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ВТЕІ КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
 

У статті розглянуто та охарактеризовано специфіку виходу вітчизняних підприємств на зовнішній ринок, досліджено основні 

етапи проникнення на міжнародний ринок українських підприємств, наведено найсуттєвіші недоліки та переваги, розглянуто 

основні методи ціноутворення при виході вітчизняних підприємств на зовнішній ринок. У науковій роботі наведено основні 

передумови, що спричиняють мотивацію для підприємств займатись зовнішньоекономічною діяльністю, розширювати 

асортимент товарів та послуг, займатись експортно-імпортними операціями. Вихід підприємства на зовнішній ринок 

відбувається послідовно у декілька етапів, які детально розглянуто і досліджено у даній науковій роботі. Описано методи вибору 

міжнародного ринку для підприємства, та наведено основні заходи для підтримки вітчизняних підприємств, що виходять на 

міжнародний ринок. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортна політика, зовнішній ринок, менеджмент, конкуренція. 

 

Постановка проблеми. Для забезпечення 

постійного розвитку, покращення ефективності 

діяльності вітчизняних підприємств виникає 

потреба для виходу на міжнародний ринок. 

Вітчизняні підприємства при виході на зов-

нішній ринок зіштовхуються з жорсткою кон-

куренцією та високими стандартами якості. 

Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних 

підприємств допомагає значно знизити ризики 

та зменшити негативний вплив мікроекономіч-

них чинників середовища функціонування. За-

безпечити якісну експортну діяльність фірми 

можна лише постійно аналізуючи, вивчаючи, 

оцінюючи та досліджуючи основні тенденції 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнарод-

ного співробітництва та високого рівня науко-

во-технічного розвитку усіх сфер виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Проблематика виходу вітчизняних підпри-

ємств на зовнішній ринок є досить широко 

досліджена. Даній темі присвячено роботи 

таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Ф. 

Котлер, Л.С. Філатова, В.А. Алексунін, С. І. 

Васильєва, Т.В. Харчук, Н.В. Скидоненко, П. 

Кругман, Х.Мефферт, Т. Теннессі, А. Мазаракі, 

І.Новікова. В наукових роботах вчених багато 

уваги приділяється основним способам та 

перевагам виходу національних підприємств на 

міжнародний ринок. 

Постановка завдання.  Основною метою є 

дослідження та характеристика процесу та 

головних способів виходу українських 

підприємств на зовнішній ринок, наведення 

факторів стимулу впровадження ЗЕД на 

вітчизняні підприємства для максимізації 

прибутку та виходу на нові ринки. 

Мета статті. Аналіз наукових досягнень вче-

них, що вивчали проблему та особливості вихо-

ду українських підприємств на міжнарод-ний 

ринок, формування основних передумов, що 

спричиняють мотивацію підприємств займа-

тись зовнішньоекономічною діяльністю, пропо-

зиції для підтримки вітчизняних під-приємств, 

що прагнуть вийти на міжнародний ринок. 

Основні результати дослідження.  Перехід 

до ринкової економіки створив нові багато-

гранні можливості для впровадження та здійс-

нення підприємством зовнішньоекономічної 

діяльності. Потреба для виходу на міжнарод-

ний ринок вітчизняних підприємств з’являєть-

ся з досягненням високого рівня ефективності 

підприємства на внутрішньому ринку, тобто 

виникає потреба переходу на «новий рівень».   

Розглянемо основні передумови, що 

спонукають вітчизняні підприємства до 

зовнішньоекономічної діяльності: 

 зростання фірми та розширення 

виробництва і сфери діяльності; 

 необхідність вивільнити частину ресурсів, 

що використовуються на внутрішньому ринку 

(потужностей, кадрів, фінансових коштів) для ви-

рішення більш складних і перспективних завдань; 

 зацікавленість у  використанні держав-

них програм сприяння та допомоги у міжнарод-

ній торгівлі (як вітчизняних, так і закордонних), 

а також гранти, проекти, фінансова та науково-

технічна підтримка; 

 прагнення подолати залежність від 

кон'юнктури внутрішнього ринку з його 

специфічними характеристиками (наприклад, 

сезонністю), розсіяти ризик і забезпечити 

можливість маневру ресурсами; 

 зростання і загострення конкуренції на 

внутрішньому ринку, особливості економічної, 

політичної, культурної специфіки держави; 
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 можливість доступу до інноваційних 

технологій та впровадження більш високого 

рівня науково-технічного впровадження на 

підприємстві; 

 економія витрат в умовах збільшення 

масштабів виробництва та реалізації; 

 можливість обслуговування та надання 

послуг клієнтам, що перебувають закордоном; 

 можливість відновлення втрачених 

економічних зв’язків [1]. 

