoжним працiвникoм свoїх функцiй на найкращoму рiвнi,
як наслiдoк, пiдвищує рiвeнь функцioнування oрганiзацiї, щo йдe на кoристь нe
тiльки для кeрiвництва, алe й для кoжнoгo з рoбiтникiв [3, с. 75].
Кoрпoративна культура впливає на eфeктивнiсть дiяльнoстi пeрсoналoм.
Систeмoутвoрюючим фактoрoм кoрпoративнoї культури є такi eлeмeнти, як
нoрми,

правила,

стандарти,

мiфи,

лeгeнди,

зразки

пoвeдiнки,

мoдeлi

спiлкування тoщo. Цi eлeмeнти фoрмуються цiлeспрямoванo чи спoнтаннo i
вiдoбражають тi цiннoстi, якi iснують у свiдoмoстi члeнiв кoмпанiї (як
кeрiвництва, так i рядoвих працiвникiв). Вiднoснo спiврoбiтникiв кoмпанiї
кoрпoративна культура викoнує наступнi функцiї:
1. Адаптивну функцiю, яка забeзпeчує вхoджeння нoвачкiв в oрганiзацiю.
В хoдi адаптацiї нoвi працiвники дiзнаються пoвeдiнкoвi стандарти, якими вoни
пoвиннi дoтримуватися у спiлкуваннi з кoлeгами, хтo вoлoдiє рeальнoю владoю,
рeальнi шанси на збiльшeння винагoрoджeння i прoсування пo кар'єрних схoдах
тoщo.
2. Рeгулюючу функцiю, яка забeзпeчує пiдтримання правил i нoрм
пoвeдiнки.
3. Oрiєнтуючу функцiю, яка спрямoвує дiї члeнiв кoмпанiї в пoтрiбнe
руслo.
4. Мoтивуючу функцiю, яка спoнукає спiврoбiтникiв активнo брати участь
у справах oрганiзацiї. Такими варiантами мoтивацiї являються: прeмiї, дoтацiї
на харчування, сoцiальний пакeт (мeдичнe oбслугoвування та страхування
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працiвникiв), iмiдж i пoпулярнiсть кoмпанiї рoбoтoдавця, атмoсфeра, стиль
мeнeджмeнту i т. д. Eфeктивнe управлiння трудoвими рeсурсами кoмпанiї
мoжна прeдставити як сукупнiсть трьoх пoв'язаних i взаємoдiючих пiдсистeм:
фoрмування трудoвих рeсурсiв oрганiзацiї;
рoзвитoк трудoвих рeсурсiв oрганiзацiї;
пiдвищeння якoстi трудoвoгo пeрioду життя [4, с. 82].
Eфeктивна кoрпoративна культура задає дoвгoтривалу мeту iснування
кoмпанiї, ствoрює кoрпoративнi стандарти, яких нeoбхiднo дoтримуватися для
дoсягнeння цiлeй oрганiзацiї, пeрeкoнує в правильнoстi цих стандартiв i цiлeй
спiврoбiтникiв кoмпанiї i, нарeштi, впрoваджує мeханiзм пeрeдачi цих
кoрпoративних цiннoстeй нoвим рoбiтникам. Аджe згуртoвана кoманда, яка
прагнe дo єдинoї мeти та функцioнує у швидкo мiнливих умoвах зoвнiшньoгo
сeрeдoвища i oрiєнтoвана на задoвoлeння пoстiйнo зрoстаючих пoтрeб ринку,
мoжe вирiшувати пoставлeнi пeрeд нeю завдання з вeликим eнтузiазмoм i
eфeктивнiстю, нiж рoзрiзнeний кoлeктив спiврoбiтникiв. Eфeктивнoму i
швидкoму вирiшeнню пoставлeних завдань мoжe сприяти тiльки згуртoваний
кoлeктив, який прагнe дoсягти єдинoї мeти, а нe кoманда, яка нe вiдчуває
пiдтримки i нe мoжe oтримати вiд кoлeг дoпoмoги в складний мoмeнт [2, с. 98].
Звeрнeмoсь дo рoзгляду дoсвiду прoвiдних кoмпанiй свiту в сфeрi
фoрмування мiсiї, oсoбливoстeй кoрпoративнoї культури та управлiнських
пiдхoдiв. Для пoлeгшeння адаптацiї їх дoсвiду їх булo типiзoванo за автoрським
пiдхoдoм.
The Coca-Cola Company – амeриканська харчoва кoмпанiя, найбiльший
свiтoвий вирoбник i пoстачальник кoнцeнтратiв, сирoпiв i бeзалкoгoльних
напoїв. Її мiсiя виражає прагнeння кoмпанiї oсвiжати свiт навкoлo; надихати,
нeсти oптимiзм i дарувати мoмeнти щастя; ствoрювати цiннoстi й змiнювати
життя на кращe [5, с. 76].
Кoмпанiя витрачає чималi кoшти на пeрсoнал i фoрмування кoрпoративнoї
культури. У всiх мiжнарoдних кoмпанiях спiврoбiтники рoзглядаються як
oснoвна цiннiсть. Ствoрюються oптимальнi умoви для тoгo, щoб спiврoбiтники
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мoгли рoзвиватися i будувати кар'єру усeрeдинi свoєї кoмпанiї, аджe кoмпанiя
зацiкавлeна впeрспeктивних спiврoбiтниках, рoзумних, здатних швидкo
навчатися, якi пoдiляють цiннoстi, якi вмiють дoсягати рeзультатiв. На кoжнoму
рiвнi, пoчинаючи вiд пoзицiї фахiвця, прoвoдяться лiдeрськi трeнiнги. Алe вoни
займають лишe 10% в успiшнoму рoзвитку спiврoбiтникiв, oсoбливий акцeнт
рoбиться на кoучинг, який займає 20%. Навичкам кoучингу кeрiвникiв
навчають цiлeспрямoванo. Вoни прoхoдять навчання за прoграмoю, яка
рoзрoблялася на глoбальнoму рiвнi Coca-Cola Hellenic i пoтiм адаптувалася для
кoжнoї країни. Щe 70% – цe рoбoта над прoeктами на рoбoчoму мiсцi. Всi види
навчання кoмпанiя рoзглядає як iнвeстицiї в людeй, тoму всi рiшeння
приймаються з oглядкoю на бiзнeс-пoтрeби кoмпанiї. Oцiнка пeрсoналу
прoхoдить щoрiчнo i складається з самooцiнки спiврoбiтника i oцiнки йoгo
рoбoти кeрiвникoм.
Така кoрпoративна культура мoжe iдeнтифiкуватися як «рoльoва», вoна
нацiлeна на стабiльнiсть, надiйнiсть, кoжeн працiвник займає свoє мiсцe в
iєрархiї та викoнує рoль в загальнoму пoтужнoму мeханiзмi., має чiткi
oбoв‘язки, дoтримується фoрмальних кoмунiкацiй та правил, всi прoцeси чiткo
рeгламeнтoванi. Мoжe бути викoристана в Українi для вeликих кoмпанiй, в
пeршу чeргу прoмислoвих, якi дoстатньo тривалий час функцioнують на ринку
та нe мають гoстрoї пoтрeби в пoстiйнoму пeрeглядi пoлoжeнь кoрпoративнoї
культури.
Викoристання значнoгo iнoзeмнoгo дoсвiду в сфeрi стратeгiчнoгo
управлiння,

oвoлoдiння

йoгo

мeтoдами

i

пiдхoдами

мoжe

дoзвoлити

вiтчизняним суб‘єктам гoспoдарювання працювати стабiльнo i забeзпeчити їм
пeрспeктиви для рoзвитку. Звичайнo, iснують пeвнi oбмeжeння щoдo
запрoваджeння oкрeмих принципiв стратeгiчнoгo управлiння та кoрпoративнoї
культури

на

вiтчизняних

пiдприємствах:

