
80

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
іж

н
ар

о
д

н
і е

ко
н

о
м

іч
н

і В
ід

н
о

СИ
н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

“Polityka spryiannia eksportu MSP v Ukraini“ [SME Export 
Promotion Policy in Ukraine]. http://www.ier.com.ua/files//publi-
cations/Policy_papers/IER/2016/LEV/Krinitsyn_SME_Export_Pro-
motion.pdf

Yukhta, O. I. “Polityka pidtrymky eksportu: dosvid «novykh 
yevropeiskykh ekonomik»“ [Export Support Policy: The Experience 
of "New European Economies"]. Visnyk Instytutu ekonomiky ta proh-
nozuvannia (2016): 57-64.

УДК 339.16:65

кРИТЕРІї вИбОРу бАЗОвИх СТРАТЕгІй ЗОвНІшНьОЕкОНОМІчНОї  
ДІяльНОСТІ пІДпРИєМСТвА

© 2017 пОлЯКОвА Я. О., бАсКОвиЧ Д. в. 

УДК 339.16:65

полякова Я. О., Баскович Д. В. Критерії вибору базових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Мета статті полягає в систематизації критеріїв вибору базових стратегій зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства на основі оцін
ки масштабів їх впливу на стійке економічне зростання підприємства на зовнішньому ринку в довгостроковій перспективі з урахуванням переваг 
і недоліків наявних стратегічних альтернатив. Розглянуто сутнісну характеристику стратегій ЗЕД; виділено базові стратегії виходу на зовніш
ній ринок; складено порівняльну характеристику переваг і недоліків стратегічних альтернатив їх реалізації. Систематизовано критерії вибору 
базової стратегії ЗЕД підприємства. Обґрунтовано вибір того варіанта стратегічної альтернативи ЗЕД підприємства, який сприятиме мак
симізації прибутку в короткостроковій та середньостроковій перспективах або забезпечить позитивний розвиток репутації підприємства –  
за умови забезпеченості певним ресурсним рівнем, наявності стратегічної гнучкості та подолання вхідних бар’єрів зовнішнього ринку.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, стратегія зовнішньоекономічної діяльності, стратегічні альтернативи, критерії 
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внешнеэкономической деятельности предприятия
Цель статьи заключается в систематизации критериев выбора ба
зовых стратегий внешнеэкономической деятельности (ВЭД) пред
приятия на основе оценки масштабов их воздействия на устойчивый 
экономический рост предприятия на внешнем рынке в долгосрочной 
перспективе с учетом преимуществ и недостатков имеющихся стра
тегических альтернатив. Рассмотрена сущностная характеристика 
стратегий ВЭД; выделены базовые стратегии выхода на внешний ры
нок; составлен сравнительный анализ преимуществ и недостатков 
стратегических альтернатив их реализации. Систематизированы 
критерии выбора базовой стратегии ВЭД предприятия. Обоснован 
выбор того варианта стратегической альтернативы ВЭД предприя
тия, который будет способствовать максимизации прибыли в крат
косрочной и среднесрочной перспективах или обеспечит позитивное 
развитие репутации предприятия – при условии обеспеченности 
определенным ресурсным уровнем, наличия стратегической гибкости 
и преодоления входных барьеров внешнего рынка.
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The article is aimed at systematizing the criteria for selecting basic strategies 
for the foreign economic activity (FEA) of enterprise by estimating the extent 
of their impact on the sustained economic growth of the enterprise in the 
external market in the long perspective, taking account of advantages and 
disadvantages of the available strategic alternatives. The article considers 
the essential characterization of the strategies of FEA; the basic strategies for 
entry into the external market have been allocated; a comparative analysis 
of the advantages and disadvantages of strategic alternatives to their im
plementation has been carried out. Criteria for selecting the basic strategy 
of the FEA of enterprise have been systematized. The authors substantiate 
the selection of the variant of a business-oriented strategic alternative that 
would provide maximizing the profits in the short and medium term perspec
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В умовах активізації глобалізаційних процесів зро-
стає інтенсивність розвитку міжнародних еко - 
номічних відносин, що викликає актуальну необ-

хідність розвитку зовнішньоекономічної складової в 
діяльності сучасних підприємств. Саме зовнішньоеко-
номічна діяльність (ЗЕД) є найбільш актуальним на-
прямком розвитку підприємства, оскільки успішне 
функціонування на зовнішніх ринках є умовою забез-
печення стійкого економічного зростання, за рахунок 
включення у сферу міжнародних економічних відносин, 
і запобігання прояву, а також подолання кризових явищ, 
оскільки ЗЕД є ациклічним параметром, що не збігаєть-
ся з фазами економічного циклу як на національному, 
так і міжнародному ринках. Ці аспекти обумовлюють 
обрану проблематику дослідження, а саме: визначення 
критеріїв вибору стратегії ЗЕД підприємства залежно 
від наявних внутрішніх резервів та впливу факторів зо-
внішнього середовища.

