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ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. Екологізація розглядається як процес впровадження технологічних, управлінських і
правових методів, що дозволяють забезпечити випуск необхідної продукції у потрібній кількості та
достатньої якості, але за умови підвищення ефективності використання природних ресурсів та змен-
шення антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Екологізація як процес в діяльності
підприємства має результат, тобто стан процесу на певний момент часу, і параметри. Звідси виникає
комплексне завдання: потрібно оцінити (або описати) результат екологізації та перебіг цього процесу.
Вирішення першої частини завдання полягає у визначенні сукупності показників, які характеризують
результат екологізації. Мета: первинне формування складу показників для опису результату екологі-
зації діяльності підприємства з числа відомих еколого-економічних показників. Методи: логічного і
порівняльного аналізу, метод групування. Результати. Показники результату екологізації діяльності
підприємства розподілено на групи: показники, які характеризують технології виробництва продукції;
показники, які характеризують технології охорони навколишнього середовища та відтворення спожи-
ваних ресурсів; показники, які характеризують економічність екологізації діяльності підприємства. По-
казники екологізації діяльності підприємства, які характеризують технології виробництва продукції, у
свою чергу, поділено на такі групи: показники, які характеризують технологічний процес виробництва
продукції за шкідливістю його впливу на навколишнє середовище; показники, які характеризують від-
ходність виробництва. Економічний аспект екологізації діяльності підприємства має обов’язково роз-
глядатися з позиції витрат та втрат, що виникають у цьому процесі. Особливістю витрат, які виникають
у процесі екологізації діяльності підприємства, є їхня, у кращому випадку, низька окупність. Витрати
екологізації діяльності підприємства поділяються на інвестиційні (капітальні) та поточні. Висновки.
Наявні еколого-економічні показники не можна повною мірою використати для характеристики резуль-
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татів екологізації діяльності підприємства та параметрів цього процесу. Їхнім суттєвим недоліком слід
вважати відокремленість в їхній сукупності окремо екологічних і окремо економічних показників.

Ключові слова: екологізація, результат, процес, показник, параметр, витрати.

В. В. Вахлакова

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение. Экологизация рассматривается как процесс внедрения технологических, управ-
ленческих и правовых методов, позволяющих обеспечить выпуск необходимой продукции в нужном
количестве и достаточного качества, но при условии повышения эффективности использования при-
родных ресурсов и уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Экологизация как
процесс в деятельности предприятия имеет результат, то есть состояние процесса на определенный
момент времени, и параметры. Отсюда возникает комплексное задание: нужно оценить (или описать)
результат экологизации и ход этого процесса. Решение первой части задания заключается в опреде-
лении совокупности показателей, которые характеризуют результат экологизации. Цель: первичное
формирование состава показателей для описания результата экологизации деятельности предпри-
ятия из числа известных эколого-экономических показателей. Методы: логического и сравнительного
анализа, метод группирования. Результаты. Показатели результата экологизации деятельности
предприятия разделены на группы: показатели, характеризующие технологии производства продук-
ции; показатели, характеризующие технологии охраны окружающей среды и воссоздания потребляе-
мых ресурсов; показатели, характеризующие экономичность экологизации деятельности предпри-
ятия. Показатели экологизации деятельности предприятия, характеризующие технологии производст-
ва продукции, в свою очередь, разделены на такие группы: показатели, характеризующие технологи-
ческий процесс производства продукции по вредности его влияния на окружающую среду; показате-
ли, характеризующие отходность производства. Экономический аспект экологизации деятельности
предприятия должен обязательно рассматриваться с позиции затрат и потерь, возникающих в этом
процессе. Особенностью затрат, возникающих в процессе экологизации деятельности предприятия,
является их, в лучшем случае, низкая окупаемость. Затраты экологизации деятельности предприятия
разделяются на инвестиционные (капитальные) и текущие. Выводы. Имеющиеся эколого-
экономические показатели нельзя в полной мере использовать для характеристики результатов эко-
логизации деятельности предприятия и параметров этого процесса. Их существенным недостатком
следует считать наличие в их совокупности отдельно экологических и отдельно экономических пока-
зателей.

Ключевые слова: экологизация, результат, процесс, показатель, параметр, расходы.

