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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний міжнародний бізнес не тільки для великих

корпорацій. Глобалізація вже давно стала важливою ос-
новою зростання для молодих компаній. Дослідження UPS
показують, що невеликі фірми, що беруть участь у світовій
торгівлі, є на 20 % більш ефективними, ніж фірми, що пра-
цюють тільки в межах національного ринку. До того ж вони
створюють на 20 % більше робочих місць.

За даними Департаменту торгівлі США, майже 98%
підприємств-експортерів США, можна віднести до малих
та середніх фірм. За даними опитування, проведеного
Economist Intelligence Unit, серед 480 малих і середніх
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підприємств із 12 країн більшість бачать майбутнє в роз-
ширенні свого бізнесу на міжнародному рівні [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У сучасних наукових публікаціях, що стосуються еко-
номічної діяльності у глобальному просторі, основна ува-
га приділяється дослідженню впливу ТНК на українську
економіку та визначенню перспективних напрямів взає-
модії ТНК та економічної системи держави, а також анал-
ізується динаміка надходжень прямих інвестицій в Украї-
ну та розкриваються основні переваги та недоліки діяль-
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ності транснаціональних корпорацій щодо економіки Ук-
раїни [2]. Наукові дослідження, таким чином, зосереджені
переважно на головних протиріччях, що притаманні діяль-
ності корпорацій, та можливостях їх розв'язання за допо-
могою різних інструментів з метою стимулювання корпо-
ративного бізнесу та суспільного розвитку [3]. При цьому
недостатньо уваги приділяється міжнародній діяльності
малих та середніх підприємств, частка яких в обсязі вироб-
леної та реалізованої продукції в Україні складає 60 %.

МЕТА СТАТТІ
З огляду на актуальність питання просування невели-

ких вітчизняних підприємств за межі національного ринку
та на недостнє вивчення цієї проблематики, метою статті є
дослідження перспектив, можливостей та засобів просу-
вання малих та середніх фірм на глобальні ринки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ще десять років тому більшість власників малих

підприємств мали дуже обмежені можливості для розши-
рення своєї діяльності на міжнародному рівні. Але вже у
2014 році мільярди споживачів купували в інтернеті, а об-
сяги продажу сягнули понад 1,5 трильйона доларів. Це ве-
личезне зростання в сфері міжнародної електронної ко-
мерції створило нові ринки для продавців у всьому світі,
відкрило доступ до нових географічних регіонів і клієнтів
для малого і середнього бізнесу на глобальному рівні. Зв'я-
зок і транспорт у всьому світі настільки інтенсивно розви-
ваються, що, за прогнозами, до 2027 року до 80 % світо-
вого валового внутрішнього продукту буде продаватися на
міжнародних ринках. Згідно з Доповіддю про світові інве-
стиції Організації Об'єднаних Націй, у світі налічується
близько 40 000 багатонаціональних корпорацій [4].

Тим не менш, вихід на міжнародний рівень — це важ-
ливе, але дуже складне завдання. Перш ніж рухатися впе-
ред, необхідно продумати ризики і вигоди від розширення
— спрогнозувати витрати на адаптацію та проаналізувати
привабливість ринку [5]. Глобальна економіка — це
більше, ніж географія. У світі близько 200 країн і кожна
має свій унікальний набір ризиків та можливостей. Тому
необхідним є розроблення індивідуальної ринкової стра-
тегії, бізнес-моделі та продукту спеціально для економіч-
ного і соціального клімату національного ринку, на який
орієнтується компанія.

У межах цього дослідження розглянуто ключові аспек-
ти успішної стратегії глобального зростання для малих та
середніх компаній. Стратегія глобального зростання скла-
дається із двох елементів:

1. Дослідження та розробка проекту, що включають
внутрішній критичний аналіз можливостей компаній, вста-
новлення чітких цілей глобального зростання, вивчення
географічних, економічних та соціальних властивостей
цільового локального ринку, підготовку бізнес-плану роз-
гортання на новому ринку.

2. Реалізація проекту на засадах ефективного партнер-
ства та будування ціннісних відносин із локальними
спільнотами. Цей елемент стратегії міжнародного зростан-
ня представляє собою сукупність заходів із просування
компанії на міжнародному рівні в сфері організаційної
адаптації, маркетингу, логістики, платіжних сервісів, буду-
вання лояльності клієнтів.

Отже, розглянемо теоретично-дослідницький етап про-
сування бізнесу на глобальні ринки, який включає наступні
кроки:

1. Внутрішній аналіз та встановлення чітких цілей гло-
бального зростання.