За різних умов підприємство перед виходом 

на міжнародний ринок повиннj визначити 

багато важливих факторів, такі як: ступінь 

ризику при виходу на зовнішній ринок, форму 

руху капіталу, рівень запланованих витрат, 

ступінь привабливості для інвестування, 

контроль ринку та інші.  

Фірма може виходити на міжнародний 

ринок різними способами (таб.1) 

Таблиця 1. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок 

Експорт Прямий: 

  Через вітчизняних купців експортерів; 

 Через вітчизняних агентів з експорту; 

 Через вітчизняну кооперативну організацію; 

Непрямий: 

 Через експортний відділ у власній країні; 

 Через збутове відділення чи філію за кордоном; 

 Через комівояжерів з експортних операцій; 

 Через закордонних дистриб'юторів чи агентів; 

Спільна підприємницька 

діяльність 
 Ліцензування; 

 Підрядне виробництво; 

 Управління за контрактом; 

 Підприємства спільного володіння; 

Пряме фінансування   Виробничі підприємства; 

 Складальні підприємства; 

 Збутові філії; 

 

Розглянемо дані наведені в таблиці 1. 

Експорт - це продаж товарів українськими 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

іноземним суб'єктам господарської діяльності з 

вивезенням або без вивезення цих товарів через 

митний кордон України, включаючи реекспорт 

товарів. При цьому термін реекспорт означає 

продаж іноземним суб'єктам господарської 

діяльності та вивезення за межі України 

товарів, що були раніше імпортовані на 

територію України [2].  

Спільна підприємницька діяльність - це 

діяльність, що базується на співробітництві між 

суб'єктами господарської діяльності України та 

іноземними суб'єктами господарської діяльнос-

ті і на спільному розподілі результатів та ризи-

ків від її здійснення [2].  Дана діяльність відбу-

вається у вигляді ліцензування, підрядного 

виробництва, управлінням за контрактом, та 

створенням підприємств спільного володіння.  

Пряме фінансування (трансфер капіталу)  

характеризується складністю виходу з ринку, 

масштабним контролем за діяльністю, повною 

відповідальністю за результати діяльності, 

максимальні інвестиційні витрати та поточні 

грошові зобов’язання. 

Незалежно від форми виходу на зовнішній 

ринок підприємство повинне відповідати ряду 

вимог, аби успішно конкурувати на міжнарод-

ному ринку з іншими підприємствами: 

1. Володіння достатньою кількістю 

фінансових ресурсів та способів їх залучення 

відповідно до потреб. 

2. Наявність успішного корпоративного 

іміджу та репутації. 

3. Розроблена та впроваджена в дію 

концепція розвитку товарів та послуг. 

4. Можливість удосконалення відповідно 

до постійно зростаючих вимог споживачів. 

5. Покращення стандартів виробництва, 

зокрема екологічного, відповідно до 

встановлених вимог міжнародних партнерів. 

6. Наявність ресурсів, що дадуть змогу, за 

необхідності, сформувати продуктивні 

взаємовідносини з державними організаціями, 

медіаресурсами, необхідну громадську думку. 
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7. Розвинена організація передпродажної 

підготовки та гарантійного обслуговування 

реалізованих товарів та послуг. 

8. Спроможність забезпечити якісні 

характеристики товарів та послуг, що 

відповідатимуть вимогам ринків, на який 

спрямовується експорт. 

9. Відповідність політики ціноутворення 

запитам споживачам. 

Вихід підприємства на міжнародний ринок, 

як правило, відбувається у декілька етапів.  

Перший етап - етап пробного експорту. Під 

час першого етапу, підприємство робить спро-

бу продажу стандартизованого вітчизняного 

товару на зовнішньому ринку. Якщо ж дана 

спроба була успішною, підприємство 

намагається продати товар і на інших ринках. 