V. V. Vakhlakova

THE INDICATORS OF ACTIVITY ECOLOGIZATION FOR
AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Introduction. Ecologization is proposed to be understood as the process of implantation of techno-
logical, managerial and legislative methods that allow to provide the creating the necessary production of the
sufficient quality and in the right quantity while increasing the effectiveness of usage the natural resources
and decreasing the anthropogenic pressure on the external environment. Ecologization as the process in the
enterprise activity has result as the conditions of the process at the specific moment of time and some indica-
tors. This fact allows to formulate the complex task: it is necessary to evaluate (or to describe) the result of
ecologization and passing the process of ecologization. The first part of this task requires to define the ag-
gregate of indicators that characterize the result of ecologization. Target: the primary formation of composi-
tion of indicators from the well-known ecologic and economic indicators to describe the result of ecologiza-
tion of the enterprise activity. Methods: logical and comparative analysis, grouping. Results. The indicators
of enterprise activity ecologization are divided into groups: indicators that characterize the production tech-
nologies; indicators that characterize the technologies of external environment protection and reconstruction
of consumed resources; indicators that characterize the economy of enterprise activity ecologization. The
indicators of enterprise activity ecologization that characterize the production technologies are divided in
such groups: the indicators that characterize the technological process depending on its insalubrity for the
external environment; the indicators that characterize the waste of production. The economical aspect of
enterprise activity ecologization should be analyzed from the position of costs and losses of ecologization
process. The specific feature of costs for enterprise activity ecologization is their low payback as the best
variant. The costs for the enterprise activity ecologization are divided on investment (capital) and current.
Conclusions. The existing ecological and economical indicators can not be used to characterize the results
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of enterprise activity ecologization and the parameters of such process. Their substantial lack is the pres-
ence of separated ecological and economical indicators.

Keywords: ecologization, result, process, indicator, parameter, costs

Постановка проблеми. Діяльність сучасного підприємства пронизують
процеси загального призначення – інноватизація, забезпечення економічної без-
пеки, соціалізація, екологізація тощо. Вони стосуються всіх цільових напрямів дія-
льності та функціональних підсистем управління підприємством, їхні наслідки
(передбачувані або ймовірнісні) мають враховуватися при ухваленні різноманіт-
них рішень в поточному і стратегічному управлінні. Екологізація особливого зна-
чення набуває для промислових підприємств, зокрема, переробної промисловос-
ті, оскільки саме вони здійснюють найзначніший антропогенний вплив на навко-
лишнє середовище.

У найзагальнішому вигляді екологізація розглядається як процес впрова-
дження технологічних, управлінських і правових методів, що дозволяють забез-
печити випуск необхідної продукції у потрібній кількості та достатньої якості, але
за умови підвищення ефективності використання природних ресурсів та змен-
шення антропогенного навантаження на навколишнє середовище. За аналогією з
визначенням Г.С. Смирновим поняття "екологізація свідомості" [4] поняття "еколо-
гізація діяльності" стосовно промислового підприємства можна визначити в такий
спосіб: зміна пріоритетів в діяльності підприємства, її орієнтація на зменшення
антропогенного навантаження на навколишнє середовище, іноді навіть на збиток
економічній діяльності.

Екологізація діяльності підприємства означає, що економічні та екологічні
пріоритети, як мінімум, мають однакове значення при ухваленні рішень щодо ви-
робництва продукції та використовуваних технологій. На жаль, рівень розвитку
економіки в Україні поки ще не дозволяє вирішальними пріоритетами вважати
екологічні, але нехтування ними, надання значної переваги економічним пріори-
тетам матиме катастрофічні наслідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вимірюваність є властивістю
екологізації діяльності підприємства, що надає можливість отримати інформацію
про стан основних параметрів процесу (на підставі величини їхнього відхиляння).
Вимірювання екологізації діяльності підприємства означає визначення фактично-
го значення параметрів цього процесу розрахунковим способом. У цьому контекс-
ті у сучасній науковій літературі найчастіше йдеться про еколого-економічні пока-
зники (їхня назва підкреслює невіддільність економіки від екології: одне без одно-
го не має сенсу) та екологічні показники.

