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Наведено результати наукових досліджень учасників, проведених у рамках тринадця-

тої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Конкурентоспроможність 
та інновації: проблеми науки і практики», присвяченої видатному вченому-економісту  
О. Г. Ліберману. Розглянуто питання теоретичних і прикладних засад формування та акти-
візації інноваційних процесів на всіх економічних рівнях відносин в Україні, забезпечен-
ня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання щодо глобалізаційних соціально-
економічних процесів. Видання складається зі збірки тез доповідей учасників конференції 
на електронному носії.

Видання може бути корисним для використання у подальших наукових досліджен-
нях, для формування практичних рекомендацій та управлінських рішень з підвищення 
конкурентоспроможності й інноваційного розвитку економіки. Рекомендовано фахів-
цям різних галузей економіки, державним службовцям, представникам бізнесу, наукових, 
освітніх і громадських організацій, науковцям, аспірантам і студентам економічних спе-
ціальностей.
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Сучасне бізнес-середовище зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства характеризується підвищенням складності бізнес 
процесів у зв’язку із розповсюдженням тенденцій глобалізації 
та інтеграції економічних систем, подальшою індивідуалізацією 
процесу прийняття управлінських рішень, динамічного оновлен-
ня інформаційних технологій зовнішньоекономічної діяльності, 
ускладненням поведінки закордонних споживачів, що вимагає 
розробки нових методичних підходів щодо формування системи 
стратегічного управління на зовнішньому ринку. Дослідженням 
стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю під-
приємства займалося чимало вчених, як іноземних, так і вітчиз-
няних, серед них: А. Чандлер [1], який разом із Д. Куінном [2] та  
У. Глюком [3], основним процесом у виборі і розробці стратегії ви-
значав раціональне планування. Г. Мінцберг [4] досліджував стра-
тегічну поведінку великих корпорацій на конкурентних ринках. 
І. Ансофф [5], вперше використовуючи концепцію стратегічного 
управління ЗЕД підприємства, сформулював парадигму страте-
гічного успіху. Полякова Я. О., Баскович Д. В. розробили критерії 
вибору стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
[6]. Однак недостатньо дослідженою є сфера формалізації ре-
зультуючих показників у процесі вибору стратегічних альтерна-
тив підприємства. Тому метою цього дослідження є формування 
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системи кількісних показників, що дозволяють формалізувати 
фінальну стадію процесу вибору стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства із переліку наявних альтернатив.

Вибір стратегічних альтернатив у зовнішньоекономічній ді-
яльності підприємства є однією із найважливіших проблем мето-
дичного забезпечення діяльності кожного суб’єкта зовнішньоеко-
номічної діяльності. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає 
у формуванні системи оцінюючих показників, які виступають як 
маркери під час реалізації стадії вибору стратегії зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства. Систематизацію тенденцій 
розвитку методичного забезпечення процесу вибору зовнішньое-
кономічних стратегічних альтернатив наведено на рис. 1.

 

Ре
нт

аб
ел

ьн
іст

ь

Лі
кв

ід
ніс

ть

Об
ор

от
ніс

ть

Пл
ат

ос
пр

ом
ож

ніс
ть

Фінансові 
показники  

М
іж

на
ро

дн
і ф

іна
нс

и

За
ко

рд
он

ні 
кл

ієн
ти

Вн
ут

ріш
ні 

біз
не

с-п
ро

це
си

Зн
ан

ня
 та

 до
св

ід

Система збалансованих 
показників

Чи
ст

а п
ри

ве
де

на
 

ва
рт

іст
ь

Те
рм

ін 
ок

уп
но

ст
і

Ко
еф

іц
іен

т 
пр

иб
ут

ко
во

ст
і

Інвестиційні 
показники  

Рис. 1. Систематизація тенденцій розвитку методичного забезпечення процесу 
оцінки стратегічних альтернатив підприємства