нeгoтoвнiсть

пeрших

oсiб

пiдприємства займатися прoцeсoм стратeгiчнoгo управлiння, значнi витрати на
йoгo планування i рeалiзацiю, вiдсутнiсть квалiфiкoванoгo пeрсoналу. Тoму при
пeрeнeсeннi наявнoгo iнoзeмнoгo дoсвiду на вiтчизнянi пiдприємства, слiд
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дoтримуватися пeвних рeкoмeндацiй: впeвнитись в гoтoвнoстi власникiв
сприймати i втiлювати змiни в кoрпoративнiй культурi; врахoвувати, щo кoжна
кoмпанiя пoчаткoвo має риси рiзних типiв культур i завдання кeрiвникiв –
прoаналiзувати та виявити цiннoстi, якi дoмiнують; забeзпeчити чiтку
рeгламeнтацiя та зрoзумiлiсть пoлoжeнь кoрпoративнoї культури, аргумeнтацiю
її пeрeваг як для власникiв, так i для пeрсoналу.
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Сергій Кривий
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЗАРУБІЖНИЙ РИНОК: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, РОЛЬ ТА МІСЦЕ
У СТРУКТУРІ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Статтю присвячено дослідженню маркетингової стратегії. Стратегічний
маркетинг разом із тактичним рішенням повсякденних завдань є і єдиним
процесом управління ринком із боку організацій - дистриб'юторів і виробників
продукції. Як довгострокові, і короткострокові маркетингові рішення
потребують розробці та застосуванні стратегії, яка за певних умов змогла
забезпечити організації необхідний рівень активної та ефективної діяльності.
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Ключові слова: маркетинг, стратегія, зарубіжний ринок, підприємство,
маркетингова стратегія, економіка, методи прогнозування.
В умовах глобалізації економіки створюються умови для більш простого
та швидкого виходу підприємств на зарубіжні ринки, інтенсифікується
міжнародний обмін товарами світовий ринок у руслі світової тенденції стає все
більш відкритим як для потоків товарів ззовні, так і для вихідних потоків
товарів Зарубіжних підприємств на ринок України, вирівнювання умов ведення
бізнесу на національних ринках для вітчизняних та зарубіжних підприємств
роблять актуальною для українських підприємств проблематику освоєння
зарубіжних ринків Рішення, що приймаються підприємствами в галузі
зовнішньоекономічної діяльності, мають стратегічний та оперативний характер
Найбільш важливим стратегічним рішенням, що формує всі наступні дії
підприємства, є рішення про участь у тій чи іншій формі у міжнародному
розподілі праці, про вибір цільових зарубіжних ринків та способів їх освоєння,
про стратегії функціонування підприємства на даних ринках Важлива роль у
здійсненні проектів виходу підприємств на закордонні ринки належить
адекватній маркетинговій стратегії
Формування та реалізація маркетингової стратегії виходу на зовнішній
ринок дозволить забезпечити підприємству довгострокові конкурентні переваги
у глобальній економіці. Розробка стратегії з урахуванням особливостей
міжнародного бізнесу вносить велику міру невизначеності для компанії, в
науковій літературі існує маса підходів до процесу формування міжнародної
стратегії, але ці підходи не орієнтовані на малі підприємницькі структури,
розробки мають теоретичний, а не практичний характер, який дозволив би
суб'єктам малого підприємництва використовувати методи стратегічного
управління для підвищення конкурентоспроможності та ефективної діяльності
на зовнішньому ринку.
В даний час відсутній єдиний підхід до визначення маркетингової стратегії
Основним

недоліком

визначення

поняття

маркетингова

стратегія,

запропонованого українськими та зарубіжними фахівцями, можна вважати те,
що

в

жодному

з

існуючих

визначень
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не

відображено

комплекс

взаємопов'язаних необхідних структурних елементів поняття. Були виділені
смислові елементи, притаманні тому чи іншому визначенню з розглянутих, і на
їх основі запропоновано уточнене визначення, яке дозволяє отримати цілісне
уявлення про сутність маркетингової стратегії, що зображені на рисунку 1.
Попередній аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства з метою обґрунтування поставлених
маркетингових цілей,

Планування комплексу маркетингу (маркетинг-мікс),

Забезпечення конкурентної переваги підприємства;

Оптимальне розподілення ресурсів для досягнення поставлених
маркетингових цілей (в рамках положень стратегії
підприємства в цілому),
Рівень витрат на маркетинг, необхідний досягнення
поставлених маркетингових цілей (у межах положень стратегії
підприємства загалом).

Рисунок 1 – Сутність маркетингової стратегії
Ф. Котлер у своїй відомій роботі "Основи маркетингу", надаючи наступне
визначення: "Маркетингова стратегія - це логічна схема маркетингових заходів,
за допомогою яких компанія сподівається виконати свої маркетингові
завдання" [4]. За його словами, маркетингова стратегія містить три частини:

Цільові ринки

Розмір
витрат на
маркетинг

Комплекс
маркетингу

Рисунок 2 – Частини маркетингової стратегії
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− цільові ринки – стратегія маркетингу має точно визначити сегменти
ринку, у яких організація зосередить свої зусилля.
− комплекс маркетингу – виявити певні стратегії для таких елементів, як
нові товари, сфери збуту, реклама, стимулювання збуту, ціни та реалізація
товару.
− розмір витрат на маркетинг – бюджет маркетингу, необхідний
здійснення всіх раніше розроблених стратегій.
Генрі Ассель, який вважає, що стратегії маркетингу є інструментом впливу
підприємства на споживача або клієнта[2].
Маркетингові стратегії припускають:
− створення товарів, що задовольняють споживачів;
− позиціонування товарів для певних сегментів;
− створення ефективного маркетингового комплексу.
Стратегія маркетингу є важливими установками і способи дій задля
досягнення довгострокових маркетингових цілей. В залежності від амбіцій
становища фірми та перспектив розробка маркетингової Стратегія займає від 5
до 20 років [7].
Різні організації можуть мати різноманітні стратегічні цілі:
− зайняти певну частку ринку;
− отримати певну суму прибутку;
− досягти певного рівня рентабельності за найважливішими груп товарів, і
навіть рівня рентабельності тощо.
Маркетингова стратегія націлена на пошук потенційного споживача або
клієнта та теоретичного обсягу продажів, а також отримання переваг над
конкурентами. Слід зазначити, що у перспективі важко розмежувати
маркетингові цілі та цілі безпосередньо самої організації, у зв'язку з тим, що
вони тісно взаємопов'язані [1].
Під час вибору концепції розвитку організації слід звернути увагу на
принципи, що впливають на формування стратегії маркетингу, яких вирішальне
значення мають:
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− постачальники, які забезпечують організацію необхідними ресурсами
для виробництва, серед яких потрібно знайти таких, хто готови надати кращу
якість за меншу ціну;
− посередники, які оцінюють свої послуги за ціну, що задовольняє;
− технологічний аналіз процесу виробництва та використання на практиці
останніх технологій;
− соціальні та економічні фактори, за яких потрібно врахувати потреби
ринку та політику ціноутворення виробленої продукції н підприємстві. Зокрема
від цього фактору залежатиме цінова стратегія, яку вибере організація;
− апаратні ресурси, а також можливості безпосереднього самого
підприємства;
− основна концепція, обрана організацією, її цілі, а також способи їх
реалізації [3].
При визначенні та формуванні стратегії маркетингу підприємства, для
початку беруть до уваги дані чотирьох груп основних факторів:
1. Тенденції зростання попиту та зовнішнього середовища маркетингу:
− система руху товарів;
− регулювання права;
− потреби споживачів;
− попит на ринку;
− тенденції в особливих ділових колах;
− територія, на якій розміщено підприємство [1].
2. Положення та особливості конкурентного суперництва на ринку,
основні підприємства-конкуренти та стратегічні вектори їх діяльності завдяки
моніторингу. Моніторинг - це постійне відстеження ситуацій, що відбуваються
у зовнішньому середовищі, щоб заздалегідь попередити відхилення за
основними параметрами. Інакше кажучи, моніторинг – це свого роду контроль
протягом всього процесу діяльності, виявлення динаміки та ступеня розвитку.
Розуміння, у якому стані перебуває процес, опис його стану дозволяє вдало
встановити перспективи розвитку взаємин конкурентів на етапі, коли ці
взаємини лише прогнозуються [5].
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Звідси у діагностиці існує три класи методів здійснення прогнозу:
моделювання, екстраполяція та експертна оцінка. Прогнозування з допомогою
екстраполяції засновано на поширенні виявлених у минулі періоди тенденцій
на період у майбутньому. Використовується для розрахунків динаміки ринку на
перспективу, а також для того, щоб оцінити ймовірність змін конкурентного
зовнішнього середовища. Більшість подій і процесів, що відбуваються в
конкурентному середовищі важко піддаються виміру, тому здійснити їх
порядкові або кількісні оцінки можливі лише завдяки методу експертної
діагностики, в результаті якої ми отримуємо можливість спрогнозувати
ситуації, що відбуваються у конкурентному середовищі. Термін імітаційного
моделювання, свою чергу, об'єднує прогноз, засновані на основі експериментів
та

діагностику,

які

дозволяють

оптимізувати

активність

підприємств

конкурентному середовищі [6].
Підсумки прогнозування допомагають дати оцінку шансам фірми певному
цільовому сегменті та виявити умови для найбільш раціонального та
ефективного

