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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення конкуренції на вітчизняному рин-

ку молочної продукції відбувається в умовах аг-
ресивного і нестабільного зовнішнього середови-
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVE
ADVANTAGES OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES

Посилення конкуренції на вітчизняному ринку молочної продукції відбувається в умовах агресивного і неста-
більного зовнішнього середовища. Трансформація конкурентних відносин, зумовлена активним входженням на ри-
нок нових учасників (у тому числі зарубіжних), підвищенням якісних вимог і запитів споживачів до продукції, при-
зводить до постійної зміни конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників.

Встановлено, що існують дві основні категорії конкурентних переваг: зовнішні, які базуються на ринковій силі,
що зумовлена пропозицією покупцеві підвищеної цінності, і внутрішні, що базуються на продуктивності і, як на-
слідок, більш низьких витратах.

Доведено, що у якій мірі підприємство може скористатися своїми конкурентними перевагами залежить не лише
від інтенсивності прямої конкуренції, але й від інших конкурентних сил. Зазначимо, що на ринку монополістичної
конкуренції, до якого можна віднести і ринок молочної продукції, товари диференційовані, що дозволяє формувати
цінність для покупців: знижуються його затрати або підвищується ефективність використання товару.

На основі результатів проведеного аналізу фактичних конкурентних переваг доцільно відмітити високий і се-
редній рівень привабливості цінових і якісних характеристик продукції для регіональних споживачів.

Increased competition in the domestic dairy market occurs in an aggressive and unstable environment. The
transformation of competitive relations due to active entry into the market of new participants (including foreign ones),
increasing the quality requirements and demands of consumers to products, leads to a constant change in the competitive
position of domestic producers.

It is established that there are two main categories of competitive advantages: external, based on market power, due
to the offer to the buyer of increased value, and internal, based on productivity and lower costs as a consequence.

It is proved that level of use of enterprise competitive advantages depend not only on the intensity of direct
competition, but also on other competitive forces. It should be noted that in the market of monopolistic competition,
which can be attributed to the market of dairy products, goods are differentiated, which allows to form a value for
buyers: it reduces its costs or increases the efficiency of the use of goods.

Based on the results of the research of actual competitive advantages, it is appropriate to highlight the high and
average level of attractiveness of the price and quality characteristics of products for regional consumers.

Ключові слова: молокопереробне підприємство, конкурентні переваги, позиціювання, спожи-
вач, якість, ціна.
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призводить до постійної зміни конкурентних по-
зицій вітчизняних товаровиробників. У цих умо-
вах основним завданням підприємства стає впро-
вадження науково обгрунтованих підходів до уп-
равління перевагами, які дозволяють забезпечи-
ти стабільне конкурентне положення суб'єкта в
стратегічній перспективі.

Управління конкурентними перевагами під-
приємства передбачає комплексне вивчення сис-
теми внутрішніх та зовнішніх чинників, які їх фор-
мують, а також використання сучасних, науково
обгрунтованих методик оцінки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам розвитку молочного підкомплек-

су АПК присвячено багато досліджень. Вагомий
внесок у розробку напрямів удоскона- лення ви-
робництв молока і його переробки підприємства-
ми зробили такі вчені, як В.І. Бойко, М.П. Кор-
жинський, М.В. Рухтурак, С.В. Васильчак, Д.К. Се-
менда, П.Т. Саблук і інші. Проте зміна зовнішнь-
ого середовища функціонування молокоперероб-
них підприємств вимагає пошуку нових підходів
до оцінки конкурентних переваг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка практичних рекомен-

дацій щодо оцінки конкурентних переваг моло-
копереробних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення конкурентного середовища є один

із найважливіших напрямів досліджень ринку,
який дозволяє ідентифікувати конкурентні пере-
ваги підприємства та продукції на ринку. Очевид-

но, що жоден товаровиробник не може вважати
себе маркетингово-орієнтованим, якщо не веде
систематичне та комплексне (за всіма параметра-
ми і факторами) вивчення нинішніх і перспектив-
них, прямих і не прямих конкурентів. Початковим
етапом дослідження є визначення потенційної
конкурентоспроможності підприємств, що харак-
теризує можливість суб'єктів конкурувати за ра-
хунок власних внутрішніх можливостей. Для вста-
новлення максимальних і мінімальних меж зна-
чень факторних критеріїв, значення їх вагомості,
визначення характеру впливу критеріїв на приваб-
ливість зовнішнього середовища, була сформова-
на експертна група, до складу якої увійшли 10
провідних фахівців маркетингових і збутових
підрозділів регіональних молокопереробних
підприємств. Опитування групи здійснювалося
письмово за спеціально розробленою анкетою. У
якості міри узгодженості думок експертів вико-
ристовувався коефіцієнт конкордації, який роз-
раховується за формулою 1.
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де К — коефіцієнт конкордації; Si — бали по
і-му об'єкту експертизи, які визначаються шляхом
сумування оцінок кожного експерта за цим об'єк-
том; m — кількість експертів; n — кількість об'єктів
експертизи (кількість критеріїв або вагових по-
казників).

