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Федоренко І. А., Єлісєєва Е. І. Концептуальні основи оцінювання привабливості зовнішнього ринку продукції 

промислового підприємства
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О
цінка привабливості ринку необхідна під-

приємствам для формування успішної стра-

тегії розвитку. При прийнятті управлінських 

рішень з розвитку бізнесу, зокрема про вихід на зо-

внішні ринки, керівництво підприємства стикається  

з проблемою оцінки впливу зовнішніх факторів на-

вколишнього середовища на здійснювані нововве-

дення. Отже, для підприємства є надзвичайно важли-

вим вивчення критеріїв, методів та способів виходу 

на зовнішній ринок, що дозволить краще координу-

вати свою діяльність у потрібному напрямку розвит-

ку, підвищити конкурентоспроможність та здійснити 

захист своїх інтересів на ринку.
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Освоєння підприємствами зовнішнього рин-

ку вимагає великих знань. Вихід на зовнішній ринок 

передбачає необхідність проведення маркетингових 

досліджень. Вагомий внесок у дослідження проблем 

світової економіки та розробки питань економічного 

обґрунтування прийнятих рішень щодо виходу на зо-

внішній ринок (експорту, імпорту) внесли М. Портер 

[2], Р. Мінцберг [3], Н. Теслюк [4], І. Піддубний [7],  

І. Драбік [8], М. Рущак [9], Ю. Туніцька [10] та ін. У їх 

працях розглядаються основні аспекти та специфіка 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), організація 

ЗЕД та її вдосконалення.

Мета роботи – обґрунтування методів оцін-

ки привабливості зовнішніх ринків при проведенні 

маркетингових досліджень щодо ефективної роботи 

вітчизняних промислових підприємств на міжнарод-

них ринках.

Д
ля оцінки факторів конкурентного оточення 

використовується метод SWOT-аналізу, що 

дозволяє оцінити, крім стану самого підпри-

ємства, ситуацію на ринку через «загрози» і «мож-

ливості» для конкретної компанії. Даний метод є 

досить простим і наочним і може бути використаний 

на початковому етапі стратегічного планування роз-

витку компанії, але він не підходить для глибокого та 

всебічного аналізу ринкової ситуації [3, c. 160].

Для оцінки впливу факторів наведено групу по-

казників, широко представлених в економічній літе-

ратурі. У табл. 1 надано показники для оцінки сту-

пеня впливу внутрішніх факторів на привабливість 

ринку або ринкового сегмента [4].

Як видно з табл. 1, методи оцінки привабливості 

ринку не враховують важливу особливість при вибо-

рі зовнішнього ринку – реалізацію економічного ін-

тересу компанії. 

Але ж від цієї здатності також залежить ступінь 

привабливості ринку, крім того, залежно від ступеня 

потенціалу ринку для реалізації цілей компанії повинна 

будуватися стратегія виходу на новий ринок [1, c. 66].

П
ропонується використання комплексного ме-

тоду оцінки привабливості зовнішнього рин-

ку, яку запропонувала Ю. М. Туніцька [10]. 

Даний метод базується на моделі вибору зару-

біжних ринків Франкліна Рута. Відповідно до визна-

ченого методу оцінка ринків проводиться за такими 

етапами:

Етап 1. Визначення економічного інтересу під-

приємства.

Етап 2. Аналіз можливостей міжнародної ді-

яльності підприємства та попередній відбір цільових 

ринків. 

Етап 3. Дослідження доступності цільових ринків. 

Етап 4. Дослідження можливості реалізації еко-

номічного інтересу підприємства на цільових ринках. 

Етап 5. Розрахунок інтегрованих показників до-

ступності ринку та можливості реалізації економіч-

ного інтересу підприємства [10, c. 22–23]. 

Таким чином, фактори ринкової доступності 

можна поділити на кількісні та якісні. Інформацію 

щодо кількісних факторів можна отримати з офіцій-

них статистичних джерел, національної та зовніш-

ньоторговельної статистики [9, с. 54]. 