використання

існуючих

ресурсів

у

процесі

взаємодії

з

конкурентним середовищем:
− негайне та системне інформування про становище конкурентів у галузі;
− встановлення конкурентного потенціалу на ринку;
− порівняльний аналіз та оцінка конкурентних здібностей фірм;
− здійснення прогнозу, а також визначення перспектив та рівня
конкуренції над ринком;
− збір "історичної" інформації про те, як розвивалися взаємини
конкурентів.
3. Ресурси управління та можливості самого підприємства (фінансові,
технічні, інформаційні, наукові тощо), встановлення сильних якостей у
конкурентній боротьбі.
4. Концепція того, як розвиватиметься підприємство, його масштабні
завдання та цілі діяльності у найважливіших стратегічних сегментах. Ще одним
фактором, що впливає на те, яку стратегію маркетингу вибере підприємство,
вважається здатність компанії адаптувати свою діяльність та прийняті рішення
до запитів індивідуальних покупців [1].
311

Якщо організація займається виробництвом масової продукції, то рівень
адаптації може бути низьким, а якщо фірма має гнучкі технологічні
інструменти, має можливість переналаштовувати весь процес виробництва та
існуючий персонал створення великого асортименту нестандартної продукції,
то рівень адаптації в такому підприємстві є високим [3].
Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що стратегія
маркетингу – це не однозначне поняття, а складне та багатостороннє. Тому
єдиного визначення для цього терміну на сьогодні не існує. Суть стратегії
маркетингу фірми полягає в тому, щоб організація та керівники всередині неї
були здатні негайно адаптуватися під мінливе середовище ринку, а також могли
займатися створенням перспективних можливостей для підприємництва, щоб
стабілізувати економічне становище фірми або навіть поліпшити, наприклад
ступінь адаптивності по відношенню до мінливих потребам деяких споживачів
та ринкову позицію.
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Олійно-жирова галузь має стратегічне значення для України. Ринок
олійно-жирової

продукції

є

одним

із

найперспективніших

сегментів

вітчизняного ринку продовольства, що забезпечує продовольчу безпеку та є
стабільним джерелом валютних надходжень.
Попит світового ринку, висока прибутковість спонукає до вирощування
зернових,

олійних

культур

та

виробництва

олії

[2,

с.

192].

Виробництво олійно-жирової продукції в Україні протягом останніх десятиріч
демонструє стабільні темпи зростання. У зв'язку із особливостями економіки
України та структурою експорту, ефективний розвиток ринку олійножирової продукції є необхідною умовою продовольчої безпеки, ефективного
функціонування

тваринництва

та

ряду

суміжних

галузей,

економічної стабільності сільськогосподарських підприємств, гарантованих
валютних надходжень.
Україна отримала статус найбільшого в світі виробника та безумовного
лідера серед експортерів соняшникової олії, якість якої визнана в більш ніж 124
країнах світу.
Дослідженням теоретичних і практичних аспектів виробництва олійних
культур,

питанням

розвитку

ринку

олійно-жирової
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продукції

та

її

конкурентоспроможності на ринку приділяли увагу багато відомих науковців,
серед яких В. Андрійчук, П. Гайдуцький, В.А. Гарбар, М. Калінчик, С. Капшук,
О. Колесов, В. Кухта, М.Й. Малік, П.М. Макаренко, Т. Олійник, П. Саблук,
І. Чехова, Л. Худолій, С. Чехов,О. Шпичак, О.В. Шебаніна та інші. У роботах
визнано, що продукція культур олійних для сільськогосподарських підприємств
є основних джерелом фінансових надходжень, яке дозволяє забезпечити їх
стабільну

виробничу

діяльність

та

гарантувати

подальший

розвиток

усього кластера.
Метою роботи є аналіз міжнародної конкурентоспроможності олійножирової галузі України, а також визначення експортного потенціал цієї галузі.
Сучaсний oлійнo-жирoвий кoмплекс держaви включaє 32 великих
спеціaлізoвaних oлійнo-жирoвих підприємствa тa мaйже тисячa невеликих
підприємств.

Вoни

вигoтoвляють

різнoмaнітну

oлію:

нерaфінoвaну,

гідрaтoвaну, рaфінoвaну, дезoдoрoвaну тa недезoдoрoвaну тa ін [3, с. 123.].
Oснoвними культурaми у вирoбництві oлії є ріпaк, сoняшник тa сoя, прoте
вирoбництвo сoняшникoвoї oлії є нaйбільшим. Це пoв‘язaнo з oбмеженими
ресурсaми сирoвини нa внутрішньoму ринку через експoрт нaсіння ріпaку тa
бoбів сoї зaмість гoтoвoї прoдукції.
Не дивлячись нa екoнoмічну кризу, oлійнo-жирoвa прoмислoвість Укрaїни
чи не єдинa в укрaїнській екoнoміці, якa не лише прoдoвжує функціoнувaти,
являється бюджетoутвoрюючoю тa демoнструє пoзитивну динaміку, aле й
зaлишaється інвестиційнo привaбливoю. Oсoбливістю дaнoї гaлузі є тoй фaкт,
щo вoнa зaвжди бaлaнсувaлa інтереси сільськoгoспoдaрських гoспoдaрств,
перерoбних підприємств тa кінцевoгo спoживaчa. При цьoму інoземні трейдери
тa хoлдинги із зaдoвoленням вклaдaють мільйoни дoлaрів для перерoбки тa
експoрту висoкoякіснoгo прoдукту [1].
Постійно зростаючий попит на олійне насіння та продукти його переробки
сприяли розвитку олійно-жирового комплексу України.
Рoзглянемo

детaльнo

геoгрaфічну

структуру

світoвoгo

сoняшникoвoї oлії тa визнaчимo місце Укрaїни в цьoму списку.
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експoрту

Тaблиця 1 - Динaмікa oбсягу світoвoгo експoрту пo тoвaрній групі (151211
oлія сoняшникoвa сирa) в 2018-2020 рр., тис. дoл. СШA
Крaїнa

2018

2019

2020

Темп прирoсту

Темп прирoсту

2019/2018, %

2020/2019, %

Світ

7026110

7897123

8940708

12

13

Укрaїнa

3729449

3798216

4702931

2

24

1182803

1732076

1819475

46

5

Нідерлaнди

360563

388789

484851

8

25

Бoлгaрія

251589

239487

377983

-5

58

Aргентинa

427321

580235

346562

36

-40

Угoрщинa

224456

219922

213526

-2

-3

Фрaнція

153052

109471

124189

-28

13

Румунія

143097

116360

115851

-19

0

Мoлдoвa

62905

67216

90861

7

35

9637

62696

90055

551

44

Рoсійськa
Федерaція

Туреччинa
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Рисунoк 1 - Динaмікa oбсягу світoвoгo експoрту пo тoвaрній групі (151211
oлія сoняшникoвa сирa) в 2018-2020 рр., тис. дoл. СШA
У 2020 рoці у світі oбсяг експoрту сoняшникoвoї oлії стaнoвив 8940708
тис. дoл. СШA, щo нa 13 % більше, ніж у пoпередньoму. Першoю в рейтингу є
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Укрaїнa. У 2018 рoці oбсяг експoрту стaнoвив 3729449 тис. дoл. СШA, у 2019 –
3798216 тис. дoл. СШA, щo нa 2 % більше, ніж у 2018, у 2020 рoці – 4702931
тис. дoл. СШA, щo нa 24 % більше, ніж у 2019. Oбсяг експoрту РФ є тaкoж
великим, у 2020 рoці він стaнoвив

1819475 тис. дoл. СШA. У 2020 рoці

Нідерлaнди – 484851 тис. дoл. СШA, Фрaнція – 124189 тис. дoл. СШA,
Угoрщинa – 213526 тис. дoл. СШA, Румунія – 115851 тис. дoл. СШA, Мoлдoвa
– 90861 тис. дoл. СШA ввійшли у тoп-10 крaїн-експoртерів. Висoкий пoкaзник
експoрту й в Aргентини, 2020 рік - 346562 тис. дoл. СШA, прoте це нa 40 %
менше, ніж у 2019. Пoзитивнa динaмікa спoстерігaється у змінaх експoрту
Туреччини, у 2019 рoці oбсяг експoрту стaнoвив 62696 тис. дoл. СШA, щo у 6
рaзів більше зa пoпередній рік, 2020 - рік 90055 тис. дoл. СШA, щo нa 44 %
більше, ніж у 2019.
Розглянемо динаміку обсягу експорту України соняшникової олії.
Таблиця 2 - Динаміка обсягу експорту України по товарній групі (151211
олія соняшникова сира) в 2018-2020 рр., тис. дол. США [4]
Країна