Суто економічні показники характеризують загальну вартість природних ре-
сурсів, що використовуються у виробництві, вартість природних ресурсів на оди-
ницю продукції, що випускається, величину плати за забруднення навколишнього
природного середовища викидами, стоками, відходами тощо, видатки на приро-
доохоронні заходи та відшкодування збитків. Суто екологічні показники характе-
ризують рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище внаслідок вилу-
чення з нього природних ресурсів та забруднення довкілля викидами, стоками,
відходами (кількість та концентрація шкідливих речовин у викидах, стоках та від-
ходах, ймовірність аварійних викидів, стоків, відходів при функціонуванні вироб-
ництва) [1, с. 198]. Еколого-економічні показники характеризують зміну параметрів
господарської діяльності економічних суб’єктів у відповідь на процеси відтворення
природних благ чи впливу на компоненти середовища. Серед еколого-
економічних показників найчастіше пильну увагу приділяють показникам еколого-
економічної ефективності (еколого-економічна ефективність природокористуван-
ня, природовідтворення, природоексплуатуючих галузей, природозубруднуючи
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галузей) [2, с. 214]. Особливе місце в системі еколого-економічних показників на-
лежить економічному збитку від екологічних порушень, небезпечних природних і
техногенних процесів, що носять випадковий характер [3, с. 214].

Отже, серед еколого-економічних показників все такі превалює економічний
аспект, екологічний залишається вторинним. Тому їхнє використання для харак-
теристики перебігу та результатів екологізації діяльності підприємства у незмін-
ному вигляді навряд чи можливе, потрібна їхня модифікація.

Екологізація як процес в діяльності підприємства має результат, тобто стан
процесу на певний момент часу. Так само процес екологізації має параметри –
відносно постійні показники, які показують відмінність планованого процесу еко-
логізації діяльності підприємства від фактичного, тобто відхилення від заплано-
ваного перебігу процесу. Звідси виникає комплексне завдання: потрібно оцінити
(або описати) результат екологізації та перебіг цього процесу. Вирішення першої
частини завдання полягає у визначенні сукупності показників, які характеризують
результат екологізації. Але його вирішення має передбачати ще й економічний
аспект: зменшення негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє
середовище має певну економічну межу, при переході якої діяльність підприємст-
ва втрачає економічний сенс. Для вирішення другої частини завдання потрібні
параметри екологізації. Параметри процесу можуть бути не лише кількісними
(представлені кількісними показниками), але й якісними, наприклад властивостя-
ми процесу. Наявність параметрів екологізації діяльності підприємства дозволяє
зробити цей процес керованим, тобто планувати та контролювати його.

Метою статті є первинне формування складу показників для опису резуль-
тату екологізації діяльності підприємства з числа відомих еколого-економічних
показників.

Виклад основного матеріалу. Результатами екологізації діяльності під-
приємства є негативного навантаження на навколишнє середовище - зменшення
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, забруднення водних об'єктів,
руйнування і засмічення земельних ресурсів, теплового, шумового, електромагні-
тного та інших видів впливу. Досягти таких результатів можна з використанням
технології охорони навколишнього середовища. Отже, показники результату еко-
логізації діяльності підприємства доцільно поділити на такі групи (рис. 1):

показники, які характеризують технології виробництва продукції;
показники, які характеризують технології охорони навколишнього середо-

вища, технології відтворення споживаних ресурсів;
показники, які характеризують економічність екологізації діяльності підпри-

ємства.

Показники результату екологізації діяльності
підприємства, які характеризують

технології охорони навколиш-
нього середовища та відтво-
рення споживаних ресурсів

технології
виробництва

продукції

економічність
екологізації діяльності

підприємства

показники, які характеризують техноло-
гічний процес виробництва продукції за

шкідливістю його впливу

показники, які характеризують
відходність виробництва

Рис. 1. Показники результату екологізації діяльності підприємства
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Для формування зазначених груп показників доцільно спочатку використати
вже відомі показники екологічної та економічної діяльності підприємства, а потім
за необхідності додати до них знову сконструйовані.