Виходячи з того, що питання формування стра-
тегії ЗЕД підприємства є досить актуальним на сьо-
годнішній день, його досліджувало багато вітчизняних 
і зарубіжних учених. Зокрема, проблемами визначення 
сутнісної характеристики стратегії ЗЕД підприємства 
займалися Кириченко О. А. [1], Кісь О. П. [2] та Косен-
ко С. В. [3]. Липчук В. В. [4] виділив базові стратегії ЗЕД 
підприємства та розглядав можливі варіанти їх реаліза-
ції. Питання оцінки переваг і недоліків різних зовніш-
ньоекономічних стратегій дослідили Бутенко Н. В. [5], 
яка розглядала особливості експортування як стратегії 
ЗЕД підприємства, та Лук’яненко О. Г. [6], який проана-
лізував основні інвестиційні форми бізнесу щодо виходу 
на зовнішній ринок у процесі інтернаціоналізації госпо-
дарської діяльності.

Однак недостатньо дослідженою є проблема визна-
чення критеріїв вибору базових стратегій ЗЕД підпри-
ємства залежно від систематизації наявних внутрішніх 
резервів та впливу факторів зовнішнього середовища.

Метою статті є систематизація критеріїв вибору 
базових стратегій ЗЕД підприємства на основі оцінки 
масштабів їх впливу на розвиток підприємства в довго-
строковій перспективі з урахуванням переваг і недолі-
ків наявних стратегічних альтернатив.

Успішність ЗЕД підприємства залежить від вели-
кої кількості внутрішніх резервів та зовнішніх 
чинників, серед яких визначну роль відіграє ви-

бір стратегії ЗЕД підприємства.
Стратегія ЗЕД підприємства є однією зі складових 

загальної стратегії підприємства і являє собою вектор 
розвитку підприємства, який безпосередньо пов’язаний 
з виходом підприємства на зовнішній ринок, завоюван-
ням бажаної частки ринку, розширенням і підтриман-
ням бажаної конкурентної позиції на ньому [1]. Також 
це комплекс управлінських рішень щодо звуження всієї 
множини можливих зовнішньоекономічних дій під-
приємства до сукупності найбільш ефективних з точки 
зору довгострокових цілей, сформульованих у загальній 
стратегії підприємства [2, с. 7]. При цьому, як зазначає 
Косенко С. В. [3], «кожне підприємство є самостійним, 

унікальним суб’єктом ринку, що потребує індивідуаль-
ного підходу до визначення, формування та реалізації 
тієї чи іншої стратегії, притаманної саме йому, залежно 
від його внутрішнього та зовнішнього середовища, фі-
нансового стану, ресурсного потенціалу та напрямків 
його діяльності».

Саме після обґрунтованого вибору зовнішнього 
ринку, який обрано для подальшого позиціонування 
підприємства, логічно постає питання щодо форм при-
сутності на цьому ринку, а отже, і стратегій виходу на 
нього. Практика міжнародного бізнесу виділяє три ба-
зові стратегії розвитку підприємства на зовнішньому 
ринку: експортування, спільне підприємництво та пря-
ме інвестування [4], при цьому їх можна об’єднати в дві 
групи залежно від того, де знаходитиметься виробничі 
потужності (національне та закордонне виробництво). 
Також слід зазначити, що кожна з цих базових стратегій 
може мати декілька варіантів стратегічних альтернатив 
для своєї реалізації (рис. 1).

Таким чином, при умові застосування базової стра-
тегії експортування виробництво розміщується 
на національній території, а також має декіль-

ка стратегічних альтернатив реалізації даної стратегії.  
А саме: прямий експорт, за якого підприємство власними 
силами продає товар за кордон за допомогою експортно-
го відділу, збутового відділення чи штатного комівояже-
ра з експортних операцій, та непрямий експорт з вико-
ристанням незалежних маркетингових посередників. 

При виборі стратегій спільного підприємництва 
та прямого інвестування підприємству необхідно ор-
ганізовувати виробництво за кордоном, і за цих умов 
обрати відповідну стратегічну альтернативу розвитку 
підприємства на зовнішньому ринку. А саме: за базової 
стратегії введення спільної підприємницької діяльнос-
ті підприємство має змогу використати ліцензування, 
підрядне виробництво, управління за контрактом або 
спільне володіння як одну із форм введення бізнесу на 
зовнішньому ринку. При застосуванні стратегії прямого 
інвестування підприємство може розмістити капітал у 
власні закордонні складальні, виробничі підприємства 
або збутові філії.