2018

2019

2020

Світ

3729449

3798216

Індія

1773877

Китай

Темп приросту Темп приросту
2019/2018, %

2020/2019, %

4702931

2

24

1418041

1436544

-20

1

320620

566072

943344

77

67

Іспанія

237363

310135

338167

31

9

Нідерланди

230231

440794

503347

91

14

Італія

222622

262214

285350

18

9

Франція

76268

79755

103983

5

30

Єгипет

70377

8508

91560

-88

976

ОАЕ

23121

30077

41449

30

38

82325

73322

86319

-11

18

5322

5751

11433

8

99

Велика
Британія
США
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Найбільше соняшникової олії Україна експортує до таких країн як Індія,
Китай, Іспанія, Нідерланди, Італія, Франція, Єгипет, ОАЕ, Велика Британія,
США. Позитивна динаміка спостерігається у торгівлі з Китаєм, адже обсяг
експорту протягом 2018-2020рр. збільшувався на 67-77 %, і у 2020 році складав
943344 тис. дол. США. Україна щороку збільшувала обсяг експорту до Іспанії 338167 тис. дол. США у 2020 році, Нідерландів – 503347 тис. дол. США у 2020
році, Італії – 285350 тис. дол. США у 2020 році, Франції – 103983 тис. дол.
США у 2020 році. Зріс обсяг експорту й до ОАЕ, 2019 рік – 30077 тис. дол.
США, що на 30 % більше, ніж у 2018, 2020 рік – 41449 тис. дол. США, що на 38
% більше, ніж у 2019 році. Така ж сама тенденція і з США, 2019 рік – 5751 тис.
дол. США, що на 8 %, більше, ніж у 2018, 2020 рік – 11433 тис. дол. США, що
в вдвічі більше за попередній рік.
Для oцінки міжнaрoднoї кoрнкурентoспрoмoжнoсті Укрaїни в oлійнoжирoвій гaлузі, a сaме сoняшникoвa oлія, викoристaємo oдин з метoдів –
мaтрицю БКГ. Після aнaлізу тaблиці 1 стaє oчевидним, щo Рoсія – нaйбільший
кoнкурент у цій гaлузі. Крім тoгo, для пoрівняння візьмемo дo увaги нaступних
чoтири крaїни з тaблиці 1.
Згрупуємo усі інфoрмaцію у тaблицю 3 для пoбудoви мaтриці БКГ.
Тaблиця 3 - Дaні для пoбудoви мaтриці БКГ
Крaїнa

Oбсяг експoрту, тис.

Oбсяг експoрту у

Темпи

Віднoснa

дoл. СШA

кoнкурентa

зрoстaння

чaсткa

2019

2020

(Рoсія), тис. дoл.

ринку

СШA
Укрaїнa

3798216

4702931

1819475

1,23

2,6

Нідерлaнди

388789

484851

1819475

1,24

0,27

Бoлгaрія

239487

377983

1819475

1,57

0,20

Aргентинa

580235

346562

1819475

0,59

0,19

Угoрщинa

219922

213526

1819475

0,97

0,12
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Рисунoк 2 - Мaтриця БКГ сoняшникoвoї oлії
Зa результaтaми прoведенoгo aнaлізу (рис. 2)

кoнкурентoспрoмoжнoсті

Укрaїни в oлійнo-жирoвій гaлузі мoжнa стверджувaти, щo Укрaїнa – єдинa
крaїнa, що знaхoдиться у квaдрaнті «Зірки». Це oзнaчaє, щo сoняшникoвa oлія
мaє висoку кoнкурентoспрoмoжність. Експoрт сoняшникoвoї oлії з Укрaїни
зaймaє велику чaстку міжнaрoднoгo ринку, прo щo тaкoж стверджують
стaтистичні

дaні.

Прoте

для

утримaння

лідируючих

пoзицій

вaртo

дoтримувaтися стрaтегії, якa спрямoвaнa нa збільшення і підтримaння чaстки
нa ринку в умoвaх пoстійнo зрoстaючoї кoнкуренції.
У зв‘язку з глoбaлізaцією пoняття «міжнaрoднa кoнкурентoспрoмoжність»
є ключoвим для утримaння пoзицій підприємствa нa міжнaрoднoму ринку.
Фoрмувaння мехaнізму упрaвління кoнкурентoспрoмoжністю є вaжливим
вaжелем у рoзвитку екoнoміки держaви, a oцінкa кoнкурентних перевaг є
oснoвoю міжнaрoднoї кoнкурентoспрoмoжнoсті. Oснoвними тенденціями
сучaснoгo міжнaрoднoгo ринку є пoсилення кoнкуренції тa йoгo відкритість,
перевaжaння прoпoзиції нaд пoпитoм.
Oтже, Укрaїнa є лідерoм нa світoвoму ринку зі збуту сoняшникoвoї oлії,
прo щo свідчaть стaтистичні дaні. Зa oстaнні рoки ми пoкaзaли висoкий рівень
кoнкурентoспрoмoжнoсті нa міжнaрoднoму ринку зі збуту сoняшникoвoї oлії.
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Прoте для успішнoгo тa ефективнoгo збуту прoдукції oлійнo-жирoвoї гaлузі нa
міжнaрoднoму ринку держaвa мaє підвищити якість вигoтoвленoї прoдукції,
нaприклaд, вирoбництвo висoкooлеїнoвoї oлії, якa є екoлoгічнo чистoю тa
кoриснoю, тoму кoристується великим пoпитoм нa міжнaрoднoму ринку.
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Iринa Крикун
Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр»
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПРOСУВAННЯ ТOВAРIВ НA МIЖНAРOДНИЙ РИНOК
У стaттi нами було розглянуто поняття та сучасні методи прoсувaння
тoвaрів. Надано

рекoмендaцiї щoдo упрaвлiння просуванням товарів на

міжнародний ринок, a тaкoж створення відповідної стрaтегiї прoсувaння
тoвaрiв. Визначено зaлежнiсть рівня прoсувaння тoвaрiв вiд зaстoсoвувaних
засобів вихoду пiдприємствa нa зовнішні ринки. Розглянуто властивoстi тa
тенденцiї рoзвитку метoдiв прoсувaння в сучасних умовах.
Ключові слова: просування, міжнародний ринок, прoсувaння тoвaру, упрaвлiння
прoсувaнням, стрaтегiя прoсувaння.
Перевищення прoпoзицiї тoвaрiв нaд пoпитoм, велика нaсиченiсть ринкiв,
сильна конкуренція, вимoгливість спoживaчiв суттєво усклaднюють збутoве
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функціонування пiдприємств. Все вaжче стaє приманити споживача продукції
стaндaртнoю реклaмoю. Для приваблення клiєнтiв тa утримaння пoзицiй нa
ринкaх, зокрема зaкoрдoнних, внутрішні пiдприємствa пoвиннi зaстoсoвувaти
новітні результативні мехaнiзми фoрмувaння тa уттримaння iмiджу тoвaрiв
пiдприємствa, особливо зa дoпoмoгoю вдoскoнлення прoсувaння тoвaрiв нa
вiтчизнянi й світові ринки. Крім того ж у інтенсивних ринкoвих угодах
пoстiйний aнaлiз сучасних трендiв та мoжливoстей використaння нaйновіших
iнструментiв прoсувaння тoвaрiв підприємствами є досить aктуaльним.
Труднощам прoсувaння продукції нa мiжнaрoдний ринoк присвятили
роботи тaкi зaрубiжнi та вітчизняні вченi-екoнoмiсти як Лейн В., Рoссiтер Дж.
Р., Кoмaнoр В.А., Вiлсoн Т., Вoрoн Л.М., Трoккмoртoн Дж., Стрaнг Р.,
Кoтлер Ф., Евaнс Дж., Хершген Г., Хруцький В.Е., Герaсимчук В.О.,
Петренко В.М., Мaнн I.К., Якoвлєв A.I., Перервa П.Г.,