Інформацію щодо якісних факторів отрима-

ти складніше, вони потребують ретельного аналізу 

кон’юнктурної інформації, вторинних джерел. На наш 

погляд, найбільш ефективним засобом оцінки якісних 

факторів є експертні опитування та отримання їх уза-

гальненої бальної оцінки. Застосування даного мето-

ду вимагає таких дій:

1) розподіл факторів на фактори ринкових за-

гроз і ринкових можливостей;

2) пошук експертів для оцінювання факторів 

ринкової доступності;

3) визначення вагомості вкладу фактора в за-

гальний показник ринкової доступності (за бальною 

шкалою, наприклад від 1 до 10, від 1 до 100, від 0 до 1);

4) визначення імовірності реалізації фактора 

(від 0 до 1);

Таблиця 1

Внутрішні показники привабливості ринку

Внутрішні фактори, які впливають  

на привабливість
Показники привабливості ринку

Величина попиту та пропозиції на ринку Обсяг, місткість ринку та ринкового сегмента, коефіцієнти сталості обсягу 
та ємності

Зміна чисельності компаній на ринку Кількість компаній на ринку і ринковий сегмент, динаміка чисельності 
компаній, кількість активних підприємств

Розподіл часток ринку між компаніями
Тридольний і пятидольний індекси концентрації, індекс Херфіндаля – 
Хіршмана, показники інтенсивності конкуренції по динаміці ринку,  
за розподілом ринкових часток та ін.

Складність проникнення на ринок Формулювання бар’єрів для входу в галузь по суті, їх експертна оцінка  
та присвоєння ступеня висоти: низький, середній, високий

Однорідність послуг, що надаються Критерії сегментації, ступінь сегментування даного ринку
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5) визначення ступеня прояву кожного фактора 
на цільовому ринку (за бальною шкалою, наприклад 
від 1 до 10, від 1 до 100);

6) визначення узагальненої оцінки впливу кож-
ного фактора;

7) визначення загального показника потенцій-
них ринкових загроз;

8) визначення загального показника потенцій-
них ринкових можливостей [2, c. 93].

1. Визначення економічного інтересу підпри-
ємства. Компанія «АВК» – провідне підприємство 
кондитерської галузі України зі щорічними обсягами 
продажів понад 0,823 млрд грн за даними 2016 р., що 
за середньорічним курсом 24,1 грн за 1 долар США 
становить 34 млн дол. США. 

Компанія «АВК» розпочала свою діяльність 
у 1991 р. як постачальник какао-продуктів на кон-
дитерські фабрики України. У 1994 р. було розпоча-
те власне кондитерське виробництво. На сьогодні 
«АВК» є одним із лідерів кондитерської галузі Украї-
ни та входить до 100 найбільших кондитерських ком-
паній світу. Номенклатура продукції складає понад 
160 найменувань кондитерських виробів. Виробничі 
потужності компанії сертифіковані за міжнародним 
стандартом ISO 22000.

За даними 2016 р. компанія «АВК» експортує до 
15% готової продукції, а її вироби популярні більше, 
ніж у 56 країнах світу. 

А
налізуючи ступінь інтернаціоналізації діяль-
ності підприємства, слід зазначити, що ком-
панія «АВК» перебуває на стадії розвитку – 

підприємство вже працює на міжнародних ринках, 
його обсяги виробництва та експорту мають тенден-
цію до поступового зростання. 

Таким чином, метою підприємства на сучасно-
му етапі стосовно зовнішніх ринків є розширення 
присутності підприємства на міжнародному ринку. 
Для досягнення цієї мети значна увага на підприєм-
стві приділяється розробкам нових видів продукції, 
модернізації виробничих потужностей. Підприєм-
ство бере активну участь у міжнародних виставках –  
компанія «АВК» є постійним учасником WorldFood 
Ukraine [6]. 

2. Аналіз можливостей міжнародної діяль-
ності підприємства та попередній відбір цільових 
ринків. У ході оцінювання власного потенціалу під-
приємства для здійснення зовнішньоекономічної ді-
яльності було виявлено таке.

