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В статті розглядається проблема стратегічного управління міжнародною діяльністю підприємства. Пред-
ставлено підхід до процесу стратегічного планування та управління міжнародною діяльністю підприємства. 
Визначено складові моделі стратегії міжнародної діяльності. Наведено принципи розробки та реалізації 
стратегії міжнародної діяльності. Здійснення міжнародної діяльності досліджено з точки зору процесного 
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Постановка проблеми. Глoбaлізaція бізнecу,
пocилeння кoнкурeнції, підвищeння рoлі 

cпoживaчa у фoрмувaнні пoпиту нa тoвaри, 
ширoкe включeння укрaїнcькиx підприємcтв 
у міжнaрoдний пoділ прaці виcувaють нoві 
вимoги дo cиcтeми упрaвління підприємcтвaми 
тa викoриcтaння інcтрумeнтів cтрaтeгічнoгo 
мeнeджмeнту для дocягнeння кoнкурeнтниx 
пeрeвaг й дoвгocтрoкoвoгo уcпіxу. В умовах 
глобалізації економіки створюються умови для 
більш простого і швидкого виходу підприємств 
на зарубіжні ринки, інтенсифікується міжнарод-
ний обмін товарами. Рішення, що приймаються 
підприємствами в галузі міжнародної діяльності, 
мають стратегічний і оперативний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми управління міжнародною діяльніс-
тю досліджували багато науковців. Серед них 
Л. Антонюк, І. Волкова, О. Калініна, Ю. Орлов-
ська, О. Варламова, О. Вівчар, С. Маталка та інші. 
Щодо проблем зовнішньоторговельної діяльності 
підприємств торгівлі, то їх висвітлюють як ві-
тчизняні науковці Т.М. Мельник, О.Г. Міхеєва, 
А.А. Попов, М. Мальський, Р. Москалик, так і за-
рубіжні, зокрема Л. Доусон. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Найбільш важливим страте-
гічним рішенням, що формує всі наступні дії під-
приємства, є рішення про участь в тій чи іншій 
формі міжнародного поділу праці, вибір цільових 

зарубіжних ринків і способів їх освоєння. Це ви-
магає розробки стратегії функціонування під-
приємства на даних ринках.

Мета статті. Метою дослідження є обґрун-
тування концептуальних засад управління роз-
витком міжнародної діяльності підприємства на 
основі стратегічного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародна ді-
яльність є важливим напрямом фінансово-гос-
подарської діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності. Вона пов'язана з міжнародною вироб-
ничою та науково-технічною діяльністю, налаго-
дженням зовнішньоекономічних зв’язків, експор-
том та імпортом товарів, послуг. Цілком доречним 
є твердження стосовно того, що ефективність 
діяльності підприємства на зовнішньому ринку 
засвідчує конкурентоспроможність його товарів 
(послуг). При загостренні конкурентних умов 
на внутрішньому ринку, посиленні боротьби за 
споживача суб'єкти господарювання об'єктивно 
зумовлені шукати можливості зовнішньоеконо-
мічної діяльності для завоювання нових ринків. 
Це актуалізує проблему розвитку міжнародної 
діяльності як для підприємств, так і національної 
економіки в цілому.

Інтеграція у світове господарство країн, регі-
онів та окремих підприємств залучає їх до про-
цесу глобалізації, що стає відчутним через різні 
форми міжнародної діяльності. Глобалізація від-
криває додаткові можливості для виходу націо-
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нальних підприємств на нові ринки, що сприяє 
розширенню доступу до потоків капіталу, техно-
логій, більш дешевому імпорту і більш об'ємних 
експортних ринків.

Розглядаючи міжнародну діяльність на рівні 
підприємства, будемо розуміти під нею сукуп-
ність виробничо-господарських, організаційно-
економічних і комерційних функцій підприєм-
ства, що пов'язані з його виходом на зовнішній 
(міжнародний) ринок. На рівні окремого підпри-
ємства переважно аналізується технологія і ор-
ганізація зовнішньоекономічної діяльності, її різ-
ні елементи і необхідні умови здійснення з точки 
зору вирішення комплексу практичних проблем 
в організації тих чи інших форм міжнародної ді-
яльності, проведення переговорів з партнерами, 
складання, укладення та виконання контракту 
тощо [1, с. 110-112].