Показники екологізації діяльності підприємства, які характеризують техно-
логії виробництва продукції, у свою чергу, поділяються на такі групи:

показники, які характеризують технологічний процес виробництва продукції
за шкідливістю його впливу (на повітряний басейн, водні ресурси, земельні ділян-
ки тощо);

показники, які характеризують відходність виробництва.
Показники екологізації діяльності підприємства, які характеризують техно-

логічний процес виробництва продукції за шкідливістю його впливу (на повітряний
басейн, водні ресурси, земельні ділянки тощо), за характером є відносними (зна-
чення Сі не повинно перевищувати одиницю), розраховуються за результатами
порівняння фактичних та нормативних викидів забруднюючих речовин стаціонар-
ними та переміщуваними джерелами:





m

j
i Hij

Фij
C

1
, (1)

де Сi – показник якості i-го компонента навколишнього середовища; Фij –
фактичний обсяг викидів (або фактичний рівень концентрації) j-го інгредієнта в i-й
компоненті навколишнього середовища; Hij – нормативний рівень викидів (норма-
тивний рівень концентрації) j-го інгредієнта в i-й компонент навколишнього сере-
довища.

Деякі показники екологізації діяльності підприємства, які характеризують тех-
нологічний процес виробництва продукції за шкідливістю його впливу на навколиш-
нє середовище (на додаток до показника за формулою 1), подано у табл. 1.

Таблиця 1

Показники екологізації діяльності підприємства, які характеризують
технологічний процес виробництва продукції за шкідливістю його впливу

на водні ресурси

Показник Розрахунок Пояснення до розрахунку
Коефіцієнт чистоти спо-
живаних водних ресурсів
(Kчв)

%100
4

3 
V

VКчв
V4 – загальний обсяг водо-
споживання (оборотна вода
і свіжа); V3 – витрата води
питної якості

Коефіцієнт використання
споживаних водних ре-
сурсів (Квв)

%100
4

5 
V

VКвв
V3 – витрата води питної
якості

Коефіцієнт забруднення
водних ресурсів (Кзв) %100

6

8 
V

VКзв
V6 - відновлені водні ресур-
си; V8 – витрата забрудне-
них стічних вод

Коефіцієнт інтенсивності
використання (оборотно-
сті) водних ресурсів (Kоб)

%100
..4

9 



пVмV

VКоб
V9 – витрата оборотного
водопостачання (оборотна
вода і вода повторного ви-
користання); Vм.п. – техно-
логічно зумовлені безпово-
ротні втрати води при її
використанні



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (IІ) / 2013 53

Продовження табл. 1

Показник Розрахунок Пояснення до розрахунку
Коефіцієнт ефективності
технологічного процесу
при видобутку (перероб-
ки) корисних копалин (Кзд)

%100
Vз

МвідхКзд
Мвідх. – створення твердих і
рідких відходів (без ураху-
вання речовин, видобутих з
відхідних газів і стічних вод
та викидів в повітряний і во-
дний басейни з газами, що
відходять і стічними водами)
при видобутку (переробці)
корисних копалин; Vз – зага-
льний обсяг добування кори-
сних копалин

Коефіцієнт величини
втрат (невикористаних
твердих відходів) у зага-
льному обсязі витягнутих
корисних копалин (Квтв)

%100
Vз
ПКвтв

П - втрати (невживані тверді
відходи) при видобуванні та
переробці корисних копалин

Коефіцієнт ефективності
технологічного процесу
щодо використання твер-
дих відходів при видобут-
ку (переробці) корисних
копалин (Квв)

%100
Мвідх
ІвідхКвв

Івідх – використання твердих
відходів при видобутку (пе-
реробці) корисних копалин

У видобувних галузях важливе значення має раціональне використання ко-
рисних копалин і твердих відходів, отриманих при видобутку. Міра раціональності
використання корисних копалин і твердих відходів, отриманих при видобутку та-
кож характеризують технології виробництва, у даному випадку – технології видо-
бутку. Тому такі показники також включено до табл. 1.

Показники відходності виробництва також певною мірою характеризують
прогресивність технологій виробництва. Основним напрямом розвитку технологій
виробництва сьогодні є їхня безвідходність. Саме безвідходність технології виро-
бництва є одним з параметрів, які визначають її прогресивність. Для опису ре-
зультатів екологізації діяльності підприємства доцільно використовувати такі по-
казники відходності виробництва: кількість твердих відходів, що виникають; кіль-
кість твердих відходів, що підлягають захороненню; обсяг утилізованих шкідливих
речовин, витягнутих з стічних вод; обсяг утилізованих шкідливих речовин, витяг-
нутих з відхідних газів; кількість утилізованих твердих відходів. Ці показники є аб-
солютними, а тому малоінформативними. Їхнє використання доцільне у динаміці
(для характеристики динаміки результатів екологізації діяльності підприємства)
або у порівнянні з певною базою (показники аналогічних підприємств – зарубіжних
або вітчизняних).

