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Стаття присвячена дослідженню основних факторів та середовища здійснення підприємствами міжнародного бізнесу. Звер-
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Постановка проблеми. Реалізація підприємствами 
своєї міжнародної діяльності починається з вивчення 
середовища бізнесу. Вивчення середовища міжнарод-
ного бізнесу становить не просто виявлення й оцінку 
численних національних чинників реалізації міжна-
родної підприємницької діяльності, а й здійснення 
порівняльного аналізу основних параметрів еконо-
мічних систем, які формують специфіку і потенціал 
міжнародної взаємодії економічних суб’єктів. Проте 
слід відмітити, що дослідження світового досвіду у 
сфері вивчення факторів міжнародного середовища 
господарювання свідчить про однобічний (переважно 
описовий і констатуючий) підхід до оцінки та кла-
сифікації різноманітних, багаторівневих умов між-

народного бізнесу. Також недостатня увага приді-
ляється можливостям застосування формалізованих 
методів аналізу та інтенсивних способів викорис-
тання результатів, відкоригованих на потребу розви-
тку окремого виду міжнародного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення середовища здійснення міжнародного 
бізнесу вітчизняними підприємствами є базовим і 
визначальним етапом для здійснення різноманітних 
завдань зовнішньоекономічної діяльності залежно 
від інтенсивності міжнародної взаємодії. Зокрема, 
якість вивчення ринкового середовища визначає 
успішність бізнес-поведінки суб’єктів господарю-
вання в міжнародному економічному просторі. Від 
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того, наскільки глибоко і всебічно проведено аналіз, 
залежить адекватність стратегічних та оперативно 
тактичних рішень щодо вибору ринку, форм виходу, 
особливостей бізнес-поведінки. 

Метою статті є логіка системних позицій дослі-
дження основних факторів та середовища здійснення 
підприємствами міжнародного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження фак-
торів іноземних ринків здебільшого представлене 
в публікаціях часто як описовий виклад окремих 
кон’юнктурних обставин, які тим чи іншим чином 
впливають на розвиток міжнародного бізнесу. Такий 
підхід не дає можливості оцінити реальний потен-
ціал міжнародного співробітництва. Зважаючи на 
це, важливою й актуальною є обґрунтована система-
тизація процесу інформаційного забезпечення між-
народної діяльності підприємств, який включає три 
основні етапи аналізу, серед яких найважливішим є 
перший етап. Саме він передбачає накопичення різ-
носторонньої інформації, її класифікацію та оцінку, 
що зумовлює застосування універсальних формалі-
зованих показників, об’єднаних єдиною системою 
вимірювання даних. Так, зокрема, західні ідеї фор-
малізованої оцінки факторів міжнародного ринко-
вого середовища були принципово вдосконалені та 
широко випробувані у практиці українського біз-
несу [1; 2]. Вітчизняна методика передбачає визна-
чення вагового значення фактора для розвитку виду  
міжнародного підприємництва на основі глибокого 
аналізу причин і наслідків впливів. На наступному, 
другому, етапі здійснюється порівняльний аналіз 
кон’юнктурних факторів окремих міжнародних рин-
ків, виявляються сприятливі відповідності та мож-
ливі ризики, які дозволяють визначити найбільш 
привабливі умови здійснення міжнародного бізнесу. 
Для цього потрібна методика такого формалізова-
ного порівняльного аналізу, яка б давала змогу вдо-
сконалювати й застосовувати технологію ефективної 
оцінки умов інтернаціоналізованого підприємни-
цтва, а також сприяла прийняттю більш обґрунто-
ваних міжнародних управлінських рішень. Слід зау-
важити, що у міжнародному бізнесі майже завжди 
питання вибору ринку вирішується шляхом порів-
няння умов бізнесу: 1) на вітчизняному ринку і ринку 
потенційної експансії (якщо міжнародна діяльність 
не поширена); 2) у регіонах успішного підприємни-
цтва, які демонструють позитивний досвід міжнарод-
ної діяльності, і в регіонах, що становлять інтерес 
(якщо міжнародна діяльність є достатньо розвину-
тою як територіально, так і за асортиментом); 3) у 
глобальних сегментах різних продуктових напрямів. 
На третьому етапі визначаються завдання конкрет-
ного підприємства відповідно до власних внутріш-
ніх можливостей в контексті 
динаміки факторів міжнарод-
ного середовища ведення біз-
несу. Це передбачає виокрем-
лення груп ринків, серед 
яких потенційні, привабливі 
і реальні для експансії шля-
хом сегментації за країнами 
або регіонами на основі ураху-
вання показників формалізо-
ваного аналізу [3, c. 80].

