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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЙНИ  

В КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АНОТАЦІЯ
Досліджено роль зовнішньоекономічної діяльності про-

мисловості у контексті евроінтеграційних проектів. Враховано 
особливості та зазначено основну мету реалізації механізму 
формування стратегії розвитку промислових підприємств. За-
пропоновано визначення категорії «організаційно-економічний 
механізм формування зовнішньоекономічної стратегії промис-
лових підприємств» як концентрації взаємозв'язаних організа-
ційних, економічних і менеджерських рішень, що забезпечують 
реалізацію стратегічних цілей розвитку компанії на зовнішньо-
му ринку.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовніш-
ньоекономічна стратегія, зовнішньоекономічні зв'язки, кон-
курентоспроможність, промислова політика, промисловість, 
промислові підприємства, світове господарство, інтеграція, 
кон’юнктура.

АННОТАЦИЯ
Исследована роль внешнеэкономической деятельности 

промышленности в контексте евроинтеграционных проектов. 
Учтены особенности и указано основную цель реализации ме-
ханизма формирования стратегии развития промышленных 
предприятий. Предложено определение категории «органи-
зационно-экономический механизм формирования внешне-
экономической стратегии промышленных предприятий» как 
концентрации взаимосвязанных организационных, экономиче-
ских и менеджерских решений, обеспечивающих реализацию 
стратегических целей развития компании на внешнем рынке.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, 
внешнеэкономическая стратегия, внешнеэкономические свя-
зи, конкурентоспособность, промышленная политика, про-
мышленность, промышленные предприятия, мировое хозяй-
ство, интеграция, конъюнктура.

ANNOTATION
The role of foreign economic activity of industry in the con-

text of European integration projects is explored. The peculiarities 
and the main purpose of realization of the mechanism of formation 
of strategy of development of industrial enterprises are consid-
ered. The definition of the category “organizational and economic 
mechanism of formation of foreign economic strategy of industrial 
enterprises” is proposed as a concentration of interconnected or-
ganizational, economic and managerial decisions that ensure the 
implementation of strategic goals of the company's development 
in the foreign market.

Key words: foreign economic activity, foreign economic strat-
egy, foreign economic relations, competitiveness, industrial policy, 
industry, industrial enterprises, world economy, integration, con-
juncture.

Постановка проблеми. Необхідною умовою 
забезпечення конкурентоспроможності та від-
повідного визнання України у всіх сферах по-
літичного і соціально-економічного життя 
світового співтовариства є формування адекват-
ного ситуації механізму формування ефектив-
ної стратегії виходу вітчизняних підприємств 
на зовнішній ринок та його організаційно-еко-
номічної складової.

Сучасний етап розвитку промисловості по-
требує адаптації продукції до вимог зовнішніх 
ринків. Проблеми формування і функціонуван-
ня механізму стратегії виходу вітчизняних про-
мислових підприємств на зовнішній ринок як 
основи всієї системи управління здійсненням 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
а також управління організацією зовнішньоеко-
номічної діяльності держави в цілому є сьогодні 
досить актуальною у вітчизняній управлінській 
та економічній науці і практиці. Це визнача-
ється тим, що зовнішньоекономічна діяльність 
стає одним з основних чинників, стимулюючих 
розвиток вільної ринкової економіки і демо-
кратичних інститутів українського суспільства. 
Розвиток економіки в сучасних умовах немож-
ливо без удосконалення зовнішньоекономічних 
зв'язків. З урахуванням сучасного стану про-
мисловості і змісту нового етапу перетворень го-
ловна мета промислової політики визначається 
саме як підвищення ефективності та конкурен-
тоспроможності української промисловості на 
внутрішньому і зовнішньому ринках і перехід 
на цій основі до стадії підйому.