Позитивна величина коефіцієнта підтверджує
високу достовірність оцінок експертів і отрима-
них результатів (табл. 1).

Представлені результати дослідження фак-
торних характеристик зовнішнього середовища

Фактори і критерії 
Мінімальне 

значення 
Максимальне 

значення 
Коефіцієнт 
вагомості 

Вплив 
фактора 

Постачальники молочної сировини     

Валове виробництво молока на душу населення, кг 240 400 0,070 прямий 

Рентабельність виробництва молочної сировини, % -10 35 0,079 зворотній 

Рівень товарності виробництва молочної сировини, % 25,0 70,0 0,060 зворотній 

Кінцеві споживачі молочної продукції     
Рівень задоволення споживчого попиту, (відповідно до вимог МОЗ), % 95 55 0,098 зворотній 

Коефіцієнт співвідношення витрат на молочну продукцію до 

грошових доходів, % 
2,5 8,5 0,089 прямий 

Середня ціна 1 кг спожитої молочної продукції (у перерахунку на 

молоко), грн 
5,0 15,0 0,094 прямий 

Торгові посередники     
Частка торгових посередників у загальному обсязі роздрібної торгівлі 

молочною продукцією, % 
80 50 0,095 зворотній 

Частка молочної продукції в середньорічному обороті торгівлі 

продовольчими товарами, % 
10 4 0,085 зворотній 

Конкуренти     
Індекс концентрації виробництва CR-3, % 100 70 0,072 зворотній 
Коефіцієнт ентропії,од. 4 1 0,060 зворотній 
Дисперсія ринкових часток, од. 0,06 0,01 0,059 зворотній 
Коефіцієнт відкритості ринку для міжрегіональної та міжнаціональної 
конкуренції, % 

5 2 0,070 зворотній 

Коефіцієнт відкритості ринку для нових товаровиробників, % 5 0 0,069 зворотній 

Таблиця 1. Експертна характеристика меж фактичних значень, вагомості та напрямів
взаємодії факторних критеріїв, які формують привабливість зовнішнього середовища

молокопереробних підприємств Вінницької області

Джерело: розрахунки автора.
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і визначення їх вагомості дозволили одержати
кількісну оцінку кожного із представлених фак-
торних критеріїв і визначити загальний індекс
привабливості зовнішнього середовища (табл.
2).

Серед усієї сукупності зовнішніх характерис-
тик доцільно виділити високе значення фактору
"стан конкуренції", що свідчить про значний
рівень його впливу на діяльність регіональних ви-
робників молокопродуктів [1].

Підсумком реалізації першого етапу методи-
ки стало визначення загального рівня привабли-
вості зовнішнього середовища регіонального
ринку, що дозволило позиціювати конкурентну
групу у матриці "привабливість зовнішнього се-
редовища — конкурентний потенціал підприєм-
ства".

При середньому рівні привабливості зовніш-
ніх умов діяльності можливості розвитку внутрі-
шнього потенціалу представників цієї групи мо-
жуть значно варіюватися у межах виділеної по-
зиційної області. Визначення потенційного рівня
конкурентоспроможності молокопереробних
підприємств дозволяє перейти до детального ана-
лізу природи переваг, що утримуються, визнача-
ючи реальні конкурентні можливості підприєм-
ства.

На регіональному ринку підприємства групи
універсальних аутсайдерів займають невеликі ча-
стки у сегментах масла, кисломолочних продуктів,
молока, сметани, сирів кисломолочних, вершків із
переважно позитивною динамікою зростання. У
силу індивідуального характеру реагування на
зміни зовнішнього середовища, дана група
підприємств-конкурентів сформувала певні типи
конкурентних переваг.

Необхідність забезпечення відповідності вла-
стивостей молочної продукції вимогам певних
груп споживачів, вимагає від регіональних моло-
копереробних підприємств вирішити завдання
щодо формування сегментно-орієнтованої асор-
тиментної політики і відповідного позиціювання
продукції, яка пропонується на ринку [2].

За таких умов підвищується значимість до-
сліджень уподобань окремих груп споживачів,
спрямованих на визначення порівняльної оцінки
конкурентних переваг молочної продукції. Пе-
редбачена комплексна методика, що базувалась на
визначені оціночного профілю "ідеального про-
дукту", дозволяє дати індексну оцінку переваг
молочної продукції для кожного сегменту спожи-
вачів регіонального ринку.