На нашу думку, систем-
ність та логіка дослідження 
міжнародного середовища 
ведення бізнесу, виявля-
ється через послідовне засто-
сування єдиних критеріїв 

оцінки факторів та визначення їх найважливіших 
параметрів. Серед цих параметрів виділимо наступні 
(рис. 1) [3-8]. 

Фактори; 
1) наявність фактора, його частка чи значущість, 

а також якість впливу на господарську ситуацію під-
приємства; 

2) динаміка і напрями змін за основними факто-
рами; 

3) рівень різних видів ризиків (табл. 1) [9-12]. 
З рис. 1 бачимо, що перший критерій оцінки між-

народного середовища діяльності підприємства – це 
оцінка наявності і значущості чітко визначених осно-
вних факторів, яка передбачає визначення вагового 
значення й урахування напряму впливу фактора на 
розвиток міжнародного бізнесу. Вагове значення 
дає змогу виділити найбільш суттєві обставини, які 
впливають на бізнес-ситуацію в певному виді між-
народного підприємництва на певному ринку в озна-
чений термін часу та слід брати до уваги у процесі 
прийняття управлінських рішень. 

Але окремі обставини за заданої інтенсивності 
можуть по-різному впливати на розвиток міжнарод-
ної діяльності підприємства, адже з певних умов це 
може бути позитивний вплив, за інших може бути 
негативний вплив, а іноді і нейтральний. З цього 
приводу у праці [3, c. 82] наводиться такий приклад: 
«…падіння купівельної спроможності споживачів на 
обраному для міжнародної експансії ринку для окре-
мих видів підприємницької діяльності, наприклад, 
експорту основних видів продовольства, може розці-
нюватись як сприятливий вплив, тоді як для між-
народної торгівлі, наприклад, дорогою побутовою 
технікою та автомобілями – як несприятливий та 
перешкоджальний». Аналіз наявності та значущості 
факторів міжнародного середовища діяльності про-
водиться за результатами експертних оцінок у відсо-
тках, що характеризують вагове значення окремих 
обставин, які в підсумку мають становити 100%. Це 
дає змогу підвищити об’єктивність окремих оціноч-
них значень і сприяє прийняттю адекватних управ-
лінських рішень щодо можливостей ведення міжна-
родного бізнесу. 

Іншим важливим критерієм дослідження між-
народного середовища є динаміка та змінюваність 
факторів, яка оцінюється через формалізовані показ-
ники швидкості та напряму цих змін (тут доцільно 
застосовувати відсотки динаміки та темпів зрос-
тання/падіння, які оцінюються або прогнозуються 
за результатами статистичних моніторингів). Цей 
критерій дає змогу сформулювати прогнозні альтер-
нативи і сприяє прийняттю обґрунтованих рішень у 
сфері міжнародної діяльності, коли стратегії бізнес-

 Фактори міжнародного середовища ведення бізнесу 

Наявність і значущість 
фактора 

Динаміка та 
змінюваність фактора 

 

Оцінка ризиків: 
- володіння; 
- господарської 
діяльності; 
- інвестиційних; 
- форс-мажорних 

Вагове 
значення 

Якість 
впливу 

Швидкість 
змін 

Напрям 
змін 

Інтегрована оцінка факторів міжнародного середовища діяльності 

Рис. 1. Логіка та критерії оцінки факторів  
міжнародного середовища діяльності підприємства
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поведінки підприємства розробляються часто в умо-
вах бізнесу, якого ще немає.

Різноманітність ризиків у міжнародному бізнесі 
пояснюється багатоаспектністю поведінки суб’єкта 
господарювання в інтернаціоналізованому ринко-
вому середовищі (табл. 1). Саме тому дослідження 
міжнародної діяльності суб’єктів міжнародного під-
приємництва доводить доцільність виокремлення 
видів ризиків, що є характерними саме для здій-
снення міжнародного бізнесу. 