Правильний вибір ринків із значною кількістю перспек-
тивних варіантів є першочерговим завданням при виході

на міжнародний ринок. При цьому важливо встановити чіткі
цілі і дотримуватися їх. Необхідно спільно з командою
розробити стратегію міжнародного зростання, встановив-
ши в межах даної стратегії пріоритети та показники ефек-
тивності, які можуть бути відстежені і розраховані як ло-
кальними менеджерами, так і в головному офісі. Без чітких
мотивів і цілей практично неможливо точно оцінити ризи-
ки і перспективи просування на глобальний ринок.

2. Дослідження світових ринків.
Одним із важливих і визначальних етапів виходу на

міжнародний ринок є проведення комерційного та куль-
турного бізнес-дослідження. Інформаційними джерелами
даного дослідження можуть стати офіційні сайти, зокре-
ма Всесвітнього довідника ЦРУ та Світового банку. Корисні
дані та аналітичні статті здатні також створити основу для
дослідження [6].

Зокрема порівняння основних макроекономічних показ-
ників дає можливість зрозуміти на якій стадії економічного
розвитку знаходиться та чи інша країна. Наближення до піку
економічного циклу говорить про несприятливі умови для
розгортання бізнесу, адже можливий циклічний спад у найб-
лижчій перспективі може звести нанівець всі зусилля підприє-
мства з реалізації стратегії міжнародного зростання.

Дослідження — найважливіша частина побудови гло-
бальної мережі. Головним завданням дослідження світо-
вих ринків є пошук життєздатних ринків, які можуть при-
нести значні вигоди від реалізації продуктів або послуг.
Бізнес-дослідження повинно бути спрямоване на вивчен-
ня ринкових умов, що стосуються міжнародного бізнесу,
на пошук бізнес-консультантів, які є авторитетними фахі-
вцями в межах відповідного виду економічної діяльності.

Необхідно окремо також звернути увагу на такі харак-
теристики як динаміка валютного курсу, стабільність ро-
боти уряду, девальвація та інфляція. Політичні санкції мо-
жуть спричинити неможливість іноземних компаній
відправляли прибуток або кошти за межі країни, тому слід
звернути увагу на ембарго, торгові санкції, експортний
контроль та інші нормативні акти. Краще уникати розгор-
тання бізнесу в періоди політичних змін, таких як виборча
кампанія, адже споживачі намагаються менше витрачати
в період невизначеності.

Перш ніж інвестувати значні кошти в створення закор-
донного офісу, важливо оцінити наскільки затребуваним
є пропонований продукт або послуга серед нових цільо-
вих груп населення. Основними джерелами інформації про
ринкові можливості можуть стати сторонні дослідження,
місцева преса, форуми і спільноти професійних мереже-
вих груп. Навіть якщо обрана країна визначається висо-
ким потенціалом продажів, необхідно переконатися, що
компанія може запропонувати "правильний" продукт і "пра-
вильний" бренд, який буде користуватись попитом серед
місцевих споживачів.

Якщо вивчена інформація та отримані результати дос-
лідження виправдовують очікування щодо ефективності
розгортання бізнесу, то можна впевнено далі просуватись
на нові зарубіжні ринки. Проведення грунтовного та все-
бічного бізнес-дослідження щодо перспектив виходу
підприємства на міжнародний рівень знижує фінансові
ризики і гарантує наявність адекватних можливостей для
росту і процвітання [7].

3. Розробка бізнес-плану.
Після вивчення особливостей цільвого ринку і встанов-

лення чітких цілей міжнародного зростання отримана
інформація узагальнюється в межах бізнес-плану, який
повинен включати в себе:

— докладний опис компанії та деталізацію її цілей;
— обгрунтування вибору цільового ринку та конкурен-

тних переваг;
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— аналіз географічних, демографічних, економічних,
культурних, політичних та інфраструктурних чинників;

— оцінку розміру, характеристик і прогнозованого
зростання ринку;

— оцінку продуктів і стратегій конкурентів;
— юридичні аспекти — можлива необхідність отри-

мання ліцензії або сертифікату, необхідних для експорту
в країну, а також інформація щодо тарифів і правил імпор-
ту, які впливають на бізнес.

На практичному етапі реалізації плану просування на
міжнародні ринки компаніям варто звернути увагу на на-
ступні моменти:

1. Організаційні зміни для адаптації на міжнародному
рівні.