2.1. Виробнича діяльність:
 відповідність продукції міжнародним стан-

дартам: виробничі лінії підприємства серти-
фіковані відповідно до міжнародної системи 
менеджменту якості ISO 9000, ISO 22000.  
У 2017 р. якість продукції підтверджено між-
народним стандартом IFS, що дає можли-
вість продажів солодощів під брендом «АВК» 

у торгові мережі країн Європейського Союзу;

 технічні можливості: технічні та виробни-
чі можливості постійно вдосконалюються, 
одним зі стратегічних напрямків діяльнос-
ті підприємства є впровадження концепції 
«Всебічного управління якістю»;

 кваліфікація кадрів: значна увага приділяєть-
ся постійному підвищенню кваліфікації пер-
соналу.

2.2. Маркетингова активність:
 відносна частка ринку: підприємство посідає 

третє місце серед вітчизняних виробників 
кондитерських виробів на ринку України; 

 ширина продуктової лінії: понад 160 найме-
нувань кондитерських виробів, ведеться ро-
бота зі створення нових видів та смаків;

 якість продукції: компанія «АВК» здійснює 
діяльність на основі стандартів ISO 9000,  
ISO 22000;

 збутова мережа: широка в Україні, однак не-
достатня на міжнародних ринках (форма ро-
боти на міжнародних ринках – експорт кон-
дитерських виробів);

 можливості підприємства щодо цінової по-
літики: можлива пропозиція кондитерських 
виробів за порівняно невисокими цінами за-
вдяки ефекту масштабу;

 географічне покриття: незначне на міжна-
родних ринках.

2.3. Фінансова діяльність:
 прибутковість: достатня для виведення, ре-

єстрації та сертифікації морозива на міжна-
родних ринках;

 фінансова стабільність: останні роки під-
приємство стабільно працює на ринку, де-
монструє позитивну динаміку обсягів прода-
жів та прибутковості. 

2.4. Організаційні фактори:
 кадровий потенціал: потенціал управлін-

ського персоналу високий. Розробка стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства входить до компетенції відділу експорт-
них поставок;

 гнучкість: висока, підприємство відслідко-
вує новітні тенденції розвитку ринку та нама-
гається їх втілювати, застосовує глобальний 
тренд Private Label; 

 корпоративна культура: орієнтована на 
співпрацю з метою досягнення найвищих ре-
зультатів роботи. 

2.5. Інноваційна діяльність:
 рівень витрат на модернізацію виробни-

цтва: щорічно до 10% прибутку інвестується 
на модернізацію існуючих виробничих ліній 
і розробку та впровадження нових видів та 
смаків кондитерських виробів;

 розробка нових продуктів: постійні іннова-
ції, ведеться активна робота із сертифікації 

нових видів кондитерських виробів [6].
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П
ри проведенні дослідження зовнішньоеко-
номічної діяльності компанії «АВК» було 
виявлено, що потенційно привабливими для 

компанії є ринки країн Європейського Союзу. Як по-
тенційні компанія «АВК» розглядає ринки Польщі, 
Болгарії та Чехії.

3. Дослідження ринкової доступності цільо-
вих ринків та можливості реалізації економічного 
інтересу підприємства на цільових ринках. У ході 
аналізу потенційних ринків для підприємства роз-
глянемо ринок Чехії для компанії «АВК». Визначимо 
інтегровані показники ринкової доступності та мож-
ливості реалізації кондитерської продукції підприєм-
ства [9]. 

Для оцінювання середовища країн сформовано 
групу з 10 експертів, якими виступили спеціалісти 
відділів інформаційного забезпечення та відділу екс-
портних поставок компанії «АВК», а також спеціаліс-
ти компанії «Pro-Consulting», яка здійснює маркетин-
гові дослідження харчових ринків. 

Проведемо короткий аналіз ринкового серед-
овища Чеської Республіки.

1. Глобально-економічне середовище ринку. Че-
хія є членом ЄС з 2004 р., з 1999 р. – членом НАТО, 
з 21 грудня 1995 р. – членом Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку, з 1 січня 1995 р. –  
членом СОТ (Чехословаччина була однією з країн – 
засновників ГАТТ/СОТ). Чеська Республіка також 
представлена в Міжнародному валютному фонді, 
Світовому банку, Раді Європи, Організації з безпеки 
і співпраці в Європі, Європейському митному союзі, 
«Вишеградській четвірці» та інших міжнародних ор-
ганізаціях і об’єднаннях [5, c. 33].