Особливістю дослідження міжнародного серед-
овища діяльності підприємства є виявлення рин-
кових відмінностей економічних систем. Це обу-
мовлене тим, що міжнародне співробітництво 
здійснюється між суб’єктами господарювання, що 
належать до схожих типів економічних систем, в 
такому випадку зміст аналізу середовища діяль-
ності зводиться до оцінки факторів і ризиків здій-
снення підприємницької діяльності у найбільш 
привабливому секторі світового товарного ринку. 
Якщо ж міжнародне співробітництво організується 
між економічними системами, що мають принци-
пові відмінності у структурі політико-правової сис-
теми, специфіці соціально-культурних пріорите-
тів і цінностей, рівнях технологічних здобутків та 
економічних досягнень, аналіз середовища ведення 
міжнародного бізнесу найбільш доцільно здійсню-
вати в режимі порівняльного аналізу. Це дозволяє 
не тільки оцінити можливості й проблемні моменти 
міжнародної взаємодії, але й  виділити можливі та 
перспективні сфери узгодження інтернаціоналізова-
них економічних інтересів учасників співробітни-
цтва. Зважаючи на це, досить важливим аспектом 
дослідження міжнародного середовища ведення біз-
несу є порівняльний аналіз ринкових можливостей 
суб’єкта підприємництва на різних зарубіжних рин-
ках або різних глобальних сегментах певного товар-
ного ринку.  Основним змістом порівняльного 
аналізу, який буде проводитися, є визначення і 
зіставлення рейтингів за країнами і за окремими 
факторами міжнародного середовища на основі їх 
узагальненої оцінки та оптимізація ринків. В цьому 
випадку, використання кількісних методів оцінки 
та аналізу дає змогу ефективно систематизувати 
різноманітну й різнопланову міжнародну інформа-
цію, що включає відомості про діяльність та вплив 
міжнародних інститутів, динаміку світової тор-

гівлі, специфіку сучасних інвестиційних процесів, 
валютне регулювання, технологічні зрушення тощо, 
а також оцінити і класифікувати ризики міжнарод-
ного співробітництва.

Певну специфіку має аналіз факторів середо-
вища конкретного міжнародного бізнесу, адже дослі-
дження клієнтів передбачає вивчення і формаліза-
цію особливостей споживчих мотивацій. Для цього 
можна широко використовувати різноманітні мето-
дики, а саме за допомогою регресійного, факторного, 
контент-аналізу або інших методик, можна пере-
вести текстову 

інформацію в кількісні показники шляхом іден-
тифікації в тексті ознак, які легко підлягають фор-
малізації й характеризують суть явища. Наприклад, 
аналіз постачальників і посередників передбачає 
оптимізацію оцінки вибору найприйнятніших парт-
нерів міжнародного співробітництва на основі враху-
вання таких основних критеріїв оцінки, як: рівень 
якості товару й послуг; адекватність ціни умовам 
ринку; стабільність постачання; добре супутнє обслу-
говування; висока якість транспортування і збері-
гання; інформаційне обслуговування тощо.

Інтенсивність використання результатів дослі-
дження середовища міжнародного бізнесу залежить 
від можливої реакції підприємства на зміни в інтер-
націоналізованому бізнес-оточенні. Така реакція 
може бути активною,  спрямованою на ініціативний 
пошук шляхів подолання негативних і використання 
позитивних факторів з метою ефективного розвитку 
міжнародної підприємницької діяльності, а також 
може бути пасивною, зумовленою необхідністю реа-
гування для збереження бізнесу. 

Дослідження міжнародного середовища діяль-
ності підприємства є основою для створення пев-
ної рівноваги між ресурсами, що є у розпорядженні 
даного підприємства, а також його підприємниць-
кими можливостями та економічними прагненнями, 
стратегією та середовищем інтернаціоналізованого 
ринку.