Все це підкреслює виняткову важливість ви-
вчення проблем, пов'язаних зі становленням і 
розвитком механізму розробки зовнішньоеко-
номічної стратегії промислових підприємств 
України (організаційно-економічної складової), 
впливом системи організаційно-управлінських 
відносин на формування нового підприємниць-
кого середовища функціонування компаній за 
кордоном.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. До-
слідження проблем формування стратегії розви-
тку підприємницької діяльності у зовнішньоеко-
номічній сфері та подібних галузях економіки за 
перебуває в полі зору наукових досліджень таких 
вчених, як: А. Сміта, Д. Рікардо, Е. Хекшера, 
Б. Оліна, П. Самуельсона, В. Леонтьева, Дж. Міл-
ля та ін. Вивченню закономірностей інтернаціо-
налізації присвячені праці В. Андрианова, О. Бо-
гомолова, М. Кастельса, Дж. Сакса, Е. Уорнера, 
Й. Шумпетера та ін. Проблеми геоконкуренції 
і їх прояв на макро- і мікрорівні досліджені в 
роботах П. Друкера, В. Іноземцева, С. Кузубова, 
М. Портера, А. Юданова та ін. Теоретичні і прак-
тичні аспекти управління зовнішньоекономічни-
ми зв'язками підприємств знайшли відображен-
ня в працях Ю. Валуева, І. Вольвач, В. Денисова, 
Ю. Дубинець, Т. Каткова та ін.
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Вагомий внесок у розробку теоретичних про-
блем інтеграції і адаптації економіки України 
до умов Європейського Союзу та участі у міжна-
родних ринках у вітчизняній літературі зробили 
В.Г., Геєць В.М., Гальчинський А.С., Данили-
шин Б.М., Дурицької Г., Лук`яненко Д.Г., Пан-
ченко Є., Потоцький Д.М., Савчук А.В., Чухно 
А.А. та ін. У української економічної літера-
турі та літературі з управління опубліковані 
роботи зі стратегічного управління зовнішньо-
економічною діяльністю, мають переважно на-
вчальний характер або прикладне призначення. 
У статтях періодичних друкованих виданнях, 
висвітлюються, як правило, окремі актуальні 
питання, в основному експортної діяльності. 
Проте в них недостатньо розроблені організа-
ційно-економічні та організаційно-управлінські 
аспекти побудови комплексної методології ви-
вчення умов і чинників ефективної діяльності 
вітчизняних підприємств за кордоном. Саме 
том подібні дослідження не втрачають актуаль-
ності і залишаються пріоритетними в обґрун-
туванні напрямів подальшого розвитку країни, 
окремих територій і галузей економіки.

Формулювання цідей статті (постановка за-
вдання). Основною метою статті є уточнення 
поняття, змісту та структури організаційно-
економічного механізму формування стратегії 
виходу промислового підприємства на зовніш-
ній ринок у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливою рисою сучасного світового господар-
ства є діяльність його суб'єктів в умовах жор-
сткої конкуренції, обумовленої, у першу чергу, 
безперервною боротьбою за ринки збуту. Тому 
для будь-якої фірми, яка бажає включитися в 
міжнародні економічні відносини, першочерго-
вим завданням стає забезпечення успішного ви-
ходу на зовнішній ринок, як правило, вже запо-
внений пропонованими товарами та послугами. 
В умовах ринкової конкуренції обґрунтування 
стратегії розвитку підприємства – одна з най-
важливіших функцій стратегічного планування 
і управління його господарською діяльністю [1]. 
У зв'язку з цим для підприємства стає необхід-
ним звернення до сучасних методів міждержав-
ного та міжфірмової взаємодії, міжнародного 
маркетингу і міжнародного менеджменту.

Найбільш ефективною стратегією інтеграції 
України у світову економіку є поєднання струк-
турної перебудови економіки з її орієнтацією на 
активне збільшення експорту. Функції і мож-
ливості зовнішньоекономічної діяльності роз-
ширюються. На сучасному етапі зовнішньоеко-
номічна діяльність промислового підприємства 
визначається як виробничо-фінансовий комп-
лекс економічних відносин, пов'язаних з роз-
ширенням ринків збуту виробленої продукції, 
технологічним переозброєнням виробництва та 
підвищенням фінансової стійкості підприємств 
за рахунок освоєння зарубіжних ринків. Зо-
внішньоекономічна діяльність є одним з най-
більш важливих та пріоритетних напрямків у 

сучасному економічному розвитку будь-якої 
держави, в тому числі й України [3]. Слід за-
значити, що за останні роки в нашій країні від-
булися серйозні зміни в цій області.