2. Політико-правове середовище ринку. Згідно 
з діючою Конституцією Чехія – парламентська рес-
публіка, главою якої є президент. У 2016 р. внутріш-
ньополітична обстановка в країні була відносно ста-
більною і в цілому спокійною. Коаліція працювала 
ефективно, одиничні конфліктні ситуації булі врегу-
льовані в оперативному режимі, не отримавши про-
довження. 

Щодо митно-тарифного режиму стосовно кра-
їн, які не входять у Євросоюз, то діють єдині тор-
гово-політичні заходи. Способи преференційного 
поводження з товарами оформлені в угодах між ЄС 
і відповідними країнами або групами країн. Установ-
люється єдиний митний тариф, який визначає митні 
збори при веденні операцій з третіми країнами. 

Окрім загальних, обов’язкових для виконан-
ня, вимог, установлених директивами Євросоюзу,  
в Чеській Республіці існує практика застосування на-
ціональних приписів у сфері управління непрямими 
податками при ввезенні товарів до Чехії. 

Директиви ЄС регламентують також поводжен-
ня з податком при перевезенні товарів у рамках ЄС. 
На відміну від митних ставок, встановлених єдиним 
митним тарифом ЄС, у разі непрямих податків засто-

совуються ставки, що визначаються нормами Чехії.

У Чеській Республіці стимулюється розвиток 
малого та середнього бізнесу, формується сприят-
ливий інвестиційний клімат. Наведені дані свідчать, 
що політико-правове середовище країни (політична 
стабільність та підтримка інвестицій) загалом надає 
ринкові можливості для компанії «АВК», однак іс-
нують і певні загрози, пов’язані з існуванням додат-
кових митно-тарифних обмежень у зовнішньоеконо-
мічній політиці держави. 

3. Економічне середовище ринку. За даними 
Міжнародного валютного фонду, чеська промисло-
вість випускає близько 0,27% вартості світової ва-
лової продукції, займаючи за обсягом ВВП 51 місце 
серед країн світу. 

У 2016 р. для соціально-економічного розвитку 
країни була характерна позитивна динаміка еконо-
мічного розвитку за низкою ключових показників. 
ВВП Чехії протягом усіх чотирьох кварталів поспіль 
залишався позитивним. За даними Чеського статис-
тичного управління, підсумковий показник зростання 
ВВП у 2016 р. зафіксований на позначці 2,4%. Індекс 
зростання промислового виробництва, згідно з дани-
ми ЧСУ, був зареєстрований на рівні 2,9% [5, c. 51].

Н
аведені дані свідчать про економічну стабілі-
зацію та позитивні зрушення в економіці кра-
їни та наявність ринкових можливостей для 

проникнення компанії «АВК» на даний ринок.
4. Науково-технічне середовище ринку. У Чесь-

кій Республіці приділяється значна увага підтримці 
та впровадженню інноваційних технологій для підви-
щення ефективності й конкурентоспроможності на-
ціональної економіки. На даному напрямку основний 
акцент зроблений на зростанні наукоємності вироб-
ництва за рахунок збільшення частки витрат у ВВП 
країни на освіту та проведення науково-дослідних  
і дослідно-конструкторських робіт.

5. Соціально-культурне середовище ринку. Со-
ціально-культурне середовище ринку вимагає його 
ретельного врахування при реалізації стратегії про-
никнення на ринок. Специфічною особливістю кон-
дитерського ринку Чехії є прихильність споживачів 
до продукції, що виготовлена із сировини виключно 
натурального походження. 

6. Галузеві фактори. За даними інформаційно-
консалтингової компанії «Pro-Consulting», на конди-
терському ринку Чехії спостерігається позитивна ди-
наміка: у 2016 р. обсяг ринку склав 398 млн дол. США 
[5, c. 56]. 

Таким чином, Чехія є країною з привабливим 
інвестиційним кліматом, однак слід зазначити, що на 
кондитерському ринку спостерігається жорстка кон-
куренція. 