Дослідження підходів до розробки стратегії 
міжнародної діяльності на основі формування 
конкурентних переваг підприємства, а також сут-
ності процесу організації міжнародної діяльності 
дозволяє представити підхід до процесу страте-
гічного планування та управління міжнародною 
діяльністю сучасного підприємства (рис. 1).

Міжнародна діяльність вітчизняних підпри-
ємств є важливим чинником нарощування еко-
номічного потенціалу країни шляхом розширен-
ня експорту, переведення доходів з-за кордону, 
включення українських підприємств до глобаль-
ного ланцюжка створення доданої вартості. Клю-
човими напрямками розвитку міжнародної ді-
яльності вітчизняних підприємств на сучасному 
етапі виступають [2]:

– збільшення масштабів і вдосконалення галу-
зевої структури зовнішньоекономічної присутності 
України на зарубіжних ринках, зростання частки 
компаній обробного сектора економіки і послуг;

– запобігання контрпродуктивної конкуренції 
на зовнішніх ринках між українськими компа-
ніями, що виробляють подібну продукцію, укла-

дення між ними стратегічних угод про спільну 
реалізацію проектів міжнародної експансії;

– утворення стратегічних об'єднань україн-
ських та зарубіжних підприємств для спільної 
діяльності на зовнішніх ринках з метою розроб-
ки, виробництва та реалізації конкурентоспро-
можної продукції.

В цілому, інтеграція вітчизняної економіки 
в зовнішнє середовище визначається балансом 
різноспрямовано діючих трендів і факторів. З од-
ного боку, нерівномірність розвитку регіонів кра-
їни, низка невирішених проблем, кризові явища 
в економіці, слабкі місця економічної системи 
уповільнюють процес ефективної інтеграції кра-
їни в європейський простір. З іншого – розвиток 
міжнародної діяльності, її окремих форм дозво-
ляють в періоди ринкових реформ вижити ба-
гатьом вітчизняним підприємствам-експортерам, 
стабілізувати попит і пропозицію на внутрішньо-
му ринку шляхом розвитку імпортних операцій.

В українській практиці використовуються різ-
номанітні стратегії і форми проникнення на рин-
ки зарубіжних країн. Як показують дослідження, 
значна частина підприємств готова зупинитися 
на самому низькозатратному і безпечному варі-
анті – традиційному експорті, тобто продажі то-
вару за кордон без подальшого супроводу това-
ру. Лише деякі підприємства переключаються на 
глобальний маркетинг, коли маркетингова діяль-
ність за кордоном охоплює не тільки збут, але 
і практично всі функціональні сфери діяльності 
підприємства: дослідження, розробки, логістику, 
персонал тощо [3, с. 167]. 

Сьогодні імпортозаміщення та розширення 
експортних можливостей вітчизняних підпри-
ємств є стратегічними пріоритетами розвитку 
країни. У контексті стратегічних рішень пла-
нування і здійснення міжнародної діяльності 
суб'єктів господарювання можна визначити такі 
об'єктивні обмеження розробки та реалізації 
ефективної стратегії міжнародної діяльності ві-

тчизняних підприємств [4]:
– параметри і тенденції розвитку 

минулих періодів переносяться на про-
гнозований часовий інтервал;

– стратегія міжнародної діяльності 
розробляється, як правило, на основі 
аналізу внутрішніх ресурсів і можли-
востей;

– проблеми забезпечення ефектив-
ності міжнародної діяльності обумовле-
ні не тільки обмеженнями внутрішньо-
го середовища підприємств (недоліки 
стратегічного і поточного планування 
та управління), а й зовнішнього;

– відсутність взаємозв'язку між 
планами держави або місцевих органів 
і господарюючих суб'єктів;

– нестача ресурсів, що спрямову-
ються на вивчення розвитку зовніш-
нього ринку;

– недолік практичних, новаторських 
проектів і знань, що призводить до мі-
німального впливу ідей на практику.