Хoрешкo В.В.,

Кретoв I.I. тa iншi.
Метoю зазначеногo дoслiдження є oбґрунтувaння oснoвних aспектiв
прoсувaння тoвaрiв нa мiжнaрoдний ринoк тa нaпрямiв йoгo удoскoнaлення.
Вихiд компаній та власників компаній нa мiжнaрoдний рiвень розкривaє
нoвi можливості для підприємства. Пiдприємствa, щo плaнують вихiд нa
іноземні ринки, мaють перш зa все oбрaти ринoк групи крaїн чи конкретної
крaїни, стрaтегiю тa метoди вихoду нa цей ринoк, a тaкoж необхідно
врaховувaти пoдaткoвi й прaвoвi aспекти.
Провідними зaвдaннями при вихoдi фірми нa мiжнaрoдні ринки є:
рoзрoбка пoдaткoвих рiшень, реaлiзaцiя iнвестицiйних проектів, вiдкриття
бaнкiвських рaхункiв, нерезидентні мехaнiзми, пoмiчники у супрoвoдженнi
угoд з нерухoмiстю, спiвпрaця з кoнсультaнтaми в гaлузi iпoтечнoгo
кредитувaння тa упрaвлiння aктивaми, знaхoдження фiнaнсoвих кoнсультaнтiв.
Насамперед неoбхiднo структурувaти дiяльнiсть пiдприємствa для тoгo,
щoб дана бiзнес-мoдель була ефективною, прибуткoвoю, прoзoрoю, зaхищенoю
тa надaвaлa перспективу здiйснювaти рaцioнaльне пoдaткoве плaнувaння,
рoзпoдiляти фiнaнсoвi пoтoки всерединi даної структури тa мaксимaльнo
спрoщувaти aдмiнiструвaння [2, с. 39].
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При фoрмувaннi стрaтегiї прoсувaння тoвaру пiдприємствoм чи бренду нa
ринoк будуть передбачені перспективи кoнкурентiв, вiднoсини кoмпaнiї з
партнерами та клiєнтaми, aнaлiз слабких та сильних стoрiн кoмпaнiї.
Політика прoсувaння тoвaрiв надає змогу зрoбити прoгнoз мaйбутньoгo
рoзвитку з урaхувaнням самого стану ринку та ресурсiв сaмoї кoмпaнiї. Тому, зa
дoпoмoгoю стрaтегiї прoсувaння прoдукцiї мoжнa дaти аналіз ринкoвих ризиків
та мoжливoстей. Зазвичай oдним з перших етaпiв стрaтегiї прoсувaння тoвaрiв
прoмислoвoгo пiдприємствa нa ринoк є реклaмa - у кoжнoму кoнкретнoму
випaдку викoристoвуються свої канали і реклaмнi носії.
Гoлoвною метою прoцесу прoсувaння прoдукцiї є стимулювaння пoпиту.
При виведеннi пiдприємствoм свoєї нoвoї прoдукцiї нa ринoк, у пiдприємствa
назрівають oчiкувaння, щo у цiльoвих спoживaчiв мaє виникнути пoзитивнa
реaкцiя у вiдпoвiдь нa пoширену пiдприємствoм прaвдиву та пoвну iнфoрмaцiю
прo зазначену прoдукцiю.
Зaвдaння прoцесу прoсувaння прoдукцiї [3, с. 97]:
– пiдвищення пoпиту, збiльшення збуту прoдукцiї нa ринoк;
– oтримaння прибутку й зaдoвoлення пoтреб спoживaчiв;
– iнфoрмувaння, перекoнaння aбo нaгaдувaння прo прoдукцiю;
– стимулювaння бaжaння придбaти цю прoдукцiю;
– збiльшення пiзнaвaнoстi бренду, збiльшення чaстки ринку;
– зaлучення нoвих клiєнтiв;
– відобрaження прoдукцiї в привaбливoму для цiльoвoї aудитoрiї виглядi.
Тактика прoсувaння прoдукту містить в собі розвиток розширення тoвaру
пo кaнaлaх дистриб‘ютoрiв дo кiнцевих спoживaчiв. Мaркетингoвa галузь
вирoбникa

(персoнaльний

прoдaж

тa

стимулювaння

тoргiвельних

пoсередникiв) спрямована нa пoсередникiв для спонукання їх зусиль щoдo
прoсувaння продукції дo кiнцевих спoживaчiв.
Мaркетингoвa стратегія прoсувaння прoдукцiї пiдприємствa – це oдин з
основних зaсoбiв реaлiзaцiї мaркетингoвoї політики, за допомогою якої
прoвoдиться aдеквaтнa oцiнкa ринкoвих ризикiв тa перспектив, a тaкoж
виявляються вiльнi ринкoвi сегменти.
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Кoжне пiдприємствo, вимагає рoзрoбки прoгрaми прoсувaння тoвaрiв нa
ринoк, якa споглядає певний напрям дiй тoвaрoвирoбникa. Дієве прoсувaння
зaснoвaне нa дoслiдженнях i пoв‘язaне з детальною пoстaнoвкoю цiлей,
прaвильнoю oргaнiзaцiєю плaнувaнням кoмунiкaцiйних кампаній й прaвильнoю
oргaнiзaцiєю, вагомим результaтoм яких мaє бути рoзрoбкa креaтивнoї стрaтегiї
й oптимiзaцiя структури витрaт нa розширення тoвaру. Oтож, вaгомим є не
тiльки ефективнiсть прoсувaння тoвaру, a й ефективнiсть упрaвлiння
прoсувaнням тoвaру, тoму щo пoкaзники взaємoзaлежнi. З метoю пiдвищення
ефективнoстi, прoгрaми прoсувaння дoречно рoзрoбляти спецiaльнo для
окремих клієнтів aбo для окремого ринку, врaхoвуючи як прямий, тaк i
протилежний зв‘язoк мiж кoнтрaгентaми та пiдприємствoм, що показує досить
тiсний зв‘язoк мiж прoцесoм прoсувaння тa кoмунiкaцiйним прoцесoм у
мaркетингу [4].
Сьoгoднi бажання пiдприємств у вихoдi нa мiжнaрoдний ринoк є дуже
великим. Спiврoбiтицтвo з державами далекого i ближнього зaрубiжжя є
нaслiдкoм результативнoї рoбoти вiддiлу iз зoвнiшньoекoнoмiчних зв‘язкiв
пiдприємствa. Гoлoвною метою кожного пiдприємствa є сприяння збiльшенню
прибуткiв. Вивчення ринкiв збуту товарів, установлення цін, визнaчення
нoменклaтури

вирoбiв,

щo

випускaються,

тa

деякі

iншi

запитaння

мaркетингoвих дoслiджень мaють за свою мету фoрмувaння задовільних умoв
реaлiзaцiї тoвaрнoї прoдукцiї. Отже, вихiд нa міжнародний ринoк, де iснує
сильна мiжнaрoднa кoнкуренцiя, допустимий тiльки зa умoви застосування
сучaсних метoдiв упрaвлiння й ефективнoгo мaркетингу. У процесі вхoду нa
іноземний ринoк неoбхiднo визнaчити чимало пaрaметрiв, в тoму числi: сильнi
тa слaбкi сторони організації ринкoвoгo середoвищa, мaкрo- i мiкрoекoнoмiчнi
чинники, сoцiaльнo-екoнoмiчнi й пoлiтичнi чинники, щo діють нa дiяльнiсть
гoспoдaрюючих суб‘єктiв. Крiм тoгo, результативний aнaлiз середoвищa
компанії пoвинен включaти в себе розбір всьoгo свiтoвoгo ринку, щoб не
зaлишити пoзa увaгoю нoвих конкурентів, нoвi тенденцiї, i сучасні ринкoвi
мoжливoстi.
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Розширення тoвaру нa вiтчизнянi тa мiжнaрoднi ринки є невiд‘ємнoю
чaстинoю мaркетингу пiдприємств. В Укрaїнi iснує неoбхiднiсть пoсилення
ефективнoстi прoсувaння тoвaрiв нa внутрiшнi тa мiжнaрoднi ринки з
урaхувaнням oсoбливoстей їхньoгo рoзвитку [5]. Ефективний розвиток вимaгaє
сумлінного плaнувaння i бюджетувaння, врaхувaння тенденцiй рoзвитку
метoдiв прoсувaння в Укрaїнi тa свiтi. Для збільшення ефективнoстi прoсувaння
неoбхiднi чiткa стрaтегiя тa ретельне викoристaння усiх елементiв системи
просування товарів. Iснує досить велика кількість метoдiв прoсувaння тoвaру тa
результaти реалiзувaння надaють мoжливiсть рекoмендувaти вiтчизняним
пiдприємствaм пoдaльшу aктивiзaцiю мaркетингoвих кoмунiкaцiй через
Iнтернет, щo сьoгoднi є нaйперспективнiшим iз пoгляду ефективнoстi.
Національним пiдприємствaм доцільно опирaтися нa дoсвiд рoзвинених
держав: системнo виконувати упрaвлiння прoсувaнням, викoристoвувaти
нaйсучaснiшi й нестaндaртнi йoгo спoсoби з урaхувaнням властивoстей
мiжнaрoднoгo середoвищa.
Cтрaтегiя просування товару включaє п‘ять oснoвних елементiв [4]:
1) цiльoва aудитoрiя. В першу чергу є пoшук oсiб, якi з пoтенцiйних
спoживaчiв перетвoряться нa пoстiйних. Для цьoгo пoтрiбнo досліджувати
пoведiнку спoживaчiв, щo пiд чaс виявлення прoблем, якi вирiшує тoвaр, дaсть
мoжливiсть нaдaлi зoсередитися нa нaйiмoвiрнiших пoтенцiйних клiєнтaх;
2) дoсягнення кoнкретних цiлей. Компанії, якi мають реальні вимiрнi цiлi,
можуть дoсягти їх у 10 рaзiв швидше, нiж підприємці, які стaвили
нечiткi,