Незважаючи на те, що в країні вживають заходи 
зі стимулювання інвестицій, вхідні бар’єри в конди-
терську галузь високі через значний ступінь законо-
давчих протекціоністських обмежень з боку держави, 
які захищають вітчизняного виробника.
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У табл. 2 наведено результати проведення екс-

пертного оцінювання факторів ринкових загроз і рин-

кових можливостей проникнення компанії «АВК» на 

ринок Чехії для визначення інтегрованого показника 

ринкової доступності цієї країни.

Також отримано загальний показник потенцій-

них ринкових можливостей при проникненні підпри-

ємства на ринок Чехії: Ім = 4,61 і загальний показник 

потенційних ринкових загроз: Із = 3,90 (див. табл. 2). 

Таким чином, інтегрований показник ринкової до-

ступності Чехії складе
 

4,61 1,18,
3,9  

що свідчить про 

переважання ринкових можливостей над ринковими 

загрозами при проникненні на даний ринок у 1,18 разу.

ВИСНОВКИ

Привабливість міжнародного ринку є ступенем 

відповідності стану факторів ринкового середовища 

можливості реалізації економічних інтересів підпри-

ємств при виході на міжнародні ринки. 

Сучасні тенденції розвитку світових і регіональ-
них економічних процесів створюють передумови та 
сприяють бурхливому розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Вихід на зарубіжні ринки вима-
гає від підприємств чіткого визначення завдань і стра-
тегічних установок щодо міжнародного маркетингу. 

Проаналізовано сучасні методи відбору прива-
бливих ринків для здійснення міжнародної підприєм-
ницької діяльності підприємства та запропоновано 
поетапну методику проведення аналізу привабливос-
ті міжнародних товарних ринків з метою розробки 
ефективних ринкових стратегій підприємств. Для 
оцінювання привабливості зовнішнього ринку було 
запропоновано комплексний метод оцінки прива-
бливості зовнішнього ринку.

В основі запропонованого методу – проведення 
розрахунків інтегрованих показників ринкової до-
ступності та можливості реалізації економічного ін-
тересу підприємства на цільових ринках.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на 

практичне застосування методів оцінки привабливості 

зовнішніх ринків для вітчизняних підприємств.           

Таблиця 2

Оцінка факторів ринкових загроз і ринкових можливостей підприємства «АВК» на ринку Чехії

Фактор ринкових можливостей

Коефіцієнт 

вагомості,  

α(і) (0..1)

Імовірність 

реалізації 

фактора,  

h(і) (0..1)

Ступінь прояву 

фактора,  

b(і) (0..10)

Загальна оцінка 

впливу фак-

тора ринкової 

можливості, Fм(і)

Політична стабільність у країні 0,17 0,80 4,00 0,54

Законодавство, яке регулює зовнішньо-
економічну діяльність 0,17 0,80 6,00 0,82

Динаміка ключових макроекономічних 
показників 0,19 0,70 7,00 0,93

Стабільність обмінного курсу 0,15 0,70 6,00 0,63

Рівень розвитку науки і кваліфікація кадрів 0,12 0,90 5,00 0,54

Ємність ринку, залежність ринку від імпорту 0,18 0,80 8,00 1,15

Загальний показник ринкових можливостей, Ім 4,61

Фактор ринкових загроз

Коефіцієнт 

вагомості, 

α(j) (0..1)

Імовірність 

реалізації 

фактора,  

h(j) (0..1)

Ступінь прояву 

фактора,  

b(j) (0..10)

Загальна оцінка 

впливу фактора 

ринкової загрози, 

Fз(j)

Рівень регіональної інтеграції 0,11 0,80 8,00 0,70

Корупція, непрозорість тендерних 
механізмів 0,11 0,80 5,00 0,44

Митні бар’єри, юридичні перешкоди 0,12 0,80 3,00 0,29

Технологія виробництва, яка вимагається 
на ринку 0,11 0,70 4,00 0,31

Рівень патентно-ліцензійного захисту 0,12 0,80 4,00 0,38

Культурний фон країни 0,09 0,90 6,00 0,49

Рівень конкуренції на ринку 0,13 0,80 5,00 0,52

Ступені й типи інтеграції 0,10 0,80 4,00 0,32

Вхідні бар’єри в галузь 0,10 0,90 5,00 0,45

Загальний показник ринкових загроз, Із 3,90
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