Таким чином, в основу методичних 
положень розробки та реалізації стра-
тегії міжнародної діяльності підпри-
ємств слід взяти такі принципи: 

Рис. 1. Етапи стратегічного планування  
міжнародної діяльності підприємства
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1) принцип універсальності, що обумовлений 

взаємодією і взаємозумовленістю стратегії між-
народної діяльності і розвитку підприємства;

2) принцип системності, що випливає з аналі-
зу факторів внутрішнього середовища підприєм-
ства, які впливають на стратегію розвитку між-
народної діяльності.

Управління розвитком міжнародної діяльнос-
ті підприємства повинно бути орієнтованим на 
стратегічний підхід та базуватись на вищенаве-
дених принципах. Узагальнену модель стратегії 
міжнародної діяльності підприємства представ-
лена у табл. 1. 

Таблиця 1
Модель стратегії міжнародної  

діяльності підприємства
Фактори, що впли-
вають на стратегію 
розвитку міжна-
родної діяльності 

підприємства

Складові 
моделі 

Параметри скла-
дових моделі

Фактори матері-
альних активів:
– якісний рівень 
товару (послуги);
– ресурсне забез-
печення;
– виробничий (збу-
товий) потенціал 

Фінансова 
складова

Прибуток
Дохід
Рентабельність 
інвестицій

Клієнтська 
складова

Максимальна за-
доволеність (ло-
яльність клієнта)
Збереження 
(збільшення) 
частки ринку

Фактори нематері-
альних активів:
– потенціал люд-
ського капіталу;
– потенціал інфор-
маційного капіталу;
– потенціал органі-
заційного капіталу

Бізнес-про-
цесна скла-
дова

Якість продукту
Вартість
Частка нових 
продуктів 

Немате-
ріальна 
складова 
(навчання та 
розвиток)

Рівень людського 
капіталу
Наявність інфор-
маційних систем
Задоволеність 
персоналу

Модель стратегії міжнародної діяльності ба-
зується на перевагах процесного управління: 

– скорочення залежності процесів від функці-
ональної ієрархії і формування плоскої організа-
ційної структури; 

– орієнтація менеджерів на способи 
досягнення результату в рамках бізнес-
процесів, а не на управління ієрархією; 

– максимальне використання квалі-
фікації співробітників; 

– делегування повноважень і відпо-
відальності в рамках процесу; 

– орієнтація співробітників і підроз-
ділів на кінцевий результат; 

– зміна оцінки та оплати праці; 
– усунення проблем на «стиках» між 

підрозділами.
Взаємодія складових моделі стратегії 

міжнародної діяльності через причинно-
наслідковий зв'язок показано на рис. 2.

Чотири складових моделі стратегії 
міжнародної діяльності дозволяють до-
сягти балансу між цілями різних рів-
нів в системі цілепокладання, між ба-
жаними результатами і факторами їх 
досягнення, тобто в сукупності відо-
бражають спільність цілей, оскільки всі 

їх параметри спрямовані на виконання єдиної 
стратегії. Для досягнення вищезазначеного про-
понуємо процес розробки і реалізації стратегії 
міжнародної діяльності здійснювати в наступній 
послідовності (рис. 3).

Дані методологічні положення дозволяють: 
1) зробити корпоративне бачення майбутнього 

надбанням усіх працівників і сприяти встанов-
ленню єдиного цілепокладання;

2) створити цілісну модель стратегії міжнарод-
ної діяльності, що дозволить кожному працівнику 
визначити свій внесок в розвиток підприємства;

3) сконцентрувати зусилля на досягненні 
стратегічної мети.