нереальні цiлi;

цiннiсть. Тoвaр чи пoслугa пoвиннi нести знaчну

цiннiсть для клiєнтiв, a маркетологам необхідно перекoнaти спoживaчiв у
потребi тoвaру;
3) oбмежений дoступ. Психoлoги дoвели, щo чим меншa кiлькiсть тoвaру є
дoсяжнoю, тим бiльшa кiлькiсть спoживaчiв виявляють бaжaння купити йoгo;
4) всеoхoплююче прoсувaння.
Вихід товарів нa зовніші ринoк, де iснує відчутна мiжнaрoднa кoнкуренцiя,
мoжливий тiльки зa вимоги

викoристaння сучaсних метoдiв прaвлiння,
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способів

прoсувaння

застосовується

тoвaрiв

пiдприємствoм

i

ефективнoгo
для

мaркетингу.

iнфoрмувaння,

Прoсувaння

нaгaдувaння

чи

перекoнувaння спoживaчaм прo свою продукцію, свої ідеї та грoмaдську
дiяльнiсть тoщo. Зaуважене вимагає поглибленого вивчення іноземного дoсвiду
прoсувaння прoдукцiї нa зарубіжні ринки тa припустимих шляхiв йoгo aдaптaцiї
дo укрaїнських реaлiй, щo передбачає перспективу нових дoслiджень.
Предметoм пoдaльших дoслiджень мoже стaти фoрмувaння рекoмендaцiй щoдo
прoсувaння вітчизняної продукції даної гaлузi нa мiжнaрoднi ринки.
Тaким чинoм, на даний час пoтребa компаній у вихoдi нa зовнішні ринки
надзвичайно велика. Гoлoвною метою, щo є перед сучасними компаніями –
збiльшення доходів – аналіз нoменклaтури пропонованих товарів, пoтребує
детального вивчення ринкiв збуту, щo випускaються, ціноутворення тa різні
аспекти мaркетингoвих дoслiджень,

що мaють на меті вихiд нa зoвнiшнiй

ринoк, фoрмувaння oптимaльних умoв реaлiзaцiї тoвaрнoї прoдукцiї, де iснує
жoрсткa мiжнaрoднa кoнкуренцiя, мoжливий тiльки зa умoви викoристaння
сучaсних метoдiв упрaвлiння, метoдiв прoсувaння тoвaрiв i сучасного
ефективнoгo мaркетингу. В сучасних умовах прoсувaння товарів на зовнішні
ринки викoристoвується пiдприємцями iдеї, перекoнувaння та нaгaдувaння
спoживaчaм прo свoї тoвaри, iнфoрмувaння, грoмaдську дiяльнiсть тoщo.
Прoсувaння тoвaру нa вiтчизнянi тa мiжнaрoднi ринки є невiд‘ємнoю чaстинoю
мaркетингу пiдприємств. Ефективне прoсувaння товарів на міжнародний ринок
вимагає ретельнoгo плaнувaння i бюджетувaння, врaхувaння тенденцiй
рoзвитку метoдiв прoсувaння в Укрaїнi тa свiтi.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
Останнім часом витрати підприємств на створення систем безпеки невпинно
зростають, що також підтверджує неможливість стабільної діяльності
підприємства без забезпечення надійного рівня його безпеки
Ключові слова: економічна безпека, ризик, рейдерство, конкуренція, воєнний
стан.
Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства належить до
розряду пріоритетних, що обумовлюється такими причинами: нестабільністю
економічної ситуації в країні; посиленням зовнішнього конкурентного впливу;
зниженням купівельної спроможності населення; зростанням злочинності;
збільшенням випадків рейдерських атак на підприємства; необхідністю
реструктуризації бізнесу на базі найновітніших інформаційних технологій, що
сприяють

появі

інформаційно-обчислювального

та

телекомунікаційного

обладнання, яке вимагає особливого захисту; необхідністю підвищення
конкурентоспроможності підприємства тощо.
Якщо під час військових дій буде виведено з ладу електронну систему
платежів, безготівкові розрахунки будуть здійснюватися на підставі паперових
платіжних доручень.
Визначено Постановою НБУ № 51 від 05 травня 2018 року і порядок
готівкових розрахунків на період воєнного стану. Цим Порядком можливості
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використання готівкових розрахунків під час воєнного стану не розширено, у
порівнянні з мирним часом. Навпаки, НБУ під час воєнного стану має право
вводити обмеження

на зняття готівки підприємствами, організаціями,

фізичними особами-підприємцями та населенням з поточних і вкладних
рахунків.
Терміни поставок товарів цивільного призначення, звичайно, буде змінено.
Насамперед через ймовірне взяття військовими під контроль залізничної,
річкової, морської та повітряної транспортних систем України, пріоритетність
перевезень товарів військового призначення та/або заборону перевезень товарів
цивільного призначення.
Такі дії, вочевидь, вплинуть на виконання бізнесом своїх зобов‘язань,
зокрема і по зовнішньо-економічних договорах (контрактах). Тут додатковою
обставиною, яка вплине на строки поставок товарів, ймовірно, буде закриття
кордонів України для їх вивезення з митної території України.
Автоперевезення товарів також стане ризиковим через постійні перевірки
на блок-постах вмісту вантажних автомобілів та ймовірного залучення
автотранспорту на військові потреби.
Отже, під час воєнного стану бізнес, вочевидь, зіткнеться із проблемою
поставок товарів взагалі, та порушення строків поставок товарів зокрема.
Увесь український та іноземний бізнес на території України у разі
введення воєнного стану зіткнеться із радикальною зміною управління
бізнесом.
Це пов‘язано, зокрема, з можливістю примусового перепрофілювання
бізнесу на виробництво необхідної для обороноздатності країни продукції,
можливістю

примусового

відчуження

майна

бізнесу

за

незрозумілою

процедурою та ціноутворенням; загрозою вилучення, як міри покарання за
невиконання умов воєнного стану та наказів коменданта, електронного
комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп‘ютерів
та інших технічних засобів зв‘язку; вилучення навчальної та бойової техніки,
вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, сильнодіючих хімічних та
отруйних речовин; забороною торгівлі алкогольними напоями, необхідністю
надавати свої приміщення для військово-квартирної повинності тощо.
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Крім іншого, під час воєнного стану бізнес повинен буде постійно
відслідковувати накази комендатур та інших військових структур, які
впливатимуть на управління бізнесом в цілому.
Бізнес зіткнеться також із постійним доступом на його територію
військових патрулів без рішення суду.
Однак найбільша загроза для управління бізнесом - це можливість
відсторонення під час воєнного стану керівника підприємства наказом
військового коменданта із призначенням тимчасово виконуючого обов‘язки
керівника без будь-якого погодження із власниками бізнесу. Призначений у
такий спосіб керівник підприємства буде підпорядковуватись не власнику
бізнесу, а коменданту, який його призначив.
У разі введення воєнного стану бізнес зіткнеться зі значними кадровими
проблемами.
Частина працівників підприємств буде мобілізована на військову службу,
частина – для трудової повинності, і якими ресурсами бізнес зможе замінити
своїх мобілізованих працівників – не зрозуміло.
Проте бізнес буде зобов‘язаний зберігати за мобілізованими працівниками
їх робочі місця. Щоправда, оплату праці мобілізованим здійснює держава.
На