Міжнародна експансія вимагає зміни принципів орган-
ізації та управління компанією. Щоб визначити напрями
корегування необхідно проаналізувати кожен аспект внут-
рішньої бізнес-моделі і визначити чи є вона ефективною в
глобальних умовах. Зокрема, це стосується ланцюжка по-
ставок, який достатньо складно без змін перенести на
міжнародний рівень. У цьому випадку ефективним кроком
може стати міжнародне партнерство, яке дозволить про-
понувати клієнтам глобальне охоплення. Якщо підприєм-
ство представляє собою малий бізнес або стартап, то слід
за кордоном знайти аналогічні підприємства в межах сво-
го виду економічної діяльності, скласти список потенцій-
них партнерів і налагодити співробітництво.

Важливим моментом налагодження міжнародного
партнерства є розробка і просування конкретних пропо-
зицій щодо співпраці, які можуть містити:

— переваги співпраці і можливості для потенційного
партнера;

— очікування компанії від співпраці і необхідність парт-
нерства (мотивація власної пропозиції);

— план спільних дій.
На додаток до потенційних політичних і економічних

проблем, міжнародне зростання може стати причиною
внутрішніх дисбалансів у компанії. Розподіл і ціноутворен-
ня є більш складними на міжнародному рівні — це пов'я-
зане не тільки із логістикою, а також із коливаннями об-
мінних курсів валют, складнощами із платежами. Тому
після попереднього дослідження ринку і здійснення необ-
хідних внутрішніх змін в організації діяльності компанії,
важливо провести розрахункові ринкові тести, щоб закрі-
питися і визначити, як поліпшити пропозицію відповідно до
особливостей локального ринку. Завдяки цьому підходу,
McDonald's — компанія, яка в 2013 році 65 % свого опе-
раційного доходу заробила за кордоном — навчилися по-
вністю міняти своє меню в залежності від місця розташу-
вання [8].

Початкове тестування ринку відповідає потребам охоп-
лення нових іноземних споживачів. Відстеження продажів,
розмірів витрат і відгуків клієнтів дозволить постійно по-
кращувати свою пропозицію. Вихід на міжнародний ринок
є ризикованим, але нездатність вивчити можливості міжна-
родного ринку також є ризиком. Успішні підприємці зна-
ють, що стартові незначні помилки і дослідження того, що
потрібно, щоб потрапити на ринок є дешевшими за невда-
ле повномасштабне розгортання в глобальному масштабі.

2. Можливості онлайн-продажів.
Онлайн-ринки забезпечують малому бізнесу мож-

ливість швидко та економічно ефективно виходити на нові
ринки. Такі онлайн-платформи, як Linio і MercadoLibre в
Латинській Америці, Lazada в Південно-Східній Азії і Jumia
в Африці відкривають двері для споживачів по всьому світу.
На онлайн-платформах є багато клієнтів, які хочуть прид-
бати широкий спектр товарів, тому платформи здатні ге-
нерувати більше продажів. Компаніям немає необхідності

вкладати кошти в брендинг, дизайн сайту або маркетинг,
тому витрати на просування є досить низькими. При цьому
онлайн-платформи дають можливість швидко розпочати
справу в новій країні, забезпечуючи легкий доступ до но-
вих споживачів і зберігаючи низькі накладні витрати і вит-
рати на залучення клієнтів.

3. Логістика і управління запасами.
Хоча онлайн-платформи часто піклуються про достав-

ку продукту кінцевому споживачеві, доставка продукту на
склад може викликати логістичні проблеми. У зв'язку із цим
аутсорсинг доставки є одним з варіантів вирішення потен-
ційної проблеми. При виборі постачальника потрібно вра-
ховувати три серйозних фактора:

— близькість до ринку;
— масштаби поставок;
— строки і вартість доставки.
Ефективне виконання замовлення і своєчасна достав-

ка до місця призначення мають першорядне значення для
будь-якого підприємства, яке планує глобальне зростан-
ня. Переконатися в тому, що план глобального розподілу
є надійним і пунктуальним, можна шляхом реалізації стра-
тегії управління ланцюжками поставок, таких як Drop
Shipping або на основі об'єднання з місцевим партнером
[9].

Ще однією проблемою для малого бізнесу є мож-
ливість стратегічного управління замовленнями і запаса-
ми на декількох ринках. Для малих підприємств це може
означати, що кілька замовлень, зроблених одним клієнтом,
відправляються разом і що склади із найбільшим оборо-
том поповнюються в першу чергу. По мірі зростання ком-
паній управління запасами створює засади для встановлен-
ня цін і розробки достовірних прогнозів.