Показники, які характеризують технології охорони навколишнього середо-
вища, є важливими для характеристики результатів екологізації діяльності під-
приємства. Є підстави стверджувати, що рівень прогресивності технологій вироб-
ництва і технологій охорони навколишнього середовища мають бути приблизно
однаковим. Лише за умови однаковості їхнього рівня можна сподіватися на значні
результати екологізації діяльності підприємства. Деякі показники екологізації дія-
льності підприємства, які характеризують технології охорони навколишнього се-
редовища, подано у табл. 2. Показники екологізації діяльності підприємства, які
характеризують технологічний процес виробництва продукції за шкідливістю його
впливу на навколишнє середовище, та технології охорони навколишнього сере-
довища, мають певним чином кореспондуватися між собою.
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Таблиця 2

Показники, які характеризують технології охорони
навколишнього середовища

Показник Розрахунок Пояснення до розрахунку
Коефіцієнт ефективнос-
ті технологій охорони
повітряного басейну
(Kопб)

%100
2

1 
V

VКопб
V1 – обсяг уловлених і зне-
шкоджених шкідливих речо-
вин; V2 – обсяг утворених шкі-
дливих речовин

Коефіцієнт обсягу від-
новлення водних ре-
сурсів (Квв)

%100
4

6 
V

VКвв
V4 – загальний обсяг водоспо-
живання (оборотна вода і сві-
жа); V6 - відновлені водні ре-
сурси

Коефіцієнт якості відно-
влення водних ресурсів
(Кяв)

%100
6

7 
V

VКяв
V7. – загальний обсяг очище-
ної води (у т.ч. нормативно-
чисті)

Коефіцієнт інтенсивнос-
ті використання (оборо-
тності) водних ресурсів
(Kоб)

%100
..4

9 



пVмV

VКоб
V9 – витрата оборотного водо-
постачання (оборотна вода і
вода повторного використан-
ня); Vмп – технологічно зумов-
лені безповоротні втрати води
при її використанні

Результати екологізації діяльності підприємства мають бути економічними.
Деякі показники екологізації діяльності підприємства, які характеризують її еконо-
мічність, подано в табл. 3.

Економічний аспект екологізації діяльності підприємства має обов’язково
розглядатися з позиції витрат та втрат, що виникають у цьому процесі. Без витрат
процес екологізації неможливий, а втрати виникають найчастіше внаслідок недо-
статньої ефективності цього процесу. Але деякі втрати, яких уникнути неможливо.
Більш того, часто підприємство свідомо йдуть на такі втрати, оскільки екологізація
їхньої діяльності обійдеться значно дорожче.

Таблиця 3

Показники, які характеризують економічність екологізації діяльності
підприємства

Показник Розрахунок Пояснення до розрахунку
Економічний результат
екологізації, тис. грн. (ЕР)

ЕР = ΔУ +|ΔД| ΔУ – відвернений економічний
збиток, тис. грн.; |ΔД| – приріст
доходу, тис. грн.

Відвернений економічний
збиток (ΔУ)

ΔУ = У1 - У2, У1 - збиток, який мав місце до
здійснення заходів з екологіза-
ції; У2 - збиток після екологізації

Питома вага капітальних
витрат екологізації в за-
гальному їхньому обсязі

%1001 
К

Кпр
q

К - загальний обсяг капітальних
витрат підприємства; Кпр – капі-
тальні витрати екологізації

Питома вага поточних
витрат екологізації в за-
гальному їхньому обсязі

%1002 
С

Спр
q

С - загальний обсяг поточних
витрат підприємства; Спр – по-
точні витрати екологізації

Особливістю витрат, які виникають у процесі екологізації діяльності підпри-
ємства, є їхня, у кращому випадку, низька окупність. Іноді такі витрати не окупу-
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ються у грошовому вимірі ніколи. Сьогодні формуються інші форми окупності ви-
трат екологізації діяльності підприємства, їх можна назвати соціальними. До таких
належить імідж соціально відповідального підприємства. Поки ще в нашій країні
такий імідж економічних вигід не надає. А такі вигоди можуть виникнути при особ-
ливих формах заохочення державою соціально відповідальних підприємств –
державні гарантії під кредити зарубіжних банків або іноземні інвестиції, певні по-
даткові преференції тощо.