Основними факторами, що чинять істотний 
вплив на показники зовнішньоекономічних 
зв'язків, є: зміна кон'юнктури на світових то-
варних та фінансових ринках (падіння або зрос-
тання попиту на ті чи інші товари), а також 
коливання рівня світових цін; спад вітчизня-
ного виробництва, деформація внутрішнього 
товарного і фінансового ринків (структурна пе-
ребудова економіки, зростання витрат, падіння 
платоспроможного попиту основної маси насе-
лення, конкурентна боротьба товаровиробників 
і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, 
негативні явища у фінансово-кредитній систе-
мі, політиці тощо); зростаюча конкуренція на 
світовій арені найбільших економічних союзів, 
транснаціональних монопольних об'єднань; на-
рощування масштабів і темпів сучасної науко-
во-технічної революції, що вимагає мобільного 
переорієнтації зовнішньої торгівлі з урахуван-
ням новітніх досягнень [4].

Україна дуже давно вступила у міжнарод-
ні економічні відносини. Однак, в залежнос-
ті від пануючої в країні соціально-політичної 
та економічної системи, роль різних суб'єктів 
суспільства в участі і управлінні зовнішньое-
кономічною діяльністю змінювалася. Сьогодні 
в України значення відкритості та інтеграції у 
світове господарство нескінченно зростає. Біль-
ше того, ці процеси стають одним з факторів, 
що визначають успіх сучасних реформ. Будь-
які учасники підприємницької діяльності, не-
залежно від їх організаційно-правової форми, 
в тому числі й громадяни-підприємці, беручи 
участь у формуванні ринкових відносин, по-
винні мати вільний вихід на зовнішній ринок. 
Тільки в цьому випадку вдається забезпечити 
входження країни в міжнародні економічні 
процеси [6].

Організаційно-економічний механізм зо-
внішньоекономічного розвитку промислового 
підприємства розглядається як концентрація 
взаємопов'язаних організаційних, економічних 
та менеджерських рішень, які забезпечують ре-
алізацію стратегічних цілей розвитку компанії 
на зовнішньому ринку [8]. Цілі зовнішньое-
кономічного розвитку підприємства та задачі, 
спрямовані на їх реалізацію, визначаються, ви-
ходячи з підходів промислової компанії щодо 
ведення бізнесу, економічної політики держа-
ви, державної промислової політики, науково-
технічної, технологічної і соціальної політики 
країни, а також основних зовнішньоекономіч-
них характеристик іноземних ринків [7].

Методологія формування стратегії виходу 
промислового підприємства на зовнішній ри-
нок може бути побудована на основі таких кон-
цептуальних положень. По-перше, стратегія 
зовнішньоекономічного розвитку промислової 
компанії тісно пов'язана зі стратегією зростан-
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ня, яка може базуватися на внутрішніх (власні 
інвестиції на розширення виробництва) або зо-
внішніх джерелах. Внутрішнє зростання здій-
снюється переважно у формі створення нових 
або зміни існуючих товарів, виведення продук-
ту на нові ринки. Зовнішнє зростання зазвичай 
відбувається у формі диверсифікації, коли ком-
панія поглинає подібні товарні лінії або шляхом 
надання можливості виходу на нові іноземні 
сфери бізнесу. По-друге, стратегія виходу про-
мислового підприємства на зовнішній ринок має 
ринкову орієнтацію – маркетингові досліджен-
ня щодо нового продукту визначають мету і за-
вдання зовнішньоекономічного розвитку та реа-
лізують стратегію сегментації ринку. По-третє, 
стратегія просування продукту на зовнішній 
ринок – це стратегія глибоких досліджень і роз-
робок у галузі міжнародного маркетингу.

Великі компанії розробляють і виробляють 
переважно кілька видів інноваційної продукції, 
націленої на закордонного споживача (стратегія 
диференціації), прагнучи мати стійке положен-
ня на світовому ринку. Тому в умовах глоба-
лізації для великих компаній є характерним 
створення філій за кордоном в тих країнах, де 
існують найбільш сприятливі умови для таких 
складових частин єдиної інноваційної ланцюги, 
як «розробка інноваційного продукту-виробни-
цтво – ринок». Для зазначених компаній най-
частіше дана ланцюг в територіальному плані 
буває розірваною, а стратегія зовнішньоеконо-
мічного розвитку виступає як спосіб досягнен-
ня економічного зростання на основі інновацій, 
які впроваджуються на всіх етапах їх життєво-
го циклу» [9].