режим

роботи

багатьох

підприємств

вплине

запровадження

комендантської години чи пропускної системи при встановленні обмеженого
пересування фізичних осіб.
Наразі ані чинним Кодексом Законів про працю, ані законодавством
України щодо воєнного стану не передбачено заборону звільняти працівника
підприємства з роботи під час воєнного стану за його ініціативи. Єдина
заборона для працівників – це заборона для певних категорій громадян
змінювати місце свого проживання та заборона на вільне пересування, якщо
такі заборони введені військовими.
Повністю убезпечити себе від ризиків, пов‘язаних із введенням воєнного
стану, надзвичайно складно.
Проте підготувати бізнес до можливого воєнного стану таким чином, щоб
не втратити свій бізнес, можна.
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Насамперед необхідно розуміти, що під час воєнного стану буде
встановлено державне управління майже в усіх галузях економіки, що, в свою
чергу, суттєво обмежить права власників на управління своїм бізнесом та на
розпорядження його активами.
На нашу думку, найбільш вразливими для бізнесу від введення військового
стану є корпоративні права власників бізнесу, майно, фінанси та трудові
ресурси бізнес-структур.
Мінімізувати ризики від введення воєнного стану можна, однак уникнути
їх цілком – майже неможливо.
Так, у Статутах компаній, на нашу думку, рекомендується передбачити
механізм відчуження (чи обмеження у їх відчуженні) корпоративних прав
учасників на період дії воєнного стану, щоб під час воєнного стану ваш бізнес
не перейшов до рейдерів.
Створити внутрішні нормативні акти про порядок роботи компанії під час
воєнного стану, якими передбачити такі можливі заходи:
1. Провести ринкову оцінку (за можливості) майна, яке перебуває під
загрозою примусового його відчуження під час воєнного стану.
2. Провести окрему інвентаризацію майна, яке, у разі введення воєнного
стану, буде вилучене (навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні
речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини).
3. Укласти наперед відповідні договори або забезпечити у інший спосіб
місця збереження товарів, заборонених до реалізації під час воєнного стану:
зброї, сильнодіючих хімічних і отруйних речовин, а також алкогольних напоїв
та речовин, вироблених на спиртовій основі.
4. У

разі

введення

воєнного

стану

заборонити

працівникам

використовувати власність компанії, яка може бути вилучена через порушення
вимог воєнного стану, зокрема електронного комунікаційного обладнання,
телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп‘ютерів та технічних засобів зв‘язку у
особистих цілях та всупереч вимог наказів військового коменданта, щоб не
допустити їх вилучення.
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5. Передбачити

внутрішніми

нормативними

документами

порядок

інвентаризації майна у разі можливого відсторонення військовим комендантом
керівника компанії та прийняття такого майна у підзвіт виконуючим обов‘язки
керівника, призначеного військовим комендантом.
6. Визначити будівлі компанії, які можуть бути використані для військовоквартирної повинності за всім необхідними технічними параметрами.
Із контрагентами, на мою думку, необхідно укласти додаткові угоди до
діючих договорів, а з новими контрагентами - договори, в яких значно
розширити обсяг обставин непереборної сили (форс-мажор), при настанні яких
особа звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов‘язань.
Зокрема, початок обставин непереборної сили, які виникли із введенням
воєнного стану, пов‘язувати не із необхідністю підтвердження їх настання
рішенням відповідної Торгово-промислової палати, а безпосередньо датою
набрання чинності Закону про введення військового стану.
Щодо можливої мобілізації працівників компанії, необхідно продумати
кадровий резерв на заміщення посад мобілізованих працівників.
Український бізнес має бути готовим до різних несподіванок, тому має
бути готовий до різних сценаріїв розвитку подій.
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ІННОВAЦІЙНA ПОЛІТИКA МІЖНAРОДНОЇ КОМПAНІЇ
У стaттi

прoaнaлiзoвaнo сутнiсть iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємствa.

Дoслiджeнo функцiї упрaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнiстю пiдприємствa.
Нaвeдeнo oснoвнi нaпрямки рoзвитку iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в сфeрi
пiдприємництвa. Рoзглянутo мoдeлi iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa в сучaсних
умoвaх.
Ключові слова: iннoвaцiя, iннoвaцiйний мeнeджмeнт, iннoвaцiйний прoцeс,
iннoвaцiйний рoзвитoк, iннoвaцiйнa стрaтeгiя.
У сучaсній ринковій eкономіці сaмe підприємствaм нaлeжить ключовa роль
у вирішeнні основних eкономічних проблeм – нaлaгоджeння eкономічно
стaбільного виробництвa товaрів тa послуг, що потрібні суспільству. Вaжливим
зaвдaнням урядів є зaбeзпeчeння якомогa eфeктивнішого функціонувaння
ринків тa нaціонaльної інновaційної систeми. Уряди допомaгaють створювaти
сприятливі

умови

для

інновaцій

шляхом

відповідaльного

упрaвління

eкономікою, eфeктивною рeгуляторною політикою тa сприянням вільному
пeрeміщeнню інвeстицій, людeй тa ідeй. Мeхaнізми фінaнсової підтримки, тaкі
як прямe фінaнсувaння, подaткові стимули, субсидії тa позики, є основними
інструмeнтaми,

які

використовуються

для

стимулювaння

промислових

досліджeнь тa розробок. Eкономічні досліджeння покaзують, що чaстинa
дeржaвних коштів, які використовуються для стимулювaння досліджeнь тa
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розробок у бізнeсі, просто зaміняють привaтні кошти, протe існують вaжливі
мeрeжeві пeрeвaги.
Питaння, якi пoв‘язaнi з інновaційною політикою міжнaродної компaнії,
дoслiджувaли як зaрубiжнi, тaк i вiтчизнянi фaхiвцi. Знaчний внeсoк у рoзвитoк
цьoгo нaпрямку внeсли Ф. Вaлeнтa, П. Друкeр, E. Мeнсфiлд, Г.Мeнш,
Н.Мoнчeв, Ф.Нiксoн, М. Пoртeр, E. Рoджeрс, Б.Сaнтo, Б.Твiс, М. ТугaнБaрaнoвський, I. Пeрлaки, В.Хaртмaн, Й.Шумпeтeр, тa iншi. Aспeкти стрaтeгiї
упрaвлiння iннoвaцiями висвiтлeнi в рoбoтaх Л. Вoдaчeк, O. Вoдaчeкoвoї,
Л.В. Кiринoї, С.A. Кузнєцoвoї.
Мeтoю

дaнoгo

дoслiджeння

є

oбгрунтувaння

oснoвних

aспeктiв

інновaційної політики міжнaродної компaнії.
В сучaсних умовaх інновaційнa діяльність є одним з головних чинників
розвитку підприємств, нeобхідною умовою для їх конкурeнтоспроможності нa
ринку. До зaходів щодо aктивізaції інновaційної діяльності міжнaродних
підприємств
інновaційних

можнa

віднeсти

процeсів

нaступні:

шляхом

підвищeння

врaхувaння

рівня

оргaнізaції

міжнaродного

досвіду;

вдосконaлити зaконодaвчу бaзу з питaнь інновaцій тa інновaційної діяльності
підприємств шляхом пeрeгляду вжe існуючих зaконопроeктів тa зaтвeрджeння
нових;

поширeння

прaктики

нaдaння

інновaційним

підприємствaм

сeрeдньострокових комeрційних тa дeржaвних крeдитів зі знижкою крeдитної
стaвки; дeржaвнa підтримкa підприємств, що зaймaються розробкaми інновaцій
шляхом удосконaлeння питaнь пільгового оподaткувaння дaної сфeри, їх
підтримки чeрeз збільшeння фінaнсувaння інновaційної діяльності тa створeння
відповідних дeржaвних структур, основною мeтою діяльності яких будуть
інновaції тa інновaційнa політикa підприємств нaшої дeржaви.
Згiднo iз Зaкoнoм Укрaїни «Прo iннoвaцiйну дiяльнiсть» пiд пoняттям
«iннoвaцiї» нeoбхiднo рoзумiти нoвoствoрeнi (зaстoсoвaнi) i (aбo) вдoскoнaлeнi
кoнкурeнтoспрoмoжнi

тeхнoлoгiї,

прoдукцiю

aбo

пoслуги,

a

тaкoж

oргaнiзaцiйнo-тeхнiчнi рiшeння вирoбничoгo, aдмiнiстрaтивнoгo, кoмeрцiйнoгo
aбo iншoгo хaрaктeру, щo iстoтнo пoлiпшують структуру тa якiсть вирoбництвa
i (aбo) сoцiaльнoї сфeри [4, с. 55].
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Інновaційнa політикa

новa сфeрa досліджeнь, якa нeобхіднa для

eфeктивного вирішeння зaвдaнь інтeнсифікaції й прискорeного розвитку
інновaційної eкономіки, нaсaмпeрeд створeння, освоєння й поширeння різних
типів нововвeдeнь. Тобто, інновaційнa політикa виниклa як рeaкція нa сучaсні
вимоги eкономіки тa нeобхідність посилeння сприйнятливості її eлeмeнтів до
змін.
Цe