Фінансова та технічна складність організації
повномасштабного збору емпіричних даних зумо-
вила використання вибіркової сукупності, яку
сформували на основі бажаної величини точності
та достовірності результатів дослідження. При
рівні довіри, який становить — 95%; при величині
похибки — 5%; за допустимої помилки — 0,05 і
при значенні варіації 50%; мінімально можливий
обсяг вибірки становить 380 респондента.
Найбільш доцільним передбачається збільшення
вибіркової сукупності до 600 респондентів, що
більшою мірою відповідає поставленим цілям дос-
лідження.

На основі вивчення характеристик різних
груп споживачів за допомогою кривих витрат
Енгеля і динаміки коефіцієнтів еластичності між
децільними групами регіональна сукупність спо-
живачів була поділена на 6 груп, диференційо-
ваних за місцем проживання і рівнем купівель-
ної спроможності (І, ІІ, ІІІ групи — міські жи-

Фактори і критерії 
фактичне 
значення 

розрахунковий 
індекс 

індекс із 
урахуванням 
коефіцієнту 
вагомості 

Постачальники молочної сировини    
Валове виробництво молока на душу населення, кг 244,1 0,026 0,002 
Рентабельність виробництва молочної сировини, % -1,1 0,198 0,015 
Коефіцієнт товарності виробництва молочної сировини, % 70,1 -0,002 0,000 
Кінцеві споживачі молочної продукції   0,000 
Рівень задоволення споживчого попиту, (відповідно до вимог МОЗ), % 68,8 0,655 0,050 
Коефіцієнт співвідношення витрат на молочну продукцію до грошових доходів, % 6,06 0,593 0,046 
Середня ціна 1 кг спожитої молочної продукції (в перерахунку на молоко), грн 8,7 0,370 0,028 
Торговельні посередники   0,000 
Частка торгівельних організацій в загальному обсязі роздрібної торгівлі молочною 
продукцією, % 

68,2 0,393 0,030 

Частка молочної продукції в середньорічному обороті торгівлі продовольчими 
товарами, % 

9,8 0,033 0,003 

Конкуренти   0,000 
Індекс концентрації виробництва CR-3, % 82,1 0,597 0,046 
Коефіцієнт ентропії,од. 1,32 0,893 0,069 
Дисперсія ринкових часток, од. 0,033 0,540 0,042 
Коефіцієнт відкритості ринку для міжрегіональної та міжнаціональної 
конкуренції, % 

0 0 0 

Коефіцієнт відкритості ринку для нових виробників, % 0 0 0 
Всього  4,296 0,330 

Таблиця 2. Характеристика привабливості зовнішнього середовища
молокопереробних підприємств Вінницької області

Джерело: розрахунки автора.
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телі з низьким, середнім, і високим рівнем купі-
вельної спроможності відповідно) [3]. Викорис-
тання технології сертифікованого відбору доз-
волило відобразити у вибірковій сукупності усі
представлені сегменти у відповідності із їх пито-
мою вагою (табл. 3).

Визначення чисельності та складу досліджу-
ваної сукупності дозволило перейти безпосеред-
ньо до виділення набору найбільш пріоритетних
споживчих макрохарактеристик молочної про-
дукції. Дослідження груп параметрів здійснюва-
лося у розрізі усіх видів продукції, що присутні
на регіональному ринку (вершки, сири тверді, йо-
гурти, морозиво, сметана, масло, кисломолочна
продукція, сири свіжі та кисломолочні, молоко).
Узагальнення результатів дослідження за допо-
могою думок експертів дозволило виявити базові

оціночні характеристики, перелік і опис яких на-
ведені у таблиці 4.

Відомо, що у процесі прийняття рішення про
покупку конкретних молочних продуктів, поку-
пець здійснює порівняльну оцінку її детерміную-
чих характеристик через використання великого
масиву інформації, думок фахівців здорового хар-
чування, близьких, колег по роботі, інших спожи-
вачів, реклами тощо [4]. Отже, необхідною умо-
вою проведення наступної стадії дослідження є
визначення складу оціночних параметрів, що ви-
магає проведення збору емпіричної інформації
шляхом проведення письмового опитування рес-
пондентів за допомогою спеціально розробленої
анкети дослідником. Пропорційний характер
формування вибіркової сукупності накладає свої
особливості на форму анкети і зміст запитань, які

Показники 
Групи споживачів 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 
Частка структури в загальному обсязі, % 20,3 29,3 15,3 11,3 17,0 6,8 
Чисельність структури у вибраному обсязі, осіб 122 176 92 68 102 40 

Таблиця 3. Структура вибіркової сукупності споживачів молочної продукції Вінницької області

Джерело: розрахунки автора.