Як видно з рис. 1, на початку ХХ ст. вибір стратегічних альтер-
натив здійснювався на основі фінансових показників. Суб’єктом 
ЗЕД визначалось декілька стратегічних альтернатив подальшого 
розвитку підприємства на зовнішньому ринку, із переліку яких 
проводився вибір однієї зовнішньоекономічної стратегії на осно-
ві відповідності критеріям рентабельності, ліквідності, оборот-
ності та платоспроможності. Однак використання фінансових 
критеріїв не дозволяло врахувати ризики зміни умов функціону-
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вання бізнесу у довгостроковій перспективі. Згодом (1970–1990 
рр.) у  більшості методик із вибору стратегії зовнішньоекономіч-
ної діяльності фінансові показники було змінено на інвестицій-
ні показники, які оцінювали співвідношення вихідних і вхідних 
грошових потоків із урахуванням коефіцієнта дисконтування. Де-
який час така оцінка була прийнятною для менеджменту зовніш-
ньоекономічної діяльності, але сучасна модель бізнес-діяльності 
підприємства на зовнішньому ринку вимагає введення критерію 
комплексності. 

Тому у 90-х роках ХХ ст. з’явилися оновлені методичні під-
ходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства на осно-
ві формування збалансованої системи показників, які дозволяли 
враховувати зміни діяльності підприємства у багатьох сферах 
діяльності. Спочатку досліджувані сфери оцінки охоплювали фі-
нансовий, клієнтський, внутрішній аспекти та знання й досвід. 
Подальший розвиток системи збалансованих показників сприяє 
виділенню індивідуального та корпоративного рівнів показників, 
що знаходяться в певній взаємодії та актуалізації компетентніс-
ного підходу до розвитку зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства. На поточний період часу найбільш актуальними на-
прямами оцінки стратегічних альтернатив підприємства у сфері 
ЗЕД є: інновації, технологічна та клієнтська складова. 

Вплив саме цих параметрів забезпечує економічне зростання 
підприємства у довгостроковій перспективі. Тому нами пропону-
ється проводити вибір стратегічних альтернатив зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства на основі системного підходу, 
що дозволяє провести комплексне порівняння стратегічних аль-
тернатив за різними сферами діяльності підприємства. Так, у сфе-
рі інноваційної діяльності доцільно використовувати показники: 
співвідношення отриманих результатів від інноваційної діяльнос-
ті підприємства у сфері ЗЕД і витрачених на неї ресурсів; співвід-
ношення інвестицій в основний капітал і витрат на технологічні 
інновації у сфері ЗЕД; співвідношення витрат на придбання нових 
технологій у  сфері ЗЕД та інвестицій в основний капітал; частка 



КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

438

в прибутку від реалізації нової продукції на зовнішньому ринку 
(%) до загального обсягу; витрати на модернізацію й технологічне 
обладнання у сфері ЗЕД (%) до вартості основних фондів; витрати 
на дослідження і розроблення у сфері ЗЕД, включаючи придбан-
ня ліцензій і патентів (%) до валового прибутку; частка співробіт-
ників, зайнятих в інноваційній діяльності, до середньої кількості 
співробітників (%). 

Технічний розвиток підприємства, що функціонує у сфері 
ЗЕД можна оцінити за допомогою таких показників: механоозб-
роєність праці, коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування, 
задіяного у сфері ЗЕД, коефіцієнт технологічної оснащеності ви-
робництва експортоорієнтованої продукції, рівень утилізації від-
ходів виробництва, рівень забруднення природного середовища, 
частка екологічно чистої експортної продукції. 

Оцінку клієнтської складової ЗЕД підприємства доцільно про-
водити на основі: індексу задоволеності споживачів; індексу ло-
яльності покупців; показника кількості зусиль клієнтів у зв’язку із 
придбанням продукту. Таким чином, у цьому дослідженні пропо-
нується здійснити удосконалення методики вибору стратегічних 
альтернатив розвитку підприємства у сфері ЗЕД на основі систе-
ми збалансованих показників у таких сферах зовнішньоекономіч-
ної діяльності, як: інновації, технологія та закордонні споживачі, 
що дозволить формалізувати вибір стратегії зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємства та забезпечити зворотний зв’язок із 
поточною та оперативною підсистемами управління підприєм-
ством.
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