Кожна із розглянутих вище стратегічних альтерна-
тив розвитку підприємства на зовнішньому ринку має 
свої недоліки та безумовні переваги [5; 6], які, звісно, не-
обхідно розглядати в контексті, насамперед, особливо-
стей галузевого спрямування діяльності підприємства, 
але можна виокремити і загальні тенденції (табл. 1).

На основі узагальнення розглянутих переваг і не-
доліків зіставимо стратегічні альтернативи з найбільш 
вагомими критеріями економічного розвитку підпри-
ємства, що планує вийти на зовнішній ринок, що до-
зволить здійснити вибір базової стратегії ЗЕД залежно 
від внутрішніх можливостей та цілей підприємства на 
зовнішньому ринку. Для цього було проведено оцінку 
масштабів впливу визначених критеріїв на забезпечен-
ня стійкого економічного зростання підприємства на 
зовнішньому ринку (табл. 2).
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Рис. 1. Класифікація стратегічних альтернатив ЗЕД підприємства

таблиця 1

переваги та недоліки стратегічних альтернатив розвитку підприємства на зовнішньому ринку

Базова 
стратегія ЗЕД

Стратегічні  
альтернативи 

розвитку
переваги Недоліки

1 2 3 4

Експорт

Прямий

1. Безпосередні контакти зі спожи-
вачем.  
2. Можливість швидше пристосувати-
ся до вимог ринку.  
3. Повний контроль за маркетингом

1. Значний ризик зіткнення з проблемами 
некомпетентності наявних спеціалістів 
щодо закордонних ринків.  
2. Значні фінансові, матеріальні та трудові 
витрати порівняно з непрямим експортом

Непрямий

1. Потребує меншого обсягу 
капіталовкладень.  
2. Низький ризик, оскільки 
реалізацією товару займаються  
посередники, які застосовують свої 
специфічні професійні знання, уміння 
і послуги.  
3. Відсутня необхідність створення  
експортного відділу або встановлення 
контактів з іноземними партнерами

1. Ізольованість виробника від ринку.  
2. Відсутність інформації про реакцію спо-
живача на товар.  
3. Залежність експортера від посередника.  
4. Можлива недостатня увага посередника 
до роботи з товаром експортера.  
5. Відсутність у посередника прагнення 
просувати товар експортера на всі доступні 
сегменти цільового ринку

Спільна підпри-
єм ницька 
діяльність

Ліцензування

1. Невисока потреба в інвестиціях. 
2. Мінімальний політичний ризик. 
3. Можливість проникнення на 
протекціоністські ринки

1. Важко контролювати якість товару.  
2. Ризик втрати технології виробництва після 
закінчення контракту та, як результат, – 
втрати ринку або поява на ньому сильного 
конкурента

Підрядне  
виробництво

1. Економія на факторах виробництва.  
2. Зменшення транспортних витрат. 
3. Обхід перешкоди для експорту  
у відповідну країну.  
4. Мінімізує дефіцит власних потуж-
ностей

1. Складність вибору місцевого партнера.  
2. Не контролює процес виробництва, 
що може спричинити втрату частини 
потенційних прибутків.  
3. Необхідність, як правило, надання 
технічної допомоги.  
4. Можливість створення конкурента  
на майбутнє
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4

Управління  
за контрактом

1. Мінімізація ризиків.  
2. Встановлення певного управлін-
ського контролю над зарубіжним 
місцевим підприємством.  
3. Набуття маркетингового досвіду

1. Обмежена прибутковість.  
2. Тимчасовість.  
3. Залежність від стратегії партнера

Спільне володіння

1. Розширення діючих виробничих 
потужностей.  
2. Ризик ділиться порівну з парт-
нером.  
3. Можливість виходу на закриті для 
експорту ринки.  
4. Довготерміновість

1. Потребує значних інвестиційних витрат.  
2. Висока ймовірність конфліктів з партне-
рами.  
3. Передбачає складну процедуру виходу 
з ринку

Пряме 
інвестування

Складальні 
підприємства

1. Збільшення обсягу реалізації, якщо 
обмежені виробничі потужності вдома

1. Високі ресурсні вимоги.   
2. Вищий ризик втрат внаслідок високих 
ресурсних вкладень 

Виробничі 
підприємства

1. Економія за рахунок витрат на ви-
робництво та доставку

1. Необхідність стратегічного планування.  
2. Тривалий період окупності.   
3. Складність деінвестування в разі провалу 
або зміни стратегії

Збутові філії

1. Маркетингові переваги (адаптація 
товару, контроль за розподілом, 
гнучке просування, цінові маневри, 
післяпродажний сервіс, знання 
конкурентного середовища, імідж 
місцевої компанії)

1. Збільшення витрат на маркетингові 
дослідження

таблиця 2

Критерії вибору базових стратегій ЗЕД підприємства

Стратегія/Критерій Експорт Спільна підприємницька 
діяльність пряме інвестування

Інтеграція зі споживачем – +/– +

Гнучкість +/– + –

Ресурсні вимоги – +/– +

Ризик – +/– +

Використання концепції 
міжнародного маркетингу – +/– +

Подолання вхідних бар’єрів 
зовнішнього ринку – +/– +

примітки: «–» – невідомий вплив; «+/–» – суттєвий вплив; «+» – найвищий вплив.