При розробці стратегії зовнішньоеконо-
мічного розвитку промислового підприємства 
необхідно враховувати стратегію виробництва 
продукції для зарубіжного ринку на основі ви-
значення ефективності вкладення інвестицій у 
виробничий процес. Стратегія виробництва роз-
робляється з урахуванням найбільш ефективно-
го інвестування проектів (стратегія виходу на 
зовнішній ринок), реалізація яких забезпечить 
випуск нової продукції [10]. Стратегія якості та 
конкурентоспроможності є визначальною при 
реалізації стратегії на зарубіжних ринках, роз-
робці і виробництві нової і модернізації (адап-
тації) наявної конкурентної продукції. Вона 
забезпечує відповідність траєкторії зовнішньо-
економічного розвитку промислової компанії 
тенденції сталого економічного зростання, яке 
характеризується динамікою економічних по-
казників: збільшення прибутку, рентабельнос-
ті, скорочення терміну окупності інвестицій.

Дослідження свідчать про структурну зв'язку 
стратегії міжнародного розвитку промислового 
підприємства зі стратегією глобального бізне-
су. Вибір компанією стратегії глобалізації свід-
чить, що вона має здійснювати стандартизацію 
конструкцій, виконувати дизайн своїх товарів і 
розробляти рекламні стратегії всіх своїх підпри-
ємств незалежно від країн перебування. Даний 

підхід ґрунтується на припущенні існування 
єдиного глобального ринку стосовно продукції, 
яка випускається [5]. Одночасно зі стратегією 
глобалізації необхідно враховувати і мультире-
гіональну стратегію, яка передбачає адаптацію 
компанії до умов конкуренції в кожній країні 
окремо. Формування стратегії виходу промис-
лового підприємства на зовнішній ринок, яка 
враховувала б і стратегію глобалізації, і муль-
тирегіональну стратегію, слід здійснювати на 
основі транснаціональної стратегії.

Отже, організаційно-економічний механізм 
зовнішньоекономічного розвитку промислового 
підприємства складається з кількох стратегіч-
них складових частин (рис. 1). Кожна з виділе-
них стратегій має свої форми і методи управлін-
ня, які забезпечують досягнення поставленої 
мети. Технології управління, до яких відносять-
ся процедурні, організаційні, інформаційні, 
технічні аспекти реалізації стратегій, є предме-
том міжнародного маркетингу у зв'язку з ви-
користанням нововведень в дослідженні ринку, 
розробкою нового продукту, техніко-техноло-
гічним оснащенням виробництва і невід'ємною 
частиною стратегічного менеджменту великої 
компанії та корпоративного управління [7].

У сучасних умовах організаційно-економіч-
ний механізм зовнішньоекономічного розвитку 
реалізує стратегію виходу промислового під-
приємства на зовнішній ринок шляхом розро-
блення і виконання проектів, головна особли-
вість яких полягає в тому, що в них входять 
роботи, пов'язані з реалізацією дослідницької 
фази життєвого циклу товарів, націлених на за-
рубіжний ринок.

Як свідчить дослідження, принципи визна-
чення життєвого циклу товару суттєво зале-
жать від структури промислової компанії. Саме 
великі компанії можуть собі дозволити форму-
вання організаційно-економічного механізму на 
основі стратегії зовнішньоекономічного розви-
тку, яка розроблена з урахуванням глобальних 
процесів світової економіки та інноваційної по-
літики, що проводиться державою [2]. Для про-
мислових підприємств актуальним є зниження 
ризику міжнародної діяльності. Тому для них 
при розробці організаційно-економічного ме-
ханізму стратегії виходу на зовнішній ринок 
досить гостро стоїть питання оцінки на основі 
єдиних методологічних і методичних підходів 
як конкурентного рівня виробництва і реалі-
зації продукції, так і зовнішнього середовища 
функціонування компанії.