Витрати екологізації діяльності підприємства поділяються на інвестиційні
(капітальні) та поточні. Капітальні витрати складають:

К = Впо + Вт + Втранс + Впо + Втв + Вндр, (2)

де Впо - вартість впроваджуваного природоохоронного устаткування; Вт -
вартість впроваджуваного устаткування за екологічними технологіями; Втранс –
витрати на транспортування обладнання; Впо – витрати на монтаж, наладку, під-
готовку та освоєння устаткування; Втв – трансакційні витрати; Вндр – витрати на
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

Поточні витрати екологізації діяльності підприємства складаються з таких
їхніх видів:

Ст = М + ЕП + ФЗПо + Єсв + Вм + Бк + Втр + Вн +Пр, (3)

де М - матеріальні витрати при експлуатації природоохоронного обладнан-
ня; ЕП - енергетичні витрати та витрати на паливо; ФЗПо – основна заробітна
плата робітників, які обслуговують природоохоронне обладнання; Єсв – єдиний
соціальний внесок; Вм – обов'язкове страхування майна; Бк – плата по банківсь-
кому відсотку за кредит; Втр - витрати на поточний ремонт природоохоронного
обладнання; Вн – витрати та навчання щодо освоєння нових технологій та обла-
днання; Пр – інші поточні витрати.

Висновки. Наявні еколого-економічні показники не можна повною мірою
використати для характеристики результатів екологізації діяльності підприємства
та параметрів цього процесу. Але, і це показано у статті, окремі еколого-
економічні показники можуть бути включені до виділених груп показників екологі-
зації. Суттєвим недоліком наявних еколого-економічних показників слід вважати
відокремленість в їхній сукупності окремо екологічних і окремо економічних пока-
зників, тобто екологічні показники слабко пов’язані з економічними. До того ж еко-
логічні показники описують результати природоохоронной діяльності підприємст-
ва, але не екологізації його діяльності. І хоча природоохоронна діяльність підпри-
ємства є важливою, але вона все ж такі є лише складником екологізації діяльності
підприємства.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Вступ: Актуальність дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств зумовлюється як не-
обхідністю удосконалення теоретичних та прикладних засад управління підприємствами у зв’язку із
сталим підвищенням рівня інтернаціоналізації їхньої діяльності, так і необхідністю врахування нових
чинників, вплив яких проявляється під час інтернаціоналізації діяльності підприємств. Мета: Уточнен-
ня сутності категорії «інтернаціоналізація підприємств», узагальнення та класифікація теорій інтерна-
ціоналізації підприємств. Методи: Логічного і порівняльного аналізу, метод групування, метод дедук-
ції. Результати: Систематизовано визначення економічної категорії «інтернаціоналізація підпри-
ємств» та на їхній основі запропоновано власне трактування сутності інтернаціоналізації підприємств.
Досліджено, узагальнено та класифіковано основні теорії інтернаціоналізації на п’ять груп за ознакою
основного чинника інтернаціоналізації. Висновки: Під час ухвалення управлінських рішень щодо ін-
тернаціоналізації підприємств необхідно керуватися положеннями основних теорій інтернаціоналізації
з метою досягнення конкурентних переваг на зарубіжних ринках.

Ключові слова: інтернаціоналізація, теорії інтернаціоналізації підприємств, класифікація,
стратегія, стратегічне управління
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ОБОБЩЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕОРИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Введение: Актуальность исследования теорий интернационализации предприятий обуслов-
лено как необходимостью усовершенствования теоретических и прикладных основ управления пред-
приятиями в связи с постоянным повышением уровня интернационализации их деятельности, так и
необходимостью учета новых факторов, влияние которых проявляется при интернационализации

 Ільчук П. Г. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету
"Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

Ilchuk P. H. – Candidate of Economic Sciences, associate professor, Finances Department, Lviv Polytech-
nic National University, Lviv, Ukraine.