Авторами було виділено такі критерії, що вплива-
ють на розвиток підприємства на зовнішньому ринку:
 інтеграція зі споживачем, тобто близькість до 

споживача, можливість швидко реагувати на 
зміни його потреб і здійснювати вплив на тен-
денції попиту та пропозиції;

 гнучкість, а саме: можливість швидко та адек-
ватно адаптувати діяльність до елементів зо-
внішнього бізнес-середовища, що постійно зна-
ходяться в динамічному розвитку [6];

 ресурсні вимоги до підприємства, тобто необ-
хідність мати певну кількість фінансових, мате-
ріальних і трудових ресурсів для організації та 
розвитку ЗЕД;

 ризик – оцінка можливості виникнення непе-
редбачених втрат очікуваного прибутку, дохо-
ду або майна, коштів у зв’язку з випадковими 
змінами умов економічної діяльності або інших 
обставин, пов’язаних зі здійсненням зовніш-
ньоекономічних операцій [7];

 використання концепції міжнародного марке-
тингу, а саме: необхідність та ступінь її викорис-
тання в організації діяльності підприємства [8];

 подолання вхідних бар’єрів зовнішнього ринку –  
необхідність подолання кількісних, якісних та 
інших легітимних обмежень щодо експортної ді-
яльності іноземних суб’єктів господарювання. 

Залежно від цільових пріоритетів підприємства 
та значущості кожного з критеріїв можна оцінити від-
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носну привабливість базових стратегій розвитку під-
приємства на зовнішньому ринку. Таким чином, підпри-
ємство, яке не має достатньої ресурсної бази, але бажає 
розширити свою зовнішньоекономічну діяльність, оби-
рає стратегію експортного виходу на зовнішній ринок, 
адже таким чином воно мінімізує можливі ризики, міні-
мізує маркетингові затрати, при цьому збереже віднос-
ну гнучкість власної діяльності до потреб зовнішнього 
бізнес-середовища. За умов використання даної зовніш-
ньоекономічної стратегії підприємство відразу не отри-
має великий економічний ефект у вигляді прибутку, але 
розширить можливості щодо подальшого розвитку.

Якщо ж підприємство має значні фінансові, мате-
ріальні та висококваліфіковані ресурси та мож-
ливість здійснювати вплив на зовнішній ринок, 

то логічною зовнішньоекономічною стратегією підпри-
ємства на зовнішньому ринку є стратегія прямого інвес-
тування. Адже за рахунок фінансових ресурсів підпри-
ємство зможе покрити можливі ризики, висококваліфі-
ковані кадри швидко зреагують на зміни кон’юнктури 
зовнішнього ринку та реалізують концепцію міжнарод-
ного маркетингу в організації діяльності підприємства. 
За ефективної реалізації даної зовнішньоекономічної 
стратегії підприємство отримає високий прибуток, а та-
кож зарекомендує себе як успішна компанія, яка працює 
на закордонних ринках, що сприятиме покращенню ре-
путації на національному ринку.

Вибір стратегії спільної підприємницької діяль-
ності доцільним є у випадку, коли підприємство вже 
використовувало стратегію експортування товарів за 
кордон і має досвід введення справ із закордонними 
контрагентами, але не має достатньо фінансових ресур-
сів щодо створення дочірнього підприємства чи філії за 
кордоном. Розширення своєї присутності на закордон-
них ринках дозволить підприємству не лише отримува-
ти прибутки, але перейняти досвід у закордонних контр-
агентів та відтворити його на національному ринку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження із визначен-

ня критеріїв вибору базової стратегії ЗЕД підприємства 
на основі оцінки масштабів впливу кожного з них на за-
безпечення стійкого економічного зростання на зовніш-
ньому ринку дозволяють зробити раціональний вибір із 
запропонованих стратегічних альтернатив залежно від 
цілей і завдань підприємства в умовах різної інтенсив-
ності впливу факторів зовнішнього ринку. 

Автори дійшли висновку, що найбільш логічним 
та оптимальним буде вибір того варіанта стратегічної 
альтернативи ЗЕД підприємства, який сприятиме мак-
симізації прибутку в короткостроковій та середньо-
строковій перспективах або забезпечить позитивний 
розвиток репутації підприємства за умов забезпеченос-
ті певним ресурсним рівнем, припустимим для підпри-
ємницького ризику, забезпечення стратегічної гнуч-
кості та подолання певних наявних вхідних бар’єрів 
зовнішнього ринку.                   
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