4. Способи оплати.
Отримання платежів представляє найбільшу складність

для компаній, що виходять на глобальний рівень.
Банківські платежі історично є універсальним рішенням
для транскордонних платежів, але вони не є економічни-
ми, особливо для підприємств, що займаються операція-
ми з більш низькою вартістю. Тому більшість підприємців
віддають перевагу постачальникам платіжних послуг (PSP).
При виборі постачальника платежів необхідно врахувати
декілька важливих моментів:

— державне регулювання суб'єкта, що надає платіжні
послуги;

— співпраця із торговими майданчиками партнерів;
— наявність сильного сервісу і підтримки;
— можливість оплати в локальній валюті;
— час, необхідний для отримання коштів.
6. Лояльність клієнтів і служба підтримки.
На сучасному етапі розвитку більше двох третин купі-

вельної спроможності припадає на зарубіжні країни. Елек-
тронна комерція є основним шляхом доступу до потенцій-
них покупців за кордоном. У світі налічується близько 3,1
мільярда користувачів інтернету, майже дві третини з яких
є носіями англійської мови. Таким чином, коли справа до-
ходить до виходу на глобальний рівень, основним питан-
ням стає мовне питання та проблема якості перекладу
маркетингових матеріалів, реклами, веб-сайтів і соціаль-
них мереж, а також всіх інструментів, які використовують-
ся для залучення споживачів. Результати опитувань також
свідчать, що 90% японських споживачів, 79,5% німців і
82,5% італійців вважають за краще робити покупки в інтер-
неті на своїй рідній мові. Тому якщо фірма орієнтована на
відповідні країни критично важливим моментом стає на-
лаштування автоматичного перекладу програм та веб-сайту
компанії [10].

Для того, щоб досягти успіху на міжнародній арені
необхідно також проявляти терпіння, наполегливість і пова-
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гу до інших культур і ділових норм. Наприклад, компанія
Starbucks продемонструвала повагу і цінування відношен-
ня окремих людей і спільнот за допомогою підходу "одна
чашка за раз". Це ставлення допомогло компанії зрости з
15 магазинів і 100 співробітників у 1987 році до 60 000
співробітників, що обслуговують понад 22 мільйонів
клієнтів в тиждень по всьому світу. Технічний прогрес може
означати більше, ніж відеочат з членами сім'ї під час по-
їздки за кордон. У міру того, як світова спільнота стає все
більш доступною, вона відкриває світ можливостей для
малого бізнесу на основі налагодження зв'язків з людьми
по всьому світу.

У той час як компанії вкладають значний час і ресурси
у залучення нових клієнтів, вони схильні забувати, що ре-
альна робота починається із появою нових клієнтів. Успішні
глобальні компанії роблять все необхідне, щоб утримати
клієнтів. Одним з вірних способів досягнення цієї мети є
забезпечення обслуговування клієнтів рідною мовою. Це
можна зробити, створивши місцеву команду представників
служби підтримки клієнтів, залучивши третю сторону, яка
пропонує відповідні послуги або використовуючи програм-
не забезпечення для перекладу електронної пошти.

Нові рішення, доступні для малого і середнього бізне-
су, створили середовище, у якому бар'єри для розвитку
справи в глобальному масштабі є набагато нижчими. Пе-
редбачаючи складнощі і працюючи зі стратегічними парт-
нерами, малі і середні підприємства, здатні захопити част-
ку масивного глобального ринку.

ВИСНОВКИ
Вивчення останніх доступних джерел інформації з об-

раної тематики, їх аналіз та систематизація відповідно до
мети дослідження дають змогу зробити такі висновки:

1. Стратегія глобального зростання будується на за-
садах дослідження та розробки проекту, а також на ос-
нові реалізації проекту за допомогою ефективного парт-
нерства та будування ціннісних відносин із локальними
спільнотами.

2. Теоретично-дослідницький етап просування бізне-
су на глобальні ринки включає внутрішній аналіз та вста-
новлення чітких цілей глобального зростання. При цьому
равильний вибір ринків із значною кількістю перспектив-
них варіантів є першочерговим завданням при виході на
міжнародний ринок.

3. Головним завданням дослідження світових ринків є
пошук життєздатних ринків, які можуть принести значні
вигоди від реалізації продуктів або послуг. Бізнес-дослі-
дження повинно бути спрямоване на вивчення ринкових
умов, що стосуються міжнародного бізнесу, на пошук
бізнес-консультантів, які є авторитетними фахівцями в
межах відповідного виду економічної діяльності.

4. Реалізація стратегії міжнародного зростання пред-
ставляє собою сукупність заходів із просування компанії
на міжнародному рівні в сфері організаційної адаптації,
маркетингу, логістики, платіжних сервісів, будування ло-
яльності клієнтів.
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