Групи параметрів Склад групи 
Якісні характеристики 

Лікувально-дієтичні калорійність, енергетична цінність, вміст жиру, наявність спеціальних домішок 
Фізичні властивості вага, об’єм, фізична форма 
Репутація та імідж відомість торгової марки, імідж та репутація підприємства-виробника 
Кулінарно-технічні смак, запах, колір, зовнішній вигляд продукту, консистенція, якісні параметри, термін придатності 
Натуральність вміст домішок, якість інгредієнтів, екологічність сировини та компонентів 
Упаковка дизайн, зовнішній вигляд та склад матеріалів, що використовуються, інформативність упаковки 

Вартісні характеристики 
Вартість придбання роздрібна ціна 

Таблиця 4. Номенклатура основних груп споживчих характеристик молочної продукції

Джерело: складено автором.

Групи параметрів / види 
продукції 

Групи споживачів Середня 
оцінка І ІІ ІІІ IV V VI 

1. Якісні характеристики        
Вершки 4,98 6,01 8,72 4,42 5,44 7,21 6,13 
Сир твердий 5,24 6,22 9,04 4,62 5,98 7,56 6,44 
Йогурти 5,81 6,78 9,20 4,88 5,74 8,12 6,76 
Морозиво 5,32 6,55 9,02 4,85 5,86 7,52 6,52 
Сметана 6,12 7,05 9,74 5,01 6,14 7,82 6,98 
Масло 5,64 6,74 8,83 5,10 6,21 8,04 6,76 
Кисломолочна продукція 5,52 6,82 8,65 4,85 5,95 8,11 6,65 
Сир свіжий та кисломолочний 5,77 7,02 8,96 4,97 6,02 8,14 6,81 
Молоко 6,35 7,33 9,45 5,25 6,32 8,23 7,16 
2. Вартісні характеристики        
Вершки 4,01 4,81 7,20 3,87 4,49 6,22 5,10 
Сир твердий 4,20 5,12 7,76 4,68 5,21 6,98 5,66 
Йогурти 4,08 5,08 7,42 4,41 4,74 6,81 5,42 
Морозиво 3,96 4,92 7,58 3,98 4,68 6,36 5,25 
Сметана 3,88 5,14 7,71 4,09 4,92 6,62 5,39 
Масло 4,10 5,21 7,95 4,54 5,02 7,04 5,64 
Кисломолочна продукція 4,12 4,98 7,64 4,20 4,85 6,47 5,38 
Сир свіжий та кисломолочний 3,97 5,03 7,82 4,32 4,97 6,73 5,47 
Молоко 4,26 5,27 8,02 4,76 5,14 7,12 5,76 

Таблиця 5. Еталонні величини оціночних параметрів основних видів молочної продукції
у розрізі виділених груп споживачів на ринку молочної продукції Вінницької області

Джерело: складено автором.
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у ній ставляться. Основна відмінність передбачає
наявність окремого блоку соціально-економічних
питань, які дозволяють ідентифікувати групову
належність споживачів.

У процесі подальшої обробки отриманої емп-
іричної інформації нами було сформовано оці-
ночні профілі для кожного із виділених спожив-
чих сегментів молочної продукції (табл. 5).

Представлені результати таблиці 5 вказують
на строкатість оцінок споживчих параметрів
молочної продукції, що пояснюється існуючим
взаємозв'язком між рівнями вимог споживачів
до властивостей продукції та їх купівельною
спроможністю, яка визначається величиною се-
редньодушового доходу. Очевидно, що у групах
із високими рівнями середньодушового доходу
мають місце підвищені вимоги до продукції, і
навпаки.

Відповідно до запропонованої методики нами
проведено аналіз і комплексну оцінку показників,
які характеризують стан внутрішнього середови-
ща досліджуваного молокопереробного підприє-
мства. Для цього нами була розроблена спеціаль-
на анкета, де виділено складові внутрішнього се-
редовища функціонування молокопереробних
підприємств та їх характеристики. У процесі пись-
мового опитування експертної групи були визна-
чені максимальні і мінімальні значення факторних
критеріїв складових зовнішнього середовища,
бальні значення їх вагомості та спрямованості їх
впливу на формування конкурентних переваг мо-
лочної продукції на регіональному ринку (табл.
6).

Відомо, що конкурентні переваги формують-
ся перевагами товару підприємства порівняно із
продукцією його прямого конкурентна. Існують