Етап екстенсивного експорту. Даний етап 

виходу вітчизняного підприємства на зовнішні 

ринки характеризується тим, що підприємство, 

що експортує товар не розширяє експортний 

асортимент, та таким чином, охоплює незначну 

кількість ринків без відповідної сегментації. 

Етап інтенсивного експорту. На даному 

етапі відбувається більш ефективне викорис-

тання маркетингових інструментів, експорт є 

обмеженим лише найвигіднішою продукцією 

для продажу на кожному ринку. На третьому 

етапі виходу вітчизняного підприємства на 

міжнародний ринок зовнішньоекономічні 

зв’язки експортера стають більш ефективними 

та поглибленими. 

Етап експортного маркетингу. Етап характе-

ризується значним покращенням маркетинго-

вих комунікаційних систем, що стають 

міжнародними. Товари, що експортуються 

набувають все більшої адаптованості до вимог 

на ринках. Експортер розвиває двосторонні 

стосунки із зовнішніми підприємствами, зокре-

ма, завдяки збиранню та обробки необхідної 

інформації. 

Етап міжнародного маркетингу. На четвер-

тому етапі, основна діяльність підприємства зо-

середжена на розробці та виробництві продук-

ції для збуту на міжнародному ринку. Макси-

мально знижується залежність фірми від 

внутрішнього ринку. 

Етап глобального маркетингу. Останнім 

етапом виходу підприємства на міжнародний 

ринок є етап глобального маркетингу. Даний 

етап обумовлює повне зосередження підпри-

ємства-експортера на зовнішньому ринку, 

максимально задовольняючи потреби світових 

споживачів їхніх товарів. Підприємство 

припиняє орієнтацію на внутрішній ринок [3]. 

Зовнішньоекономічна діяльність підпри-

ємства може отримувати максимальну ефек-

тивність завдяки правильності розробки, орга-

нізації та впровадження товарної, збутової, 

цінової політики управління підприємством, а 

також маркетингових стратегічних програм. 

Для цього надзвичайно важливою є оцінка, 

дослідження та вибір іноземних ринків. Щоб 

обрати найбільш «зручний» ринок для 

зовнішньоекономічної діяльності, підприєм-

ство повинне орієнтуватись на певні критерії. 

Основними критеріями, за якими фірма обирає 

ринок є: розмір ринку, динаміка зростання рин-

ку, ступінь ризику, конкурентні переваги, 

витрати на ведення діяльності. 

Вибір ринку за поданими вище критеріями 

називається дискретним підходом. Особли-

вості даного підходу виявляються в тому, що 

найголовнішими вимогами для отримання якіс-

ної вихідної інформації є достовірність, прав-

дивість, відповідність, новизна, перевіреність 

усіх показників вхідної інформації для дослід-

ження [4]. Показники, що обрані до дослід-

ження обов’язково повинні відповідати меті 

виходу підприємства на зовнішній ринок, 

досліджуватись за визначений період та 

об’єктивно оцінювати стан та проблематику 

досліджуваного ринку.  

Також існують інші підходи для вибору 

зарубіжного ринку такі як: суб’єктивний та 

комплексний підходи.  

Суб’єктивний підхід являється найризикова-

нішим, адже ніяких все дослідження ринку 

відбувається лише на досвіді, очікуванні та 

відчуттях [5]. Підприємство може керуватись 

суб’єктивним підходом у випадку, якщо виник-

ла певна довіра до іноземного партнера,  під-

приємство хоче бути першим на цьому ринку, 

чи створити щось абсолютно нове і нікому не 

відоме раніше. Через велику неточність суб’єк-

тивного підходу він нешироко застосовується 

на практиці, або ж використовується у комп-

лексі з дискретним підходом. Комплексний 

підхід є найбезпечнішим, адже для визначення 

усіх потрібних показників, використовуються 

точні розрахунки, таким чином, управлінські 

рішення будуть найправильнішими економіч-

но. Негативним у комплексному підході є те, 

що для проведення аналізу необхідно залучати 
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велику кількість фінансових ресурсів. Сутність 

комплексного підходу полягає не лише у 

вивченні основних показників ринку певного 

товару, а також у характеристиці соціально-

культурних, політико-правових та економічних 

процесів в країні, де діє даний ринок. Для 

оцінки усіх ринків в країні складається таблиця, 

в якій за певними критеріями проставляються 

бали, а потім підсумовуються. Найбільш 

сприятливим вважається той ринок, що тримав 

найбільшу бальну оцінку.  