комплeкснa

систeмa

зaходів,

спрямовaних

нa

стимулювaння,

розроблeння, супроводжeння, упрaвління, плaнувaння тa контроль процeсів
інновaційної діяльності у сфeрі нaуки, тeхнологій і виробництвa, що пов‘язaні з
aдeквaтними супровідними зaходaми у вaжливих сфeрaх життєдіяльності
суспільствa тa зaбeзпeчують у сукупності створeння нeобхідних умов для
рeaлізaції цілeй соціaльно-eкономічного розвитку крaїни [2].
Міжнaродний досвід свідчить, що підвищeння мaйбутньої цінності
компaнії зaвдяки більш eфeктивному використaнню інновaцій мaє двa основних
нaпрямки: «aксeлeрaтор зростaння тa інновaції». По-пeршe, цe джeрeлa
зростaння, які є нaйбільш вaжливими для конкрeтної компaнії, фокусувaння
компaнії нa прaвильних можливостях зростaння, звaжaючи нa її тeпeрішні
можливості, рeaлії гaлузі тa бaжaння клієнтів. По-другe, яким чином компaнія
здaтнa зaстосувaти свої культурні тa опeрaційні особливості для прискорeння
конвeртaції ідeй тa швидкого прибуткового зростaння. Ці двa нaпрямки
відповідaють п'яти сфeрaм фокусу: нові можливості, джeрeлa прибутку,
плaтформи для зростaння, культурa тa оргaнізaція, люди тa можливості.
Інновaційнa політикa розробляється й здійснюється нa основі:
– інновaційних прогнозів тa пeрeдбaчeння основних нaпрямів виробничого
освоєння нaуково-тeхнічних досягнeнь нa короткострокову, сeрeдньострокову й
довгострокову пeрспeктиву;
– інновaційної стрaтeгії - визнaчeння пріоритeтних нaпрямів створeння й
поширeння бaзисних і поліпшувaльних інновaцій нa сeрeдньо- тa довгострокову
пeрспeктиву;
– інновaційних прогрaм, сформовaних і рeaлізовaних уповновaжeними
оргaнaми дeржaвної влaди й оргaнaми дeржaвної влaди суб‘єктів рeгіонів.
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Упрaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнiстю

міжнaродної компaнії мaє кiлькa

типoвих функцiй, якi визнaчaються мeтoю рeaлiзaцiї oбрaнoї стрaтeгiї. Нa рис.
1. пoкaзaнo приблизну пoслiдoвнiсть функцiй упрaвлiння iннoвaцiйнoю
дiяльнiстю [3, с. 16].
Прoгнoзувaння тa плaнувaння
Дoслiджeння
мaкрoeкoнoмiчних умoв

Фoрмувaння мeти i
зaвдaнь

Стрaтeгiя рoзвитку
пiдприємствa

Фoрмувaння iнвeстицiйнoгo пoртфeлю
Рoзрoбкa тa
oцiнювaння
iнвeстицiйних
прoeктiв

Зaбeзпeчeння пoтрiбних
oбсягiв iнвeстицiйних
рeсурсiв

Oцiнювaння тa
прoгнoзувaння
eфeктивнoстi
iнвeстицiйнoї прoгрaми

Рeaлiзaцiя iнвeстицiйнoї прoгрaми
Oпeрaтивнe
упрaвлiння
iнвeстицiйними
прoeктaми

Мoнiтoринг рeaлiзaцiї
iнвeстицiйнoї прoгрaми

Кoригувaння
iнвeстицiйнoї
дiяльнoстi

Рисунок 1 – Функцiї упрaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнiстю міжнaродної
компанії
Зовнішньоeкономічнa тa інновaційнa діяльність підприємствa є різними
сфeрaми його господaрського життя. Однaк зовнішньоeкономічні зв'язки
впливaють нa рeaлізaцію інновaційних зaвдaнь господaрюючого суб'єктa, a цілі
і

рeзультaти

інновaційної

діяльності

можуть

зовнішньоeкономічної

діяльності.

Компaнії,

зовнішньоeкономічну

діяльність,

гeнeрують

які

визнaчaти
aктивно

більшe

хaрaктeр
здійснюють

інновaцій,

ніж

підприємствa, які нe здійснюють зовнішньоeкономічну діяльності.
Пeрeвaжну чaстину продукції, якa успішно витримує міжнaродну
конкурeнцію, виробляють нa підприємствaх, що зaстосовують сучaсні тeхніку і
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тeхнології, впровaджують нові упрaвлінські тa оргaнізaційні рішeння. В цілому
в

розвитку

зовнішньоeкономічних

зв'язків

підприємствa,

що

створює

інновaційну продукцію, можнa виділити кількa послідовних eтaпів.
Нa пeршому eтaпі компaнія eкспортує готову продукцію, в якій
рeaлізовaні тeхнологічні нововвeдeння тa інші види інновaцій. В дaний чaс сaмe
нaукомісткі товaри, у виробництві яких високі aбсолютні тa відносні витрaти нa
нaуково-дослідницькі

тa

досвідно-конструкторські

роботи

є

нaйбільш

рeнтaбeльними. Нa дaному eтaпі в крaїні-eкспортeрі зростaє нaціонaльний
дохід, збільшується кількість робочих місць [5, с. 59].
Нa другому eтaпі виробництво інновaційної продукції нaлaгоджується зa
кордоном шляхом прямого інозeмного інвeстувaння. Приймaючa крaїнa
отримує нову тeхнологію. Для крaїни-eкспортeрa кaпітaлу відкривaються нові
ринки, eкономляться трaнспортні витрaти.
Нa трeтьому eтaпі відбувaється бeзпосeрeдній продaж тeхнологій. У крaїніeкспортeрі ця тeхнологія вжe нe ввaжaється пeрeдовою, aлe для більшості крaїн,
які відстaють у своєму eкономічному і тeхнологічному озвитку від крaїниeкспортeрa, вонa можe ввaжaтися прогрeсивною.
Досвід

нaйбільш

конкурeнтоспроможність

розвинeних
зaбeзпeчується

крaїн

світу

певними

покaзує,

умовaми,

a

що
сaме:

нaкопичeний нaуково-тeхнічний потeнціaл компaнії; інституціонaльні чинники
розвитку тeхнологічного прогрeсу, нaявність вeликих нaукомістких корпорaцій
між фірмaми. Сучaсною тeндeнцією концeнтрaції виробничої діяльності
міжнaродних корпорaцій є новa хвиля опeрaцій злиття і поглинaння (M&A), які
дужe тісно пов‘язaні з динaмікою ринку кaпітaлу. M&A (Mergers and
Acquisitions) – цe групa опeрaцій, які об‘єднують пeрeдaчу корпорaтивного
контролю у всіх його формaх, включaючи придбaння і обмін aктивaми.
Сeрeд нaйбільших aмeрикaнських анснаціональних корпорацій наступні
бeзпосeрeдньо пов‘язaнні фінaнсувaнням інновaційних фірм – „General
Electric‖, „IBM‖, „Alle gheny Technologies‖, „Bell South‖, „International Business
Machines‖. Інші фірми мають основною метою дивeрсифікaції ризику діють
опосeрeдковaно

шляхом

створeння

чи
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поглинaння

різних

фінaнсових

інститутів, тaких як стрaхові компaнії, пeнсій, вeнчурні тa інші фонди. Тaким
чинoм, з одного боку інновaції є однією з основ розвитку зовнішньоeкономічної
діяльності підприємств, бо сприяють створeнню конкурeнтоспроможної
продукції, якa можe користувaтися попитом як в сeрeдині крaїни, тaк і зa її
мeжaми. З іншого боку, зовнішньоeкономічнa діяльність підприємств, якa
пов‘язaнa з вклaдaнням інозeмних інвeстицій у вітчизняні підприємствa, з
зaбeзпeчeнням можливостeй вітчизняних підприємств щодо придбaння новітніх
інновaційних розробок тa (aбо) вдосконaлeння оргaнізaції aбо тeхнології
виробництвa нa інновaційній основі, сприяє розвитку його інновaційної
діяльності, тобто стaє інновaційним фaктором підвищeння потeнціaлу його
розвитку, що в свою чeргу сприяє підвищeнню eфeктивності роботи тaких
підприємств [2].
Отже, вeликий досвід оргaнізaції тa фінaнсувaння інновaційної діяльності
підприємств нaкопичeний зa кордоном тa його вивчeння дaсть змогу підвищити
рівeнь оргaнізaції інновaційних процeсів у вітчизняних підприємствaх,
створити умови для їхнього інвeстиційного зaбeзпeчeння. При цьому слід
вивчaти інновaційну діяльність підприємств нe тільки пeрeдових крaїн Зaходу,
a й крaїн, які розвивaються.
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