Виходячи з того, що для ведення успішного між-
народного бізнесу підприємству необхідно постійно 
вивчати ринкове середовище, доцільним є опрацю-
вати питання технології такого процесу. Основний 
зміст цієї технології передбачає насамперед прове-
дення аналітичної роботи з дослідження політич-
них, правових, економічних, соціально-культур-

Таблиця 1
Види ризиків, притаманних міжнародному бізнесу, та їх характеристика

Види ризиків Характеристика

1. Ризики 
володіння пов’язані з реалізацією власності та володінням на іноземній території

2. Ризики 
діяльності

зумовлені некомпетентною поведінкою на зарубіжному ринку, яка призводить до можливих втрат 
внаслідок неправильної оцінки місткості ринку та характеру попиту, необґрунтованої цінової полі-
тики, невідповідності продукції нормативним вимогам ринку, фахової або психологічної непідготов-
леності персоналу до здійснення міжнародних операцій, технологічних проблем організацій інтен-
сивних форм міжнародного бізнесу

3. Фінансові 
ризики

виникають при здійсненні внутрішньокорпоративних та міждержавних розрахунків і фінансових 
операцій між суб’єктами міжнародного бізнесу, які пов'язані: 1) з валютними ризиками (наприклад, 
підтриманням штучних курсів і недооціненням валют або виникненням дефолтів); 2) із системою 
запровадження тієї чи іншої системи розрахунків і можливим припиненням платежів

4. Ризики 
«форс-мажор»

спровоковані непередбаченими соціально-економічними зрушеннями, зокрема страйками, револю-
ціями, міжнародними конфліктами тощо; стихійними лихами (повені, шторми, землетруси, вивер-
ження вулканів, пожари, торнадо тощо), а також неочікуваними діловими обставинами на кшталт 
раптових змін умов здійснення бізнесу або несанкціонованих впливів третіх осіб, залучених до діло-
вих операцій

5. Позаеконо-
мічні ризики

посилюються в разі суспільної, ринкової, правової нестабільності й поділяються на дві групи: 1) 
легальні позаекономічні ризики, пов’язані з можливістю реалізації деяких акцій, що не мають 
міжнародного законодавчого регулювання на рівні світового економічного простору, таких як, 
наприклад, політична й економічна блокада країн, санкціонована лише окремими коаліційними 
суб'єктами і не підтримувана іншими; 2) це різноманітні неправові прояви, наприклад тероризм
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них, технологічних та фізичних аспектів бізнесової 
діяльності на зарубіжних ринках з метою виділення 
найважливіших факторів, що тією чи іншою мірою 
впливають на підприємницьку активність (стиму-
люють чи, навпаки, перешкоджають їй). За резуль-
татами такої роботи проводять оцінку значущості 
кожного з виділених факторів шляхом групування 
за певними, важливими для підприємства ознаками. 
Окрім того, керівництво підприємства використовує 
різноманітні способи отримання актуальної, необ-
хідної і логічної інформації та результатів аналізу 
завдяки самостійному пошуку, зверненням до послуг 
вітчизняних консультантів, залучення зарубіжних 
спеціалістів тощо. Зважаючи на це, пропонуємо вра-
ховувати наступні основні фактори, які представлені 
в таблиці 2 [3; 11; 12]. 

Таблиця 2
Основні фактори та обставини, які слід враховувати 

в ході дослідження міжнародного середовища 
ведення бізнесу

Назва фактора  
та сфера аналізу Зміст обставин, які досліджуються

1. Торгово-
політична ситуація

- торгового договору з країною не 
укладено
- торговий договір укладено + 
обмежені зв’язки
- торгова домовленість + розвинуті 
торгові контакти
- протокол про торгівлю + ста-
більні, довгострокові зв’язки

2. Наявність обме-
жень на торгівлю 
(тип зовнішньоеко-
номічної політики 
відносно певної 
країни, компанії чи 
продукту)

- режим найбільшого сприяння
- окремі протекційні заходи
- часткове ембарго
- економічна блокада
- нерозвиненість каналів передачі 
інформації
- багато різних та доступних кана-
лів розповсюдження інформації

3. Інформація про 
ринок та можли-
вість ефективної 
реклами

- практично відсутня та важко-
доступна
- фрагментарна і ненадійна
- досить повна і надійна

4. Необхідний 
обсяг ринкових 
досліджень

- великий-середній-малий за часом
- великий-середній-малий за обся-
гом витрат

5. Стосунки з 
потенційними спо-
живачами

- в минулому торгівлі не було (під-
приємство (компанія) та продукція 
на ринку не відомі)
- мала місце незначна, епізодична 
торгівля
- активно розвиваються досить 
стабільні партнерські відносини

Результатом такого дослідження з урахуванням 
факторів та обставин, наведених в таблиці 2, має 
бути розробка ефективної стратегії подальшої пове-
дінки підприємства на обраному зарубіжному ринку. 
Така стратегія поведінки конкретного підприємства 
повинна враховувати розвиток торгово-політичної 
ситуації, особливості зовнішньоекономічної полі-
тики та інтенсивність торговельних обмежень, а 
також специфіку та інтенсивність інформаційного та 
маркетингового забезпечення міжнародних операцій 
та співробітництва. 