Висновки та пропозиції. Вітчизняне 

підприємство, що хоче активно розвиватись не 

лише на внутрішньому ринку, а й на міжнарод-

ному ринку має багато можливостей і еконо-

мічних перспектив. Так, щоб вітчизняні підпри-

ємства могли спростити процес виходу на 

міжнародний ринок необхідно впроваджувати 

заходи для підтримки підприємств з боку зако-

нодавства, державних програм підтримки, 

спрощеного оподаткування та інших. Особливо 

важливе місце займає конкурентоспромож-

ність підприємств, і способи її підвищення. 

Отже, на основі проведеного дослідження 

можна навести такі заходи для підтримки 

вітчизняних підприємств, що виходять на 

міжнародний ринок: 

1. Зміна законодавства України, що регулює 

податкову систему, зовнішньоекономічну діяльність. 

2. Створення і введення в реалізацію держав-

них програм для підвищення конкурентоспро-

можності вітчизняних підприємств у найбільш 

важливих секторах економіки України. 

3. Створення сервісних та маркетингових ме-

реж на пріоритетних зовнішніх ринках для підви-

щення конкурентоспроможності підприємств, що 

займаються експортною діяльністю до України. 

4. Впровадження науково-технічного роз-

витку у всіх сферах, купівля закордонних лі-

цензій  на розробки, ноу-хау, новітні розробки, 

устаткування, машини, обладнання. 

5. Ширше впровадження міжнародних 

стандартів, вимог, процедур отримання серти-

фікатів та ліцензій,  які значно полегшать роз-

робку та реалізацію  міжнародних програм роз-

витку та відповідність товарів вітчизняного 

виробництва закордонним вимогам та 

стандартам. 

6. Прискорена інформатизація економіки та 

зовнішньоекономічних зв’язків зокрема. 

7. Прийняття заходів політичного, диплома-

тичного і законодавчого характеру, що мають 

сприяти участі України в широкомасштабних 

міжнародних коопераційних проектах у 

пріоритетних галузях національної економіки. 
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Черната В.О. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК 

В статье рассмотрено и охарактеризовано специфику выхода отечественных предприятий на внешний рынок, 

исследовано основные этапы проникновения на международный рынок украинских предприятий, приведены 

существенные недостатки и преимущества, рассмотрены основные методы ценообразования при выходе 

отечественных предприятий на внешний рынок. В научной работе приведены основные предпосылки, которые 

вызывают мотивацию для предприятий заниматься внешнеэкономической деятельностью, расширять 

ассортимент товаров и услуг, заниматься экспортно-импортными операциями. Выход предприятия на внешний 

рынок происходит последовательно в несколько этапов, которые подробно рассмотрены и исследованы в данной 

научной работе. Описаны методы выбора международного рынка для предприятия, и приведены основные меры по 

поддержке отечественных предприятий, выходящих на международный рынок. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспортная политика, внешний рынок, менеджмент, конкуренция. 
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Chornata V. 

FEATURES OF THE OUTPUT OF DOMESTIC ENTERPRISES TO THE EXTERNAL MARKET 

The article reviewed and characterized the specifics of domestic enterprises entering the external market, investigated the main 

stages of penetration of Ukrainian enterprises on the international market, presented significant disadvantages and advantages, 

considered the main pricing methods when domestic enterprises entered the external market. The scientific work presents the 

main prerequisites that cause motivation for enterprises to engage in foreign economic activity, expand the range of goods and 

services, and engage in export-import operations. The output of the enterprise to the external market occurs sequentially, in 

several stages, which are thoroughly examined and investigated in this scientific work. The methods for choosing an 

international market for an enterprise are described, and the main measures are given to support domestic enterprises entering 

the international market. 

Keywords: foreign economic activity, export policy, foreign market, management, competition.  

Науковий керівник: Ковтун Едуард Олександрович, к. е. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