дві основні категорії конкурентних переваг:
зовнішні, які базуються на ринковій силі, що зу-
мовлена пропозицією покупцеві підвищеної
цінності, і внутрішні, що базуються на продуктив-
ності і, як наслідок, більш низьких витратах [5; 6].
Як приклад, компанія Danone, яка вивела на ри-
нок Іспанії в 2014 році йогурт Densia з додаван-
ням кальцію і вітаміну D. Продукт був насампе-
ред орієнтований на людей похилого споживачів,
в той час як раніше такі товари в основному при-
значалися для дітей. Влітку цього року General
Mills оголосила про плани розробки нової рецеп-
тури йогуртів, які також мають сприяти віднов-
ленню кісткової тканини. У минулому році відра-
зу кілька великих західних компаній оголосили
про готовність вкладати кошти в розробку і про-
сування функціональних продуктів. До цього їх
підштовхує зростання попиту на здорове харчу-
вання. На початку жовтня компанія Unilever і
голландська дослідницька компанія TNO домови-
лися про співпрацю. Протягом найближчих трьох
років компанії займуться виявленням зв'язків між
правильним харчуванням і здоров'ям. Про свою
зацікавленість у роботі в галузі охорони здоров'я
заявили в Nestle. Компанія вкладе сотні мільйонів
швейцарських франків на нові підприємства, які
зосередяться на розробці та виробництві ліку-
вального харчування. Nestlе Health Science SA і
Nestlе Institute of Health Sciences запропонують
продукти, що дозволяють запобігати діабет, зах-
ворювання серцево-судинної системи і хвороба
Альцгеймера [7].

У якій мірі підприємство може скористатися
своїми конкурентними перевагами залежить не
лише від інтенсивності прямої конкуренції, але й
від інших конкурентних сил [8]. Зазначимо, що на

Фактори і критерії 
Мінімальне 

значення 
Максимальне 

значення 
Коефіцієнт 
вагомості 

Вплив 
фактора 

Виробництво     
Рентабельність виробничої діяльності, % 1 15 0,070 прямий 
Рівень відповідності молочної продукції вимогам ДСТУ, % 60 100 0,061 прямий 
Рівень використання виробничих потужностей, % 55 90 0,069 прямий 
Менеджмент     
Коефіцієнт окупності затрат на утримання управлінського персоналу 0,5 2 0,073 прямий 
Частка витрат на організацію управління, % 8 2 0,069 обернений 
Рівень кваліфікації управлінського персоналу, % 70 100 0,069 прямий 
Персонал     
Коефіцієнт окупності затрат на утримання співробітників 
підприємства 

0,2 0,6 0,056 прямий 

Рівень кваліфікації персоналу, % 20 60 0,053 прямий 
Коефіцієнт забезпеченості трудовими ресурсами 80 100 0,050 прямий 
Маркетинг     
Рентабельність продаж, % 5 20 0,076 прямий 
Рівень забезпечення маркетингової служби персоналом, % 0 100 0,063 прямий 
Частка витрат на маркетинг у вартості реалізованої продукції, % 0,5 2 0,070 обернений 
Фінансовий стан     
Коефіцієнт фінансової автономії 0,3 1 0,069 прямий 
Коефіцієнт поточної ліквідності 1 2 0,074 прямий 
Рентабельність капіталу, % 3 10 0,078 прямий 

Таблиця 6. Експертна характеристика меж фактичних значень, вагомості та спрямованості
впливу факторних критеріїв, які характеризують стан конкурентного потенціалу

молокопереробних підприємств Вінницької області

Джерело: розраховано автором.
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ринку монополістичної конкуренції, до якого
можна віднести і ринок молочної продукції, то-
вари диференційовані, що дозволяє формувати
цінність для покупців: знижуються його затрати
або підвищується ефективність використання то-
вару.

ВИСНОВКИ
Аналіз конкурентних позицій переробних

підприємств, що входять до складу групи універ-
сальних аутсайдерів, і характеру конкурентних
переваг, які сформовані ними, дозволяє зроби-
ти ряд висновків. Зазначимо, що належність до
однієї із стратегічних груп дозволяє виділити
загальний для даного типу конкурентів механізм
формування конкурентних переваг. На основі
результатів проведеного аналізу фактичних кон-
курентних переваг доцільно відмітити високий і
середній рівень привабливості цінових і якісних
характеристик продукції для регіональних спо-
живачів.

Не зважаючи на ряд позитивних оцінок, по-
точні ринкові позиції представників групи харак-
теризуються нестійкою ринковою позицією,
цілком залежною від мінливості зовнішніх умов
їх функціонування. У зв'язку із цим, обмежені
можливості подальшого розвитку призводять до
необхідності обгрунтованого вибору концепції
стратегічного розвитку молокопереробного
підприємства.

Узагальнюючи вищезазначене, можна зроби-
ти висновок, що представлені результати аналізу
і оцінки конкурентних переваг молочної про-
дукції є базовим етапом розробки концепції кон-
курентного розвитку переробних підприємств у
довгостроковій перспективі.
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MEASURES TO OVERCOME PROBLEMS OF NATIONAL ENTERPRISES
IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

У статті розглядаються можливості розвитку національних підприємств у напрямі зовнішньоекономічної діяль-
ності. Окреслено основні причин виходу національних підприємств на зовнішні ринки та методи виходу підприємств
на іноземні ринки. Висвітлено низку процедур необхідних для функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності. Доведено необхідність розроблення стратегії розвитку національного підприємства на зовнішніх ринках, що
дозволяє адекватно оцінювати потенціал підприємства, а також у майбутньому забезпечити стабільну перевагу над
конкурентами. На основі виявлених проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяль-
ності та налагодження експортоорієнтованості виробництва запропоновано заходи щодо їх подолання. Запропоно-
вано заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на рівні
протекціоністських заходів з боку держави, які дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національ-
них підприємств, а також на рівні самих підприємств.