З урахуванням проведеної вище наукової роботи 
пропонуємо наступне. Зважаючи на те, що реакція 
підприємства ЗЕД на зміну факторів міжнародного 
середовища може бути різною. Однією з таких реак-
цій є  фактичне ігнорування змін через малозначу-
щість динамічних процесів у ринковому середовищі, 
некомпетентність керівництва підприємства, який з 

різних причин не в змозі ідентифікувати й усвідо-
мити наявність та значущість перетворень функціо-
нування міжнародного бізнесу.

Іншим проявом реагування може бути затримка 
реакції, яка може бути викликана бюрократичними 
причинами, психологічною непідготовленістю керів-
ників чи власників  підприємства до рішучих дій 
або неможливістю отримувати оперативну інфор-
мацію з віддалених ринків і застосовувати сучасні 
методи впливу на ринкову ситуацію. Найсуттєві-
шим проявом реакції підприємства на зміни в між-
народному середовищі можна вважати поступове 
часткове, а також радикальне стратегічне репозиці-
онування ринкової діяльності. А тому вважаємо, що 
для прийняття міжнародних управлінських рішень 
слід моделювати управлінську ситуацію та її реалі-
зацію у контексті вибору техніки ранжування ризи-
ків, які притаманні міжнародному бізнесу, а також 
визначення ринкових можливостей підприємства, 
формування стратегії міжнародної підприємниць-
кої діяльності, яка включає маркетингову, товарну, 
фінансову, інвестиційну політики тощо. Формування 
таких політик означає розробку раціональної стра-
тегії поведінки конкретного підприємства щодо спо-
живачів та інших суб’єктів міжнародного співробіт-
ництва.

Процес дослідження факторів та обставин міжна-
родного середовища здійснення бізнесу вимагає роз-
робки і застосування універсальної моделі на основі 
аналізу динамічних змін факторів ринкового ото-
чення, ризиків та урахування спроможності суб’єкта 
господарювання до здійснення міжнародного бізнесу. 
Така модель має містити низку так званих фільтрів 
в оцінці факторів середовища і прийняття управлін-
ських рішень. Так як останнім часом до інтенсив-
ного міжнародного співробітництва залучається все 
більше різних за багатьма параметрами суб’єктів 
інтернаціоналізованого ринку, тому необхідним є 
деталізація структурних компонентів моделі, яка 
б відображала багатоваріантність управлінських 
рішень з урахуванням можливих форм виходу на 
зарубіжні ринки та результативність здійснення 
міжнародного бізнесу з урахуванням чітко визначе-
них факторів, обставин та ризиків. Особливо це важ-
ливо для таких економічних систем, як Україна, які 
не мають достатнього досвіду міжнародної діяльності 
та потребують конкретизації управлінських дій. 

Висновки. За результатами дослідження ми 
дійшли висновку, що міжнародне середовище діяль-
ності підприємства ЗЕД, як правило, не є стабіль-
ним і потерпає від частих більш або менш значущих 
змін, а це вимагає регулярного моніторингу факторів 
міжнародного середовища ведення бізнесу й опера-
тивної реакції на зміни ситуації. Від самих підпри-
ємств необхідні зусилля щодо реагування на зміни 
та деформацію умов міжнародної підприємницької 
діяльності. Це означає, що реакція суб’єктів міжна-
родного підприємництва може бути різною залежно 
від динаміки факторів середовища і готовності кон-
кретного підприємства відповідно коригувати свою 
стратегічну та оперативно-тактичну діяльність. Для 
цього необхідний формалізований аналіз основних 
ризиків та факторів середовища міжнародного біз-
несу (рис. 1, табл. 1, 2), який дозволить дотримува-
тись певної логіки і послідовності аналітичних захо-
дів завдяки спеціальним методикам універсалізації 
одиниць виміру показників та обґрунтуванню сис-
теми оцінки кроку та напрямку змін параметрів за 
факторами. 
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