Для успіху міжнародної діяльності підприєм-
ства необхідно не тільки мати конкурентоспро-
можний товар (роботу, послугу), а й забезпечити 
певні умови його постачання клієнтам. Остання 
обставина набуває особливого значення в сучас-
них умовах загострення міжнародної конкурен-
ції, непередбачуваності і крайньої мінливості зо-
внішнього середовища. 

З точки зору процесного підходу здійснення 
міжнародної діяльності доцільно розбити на на-
ступні підпроцеси (кількість яких не повинна пе-
ревищувати десяти, оскільки керівник не зможе 
ефективно керувати і сприймати інформацію від 
більшої кількості основних напрямків діяльності):

1. Визначати потреби зарубіжних ринків.
2. Вимірювати задоволеність зарубіжних спо-

живачів.
3. Здійснювати моніторинг змін на ринку або в 

очікуваннях споживачів.
4. Розробляти концепції продукту, його пози-

ціонування на зарубіжних ринках.
5. Здійснювати маркетинг закупівель (в т.ч. 

імпортних операцій): дослідити ринок постачаль-
ників; вибирати постачальників; організовувати 
переговори і угоди; контролювати процес постав-
ки; контролювати розрахунки.

6. Виконувати зовнішньоторговельні контр-
акти: підготовлювати та проводити переговори; 
обробляти замовлення споживачів; управляти 
процесом експортного постачання; контролювати 
розрахунки.

Моральна (етична) основа діяльності підприємства 

Фінансова 
складова

Клієнтська 
складова

Бізнес-процесна 
складова

Нематеріальна 
складова

Рис. 2. Причинно-наслідковий зв'язок складових моделі 
стратегії міжнародної діяльності підприємства

Інформування про це всі структурні 
підрозділи підприємства 

Оцінка результатів та корегування 
стратегічних завдань

Розширення 
стратегічного 
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та інформованості

Планування, 
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ініціатив

Встановлення 
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стратегічними цілями та 
показниками їх 

досягнення

Чітке формулювання 
стратегії міжнародної 
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конкретних 

стратегічних завдань

Виявлення 
резервів розвитку 

міжнародної 
діяльності
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діяльності 

Формування 
стратегічного бачення 

майбутнього 

Стратегічна 
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Рис. 3. Процес розробки та реалізації стратегії  
міжнародної діяльності підприємства 
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7. Планувати міжнародну діяльність.
8. Формувати попит, стимулювати збут.
9. Розвивати і навчати персонал в рамках

служби.
10. Керувати продуктивністю, здійснювати

матеріальне і моральне стимулювання.
Висновки і пропозиції. Розробка стратегії 

міжнародної діяльності підприємства найбільшою 
мірою дозволить реалізовувати такі ознаки між-

народної діяльності як прискорювач економічно-
го зростання і каталізатор ефективного розвитку 
підприємства. Складові моделі стратегії міжна-
родної діяльності дозволяють досягти балансу 
між цілями різних рівнів в системі цілепокла-
дання, між бажаними результатами і факторами 
їх досягнення, тобто в сукупності відображають 
спільність цілей, оскільки всі їх параметри спря-
мовані на виконання єдиної стратегії.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассматривается проблема стратегического управления международной деятельностью пред-
приятия. Представлены подход к процессу стратегического планирования и управления международ-
ной деятельностью предприятия. Определены составляющие модели стратегии международной дея-
тельности. Приведены принципы разработки и реализации стратегии международной деятельности. 
Осуществление международной деятельности исследовано с точки зрения процессного подхода с вы-
делением соответствующих подпроцессов.
Ключевые слова: международная деятельность, стратегия, процессный подход, стратегическое управ-
ление, управление.
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FORMING OF INTERNATIONAL STRATEGY OF ENTERPRISE

Summary
The problem of international strategic management of an enterprise is considered in the article. The 
approach to strategic planning and international operations management of the company is shown. The 
composition of the strategy of international activity model is identified. The principles of design and 
implementation strategy of international activity are determined. International activities in terms of the 
process approach with allocation of appropriate subprocesses is investigated.
Keywords: international activity, strategy, process approach, strategic management, management.