In the article examined opportunities for development of national enterprises in the direction of foreign economic
activity. The main reasons for emergence of national enterprises to foreign markets and methods of entering foreign
markets for enterprises are defined. A number of procedures required for functioning of subjects of foreign economic
activity are covered. The need to design a strategy of the development of the national enterprise on foreign markets is
proved which allow to assess adequately the potential of the enterprise, and provide a stable advantage over competitors
in the future. Based on the identified problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activities
and the establishment of export-oriented production, the measures to overcome them are suggested . Measures for
overcoming the problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activity at the level of
protectionist measures from the government side are suggested, this will allow to ensure proper competitiveness of
national enterprises, as well as at the level of enterprises themselves.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, зовнішні ринки, страте-
гія зовнішньоекономічної діяльності, заходи.

Key words: foreign economic activity, enterprise, foreign markets, strategy of foreign economic
activity, events.

стеми, внаслідок чого відбувається уніфіка-
ція діяльності традиційних суб'єктів госпо-
дарювання,  підвищення продуктивності
праці, лібералізація міждержавних відно-
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син, що веде до спрощення обміну резуль-
татами наукових досліджень та активізації
інноваційної діяльності, на фоні загальних
інтеграційних процесів. Отже, необхідною
складовою кожного підприємства метою
якого є розвиток зовнішньоекономічних
зв'язків є чітка стратегія виходу на зовнішні
ринки в умовах світових інтеграційних про-
цесів.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем національних під-

приємств при здійсненні зовнішньоекономі-
чної діяльності приділялася увага в роботах
В. Бойка, П. Гайдуцького, В. Гейця, С. Дем'я-
ненка, А. Кандиби, В. Топіхи, А. Кредісова,
С. Кваші, А. Мокія, П. Саблука, М. Парсяка,
С. Соколенка, Л. Черчик та ін. Проте, незва-
жаючи на значну кількість досліджень, недо-
статньо уваги приділено пошуку шляхів по-
долання проблем, що полягають у площині
недосконалості інституціональних перетво-
рень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі виявлення про-

блем національних підприємств при здійс-
ненні зовнішньоекономічної діяльності роз-
робити заходи щодо їх подолання на рівні
протекціоністських заходів з боку держа-
ви, які дозволять забезпечити належну кон-
курентоспроможність національних під-
приємств, а також на рівні самих підпри-
ємств.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Зовнішньоекономічна діяльність передба-
чає можливість отримання підприємцем певних
економічних вигод завдяки перевагам міжна-
родного поділу праці, міжнародним діловим
відносинам тощо. В першу чергу, це обумов-
люється національними особливостями як і за-
конодавчими, так і особливостями в структурі
споживчого попиту, оскільки збут окремих
видів товарів на міжнародному ринку дозволяє
отримати більший прибуток, аніж всередині
країни.

Варто зазначити, що європейський вектор
розвитку України, відкриває перед вітчизня-
ними підприємцями нові можливості для роз-
витку у напрямку зовнішньоекономічної
діяльності. Кабінетом Міністрів України було
розроблено ряд наказів на базі Угоди про Асо-

ціацію між Україною та ЄС [5], які регламен-
тують правила та процедури у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності суб'єктів госпо-
дарської діяльності, визначають перелік необ-
хідних заходів організаційного, фінансового,
правого та інституційного характеру задля
уніфікації європейських та національних пра-
вових норм.

Іншим визначальним фактором розвитку
українських підприємств орієнтованих на
західні ринки є ратифікація угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка
вступила у дію 1 січня 2016 року. Ця угода
передбачає не лише лібералізацію торго-
вельних відносин, а й лібералізацію руху
робочої сили й капіталу, що полягає в комп-
лексному реформуванні національних пра-
вових норм задля їх апроксимації відповід-
но до існуючих стандартів ЄС у сфері тор-
гівлі.

Своєрідною новацією для вітчизняних
підприємців стане введення спеціального
митного сертифікату EUR.1 [3], який доз-
воляє отримати українським товарам в
Європі отримати статус товару преферен-
ційного походження, що в подальшому доз-
волить підприємствам користуватися пере-
вагами преференційної торгівлі на тери-
торії Європейського Союзу. Варто також
зазначити, що українські підприємці мають
можливість отримати спеціальний статус
уповноваженого економічного оператора
для спрощення митних процедур, який за-
свідчуватиме їх надійність та безпеку, і ра-
зом з тим надаватиме можливість само-
стійно здійснювати усі процедури митного
оформлення.