Висновки. У сучасних умовах активного роз-
витку ринкових відносин у нашій країні вико-
ристання сучасних організаційно-економічних 
механізмів підприємницького взаємодії, осо-
бливо при виході на інтернаціональні ринки 
стає все більш актуальним. Як знання теоре-
тичних основ зовнішньоекономічної діяльності, 
так і розуміння використовуваної терміноло-
гії, – це ключові фактори успіху в її практич-
ному застосуванні.



40

Випуск 6(11) 2018

Класичний приватний університет

Сучасний механізм зовнішньоекономічної ді-
яльності не вимагає від виробника просто ство-
рити для зовнішнього ринку досить хороший 
товар і призначити за нього відповідну ціну – 
компанії при цьому повинні ще й освоювати і 
активно застосовувати весь стратегічний кому-
нікаційний комплекс взаємодії на зовнішньому 
ринку. При цьому значення і роль саме між-
народної діяльності необхідно розглядати не 
тільки з позиції загальноринкових уявлень, але 
і в більшій мірі з позиції інтернаціоналізації 
національних економік.

При збереженні провідної ролі концентрації 
капіталу і виробництва в світовій економіці зрос-
тає значення інтегрованих на зарубіжний ринок 
компаній, які створюються в промисловому комп-
лексі України і орієнтовані на випуск продукції 
для іноземного споживача. Забезпечення їх кон-
курентоспроможності на світовому ринку вима-
гає обов'язкового врахування світового досвіду їх 
створення і функціонування. Зокрема, такі ком-
панії мають на меті посилення і розширення по-
зицій на світовому ринку, досягнення конкурен-
тоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, забезпечення технологічного лідерства і 
високих досягнень у розробці нових зразків про-
дукції, підвищення ефективності функціонуван-
ня головної компанії і всіх дочірніх структур. 
Досягнення зазначеної мети, є складовою части-
ною корпоративного менеджменту, найбільшою 
мірою забезпечується відповідним організаційно-
економічним механізмом інноваційного розви-
тку орієнтованої на зовнішній ринок компанії. 
Створення в України промислових компаній і 
адаптація їх до вільних ринкових відносин вима-
гає впровадження у корпоративний менеджмент 
організаційно-економічного механізму, адекват-
ного економіці інноваційного типу.
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Рис. 1. Стратегічні складові організаційно-економічного механізму  
зовнішньоекономічного розвитку промислового підприємства
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STRATEGIC ORIENTATIONS FOR DEVELOPMENT  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE INDUSTRY  

IN THE CONTEXT OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

A prerequisite for ensuring the competitiveness and appropriate recognition of Ukraine in all 
spheres of political and socio-economic life of the world community is the formation of an adequate 
situation of the mechanism for the formation of an effective strategy for the exit of domestic enter-
prises into the external market and its organizational and economic component. In today's conditions 
of active development of market relations in our country the use of modern organizational and eco-
nomic mechanisms of entrepreneurial interaction, especially when entering international markets, is 
becoming more and more relevant.

The modern mechanism of foreign economic activity does not require the manufacturer to simply 
create a good commodity for the foreign market and assign an appropriate price for it – the company 
must also master and actively apply the entire strategic communication complex of interaction in the 
foreign market. At the same time, the significance and the role of international activity must be con-
sidered not only from the standpoint of general-market ideas, but also to a greater extent from the 
position of internationalization of national economies.

While preserving the leading role of capital and production concentration in the world economy, 
the importance of integrated companies in the industrial complex of Ukraine, which are oriented to 
output for the foreign consumer, is integrated into the foreign market of the country. Ensuring their 
competitiveness in the global market requires the mandatory consideration of the world experience in 
their creation and operation. In particular, such companies aim at strengthening and expanding their 
positions on the world market, achieving competitiveness on the domestic and foreign markets, pro-
viding technological leadership and high achievements in developing new product models, improving 
the efficiency of the operation of the parent company and all subsidiaries. The achievement of this 
goal, which is an integral part of corporate management, is provided to the greatest extent by the 
relevant organizational and economic mechanism of innovation development oriented to the foreign 
market of the company.