Загалом, підписання вищезгаданих угод
дозволяє українським підприємцям збільши-
ти свої шанси на успіх в процесі входження
на західні ринки, утім національне законодав-
ство все ще потребує реформування, а саме
адаптації до європейських вимог та стан-
дартів.

До головних причин виходу національних
підприємств на зовнішні ринки можна віднес-
ти:

— політична та соціальна нестабільність у
країні, що виявляється у зниженні темпів еко-
номічного зростання та погіршення інвести-
ційного клімату;

— отримання прибутку у іноземній валюті,
за умови нестабільності національної грошової
одиниці;

— підвищення рівня економічної незалеж-
ності підприємства;
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— можливість впровадження інновацій та
вдосконалення рівня технологічної оснаще-
ності підприємства;

— недосконалість вітчизняної правової си-
стеми регулювання діяльності господарських
суб'єктів;

— мінімізація витрат, за рахунок дешевших
товарів на іноземних ринках;

— особливості структури національного
ринку, чиї негативні прояви стимулюють вивід
капіталу з-за кордон;

— недобросовісна конкуренція на існуючо-
му ринку товарів та послуг.

Структура діяльності будь-якого підприє-
мства із зовнішньоекономічними зв'язками
передбачає певний метод виходу на іноземні
ринки. Першим є прямий метод, який поля-
гає у встановленні прямих зв'язків між вироб-
ником (постачальником) і кінцевим спожива-
чем,  таким чином, що поставка товару
здійснюється безпосередньо кінцевому спо-
живачу, а процес закупівлі відбувається у са-
мого виробника на підставі договору за-
купівлі-продажу. Існує також і непрямий ме-
тод, у такому випадку купівля та продаж то-
вару здійснюється через укладання торгі-
вельного договору з посередником, що по-
кладання на останнього визначених зобов'я-
зань пов'язаних з реалізацією товару продав-
ця [1, с. 74].

Організація виходу підприємства на іно-
земні ринки є процесом складним, потребую-
чим аналізу кон'юктури ринку, споживчого
попиту, встановлення контактів з потенційни-
ми покупцями й продавцями, проведення пе-
реговорів та підписання відповідних угод.
Окрім вищезгаданих умов, необхідна також
сформована ефективна структура організації
управління виробничими ресурсами підприє-
мства.

Задля легального функціонування суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності необхідно
забезпечити виконання низки процедур:

— отримання необхідних ліцензій на певний
вид зовнішньоекономічної діяльності;

— відкриття власного банківського рахун-
ку;

— дотримання встановлених законом мит-
них процедур;

— укладання відповідних контрактів з іно-
земними компаніями для здійснення певного
виду діяльності, а також на право отримання
та проводження операцій з іноземною валютою
[2].

Існує дві моделі зовнішньоекономічної
діяльності підприємства: зовнішньоторго-

вельна та виробничо-інвестиційна. Перша
передбачає здійснення торгівельної діяль-
ності, на основі комплексу імпортних та екс-
портних операцій. Виробничо-інвестиційна
модель передбачає виконання певних іннова-
ційних програм та науково-технічних на ос-
нові виробничої кооперації підприємств, а
також залучення грошових ресурсів в іно-
земні проекти з метою отримання фінансової
вигоди.

Однак для використання повного ресур-
сного та виробничого потенціалу підприєм-
ства, отримання стабільно високого прибут-
ку на міжнародному рівні, необхідною умо-
вою є чітко продумана та поступово втілена
у життя стратегія розвитку підприємства на
зовнішніх ринках. Побудова таких стратегій
дозволяє адекватно оцінювати потенціал
підприємства, а також у майбутньому забез-
печити стабільну перевагу над конкурента-
ми. Метою стратегії діяльності підприємства
на зовнішніх ринках є не просто вибір спо-
собу діяльності та його реалізація, а й адап-
тація структури виробничого процесу та
способу ведення підприємницької діяльності
відповідно до зовнішнього оточення. Слід
також зазначити, що стратегія як певний
тактичний план дій підприємства не ство-
рюється один раз і назавжди. Цей документ
потребує постійних змін та коригування як
реакція на важливі зміни в економічній си-
стемі.

Розробка стратегії зовнішньоекономічної
діяльності підприємства потребує комплекс-
ного дослідження усіх економічних показ-
ників підприємства. Найперше необхідно
провести аналіз зовнішнього середовища,
тобто провести загальну оцінку поведінки
споживачів, постачальників конкурентів, та
пропонованих ними товарів, це дозволить
виявити їх життєвий цикл та варіанти їх зам-
іни. Оцінка споживачів та постачальників має
на меті визначення рівня цін у галузі та якості
пропонованої сировини. Іншим важливим ас-
пектом побудови стратегії підприємства є
проведення фінансово-економічного аналізу,
SWOT-аналізу та побудови збалансованої
системи показників на основі даних отрима-
них на підприємстві, комплекс цих дій дозво-
лить адекватно оцінити наявний потенціал та
можливості підприємства. Для визначення
найбільш привабливіших ринків для здійснен-
ня зовнішньоекономічної діяльності доціль-
но використовувати матричний аналіз.

— Найбільшого розповсюдження набуло
використання таких матриць:
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— матриця BCG — аналіз темпів зростання
та частки ринку;

— матриця GEМ — аналіз порівняльної
привабливості ринку та конкурентоспромож-
ності;

— матриця ADL — аналіз життєвого циклу
галузі та відносного положення на ринку;

— матриця Shell/DPM — аналіз привабли-
вості ресурсоємної галузі в залежності від кон-
курентоспроможності [1].

При проведенні вищезгаданих досліджень
вибудовується система альтернативних рішень
та вірогідностей для досягнення поставленої
мети.

Основою побудови довгострокових стра-
тегій вітчизняними підприємствами є висо-
кий експортно-імпортний потенціал країни.
Однак, на сьогодні ми змушені констатува-
ти, що Україна потребує важливих реформ
у сфері торгівельної політики. Відповідно до
даних Державної служби статистики обсяг
експорту у 2016 році склав 36362,8 млн дол.
США, у той час як імпорт — 39248,6 млн дол.
США. У порівнянні з 2015 роком спостері-
гається вкрай негативна динаміка, за 2016 рік
сальдо зовнішньоторговельного балансу
склало -2885,8 млн дол. США, у 2015 році —
610,7 млн дол. США, таким чином експорт
товарів у відсотковому відношенні до 2015
року скоротився на 4,2 % [4]. Представлені
дані свідчать про переважання іноземних
товарів на українському ринку, а також
низький рівень активності вітчизняних
підприємств у бік виходу на закордонні рин-
ки.

Наведені показники доводять наявність
проблем експортоорієнтованості виробництва
та недосконалості державного регулювання у
цій сфері, до них можна віднести:

— високий рівень податкової навантаже-
ності;

— нестабільність національної грошової
одиниці;

— наявність цінових асиметрій у вітчизня-
ному народногосподарському комплексі, внас-
лідок різкої зміни геополітичного вектору роз-
витку держави;

— наявність бар'єрів для входу в ринок;
— низька конкурентоспроможність про-

дукції;
— високий ступінь зношеності основних

фондів.
Задля вирішення поточних проблем підпри-

ємств при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності пропонуємо ряд протекціоністських
заходів з боку держави, які дозволять забез-

печити належну конкурентоспроможність на-
ціональних підприємств:

— застосування методів нетарифного регу-
лювання для захисту внутрішнього ринку то-
варів та послуг;

— заохочення розвитку виробництва висо-
котехнологічної продукції та наукомістких га-
лузей;

— державна підтримка підприємств, шля-
хом надання ліцензій, патентів та субсидій на
виробництво сучасної технологічної продукції;

— проведення протекціоністських заходів
щодо вітчизняних експортерів для мінімізації
фінансових та політичних ризиків;

— створення державних програм страху-
вання експортних кредитів.

Вжиття заходів щодо поліпшення умов ве-
дення зовнішньоекономічної діяльності та зро-
стання показників експорту товарів та послуг
закордон необхідне також й на мікрорівні.
Пропонуємо ряд важливих заходів на рівні
підприємств:

— стимулювання розвитку підприємств пе-
реробної промисловості, науко- та капітало-
містких виробництв на основі інноваційних тех-
нологій;

— запровадження нових стандартів якості
для підвищення конкурентоспроможності про-
дукції українського експорту;

— створення сприятливої атмосфери для
діяльності транснаціональних компаній на те-
риторії України у найбільш важливих для дер-
жави напрямах;

— побудова нових економічних зв'язків з
іншими країнами світу, на основі кооперації та
обмін результатами наукової діяльності;

— формування тісних економічних відно-
син з підприємствами Європейського Союзу,
завдяки отриманню вітчизняними підприєм-
ствами преференційного режиму на території
ЄС.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведеного аналізу вияв-

лено основні проблеми національних підпри-
ємств при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності, що полягають у площині недоско-
налості інституціональних перетворень, які
відбуваються на сучасному етапі економічно-
го розвитку країни та нестабільності еконо-
мічної ситуації. Це дало можливість запропо-
нувати заходи щодо їх подолання на рівні про-
текціоністських заходів з боку держави, які
дозволять забезпечити належну конкурентос-
проможність національних підприємств, а та-
кож на рівні самих підприємств.
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Подальшого дослідження вимагає розроб-
лення стратегічних заходів національних під-
приємств при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності.
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