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Методологія

дослідження.

Методологічну

основу

дослідження

становлять принципи, методи і прийоми наукового дослідження. Відповідно до
них у дослідженні використовувались такі методи: системний, абстрагування,
узагальнення, логічний, кореляційний, а також такі прийоми, як статистичне
групування, економічне порівняння, графічний та аналогії. Як результат
дослідження змодельовано та графічно представлено процес прийняття рішень
щодо інтернаціоналізації підприємства, виконано практичне застосування
теоретичних положень розробленої моделі.
Результати. Обґрунтовано необхідність прийняття управлінських рішень
щодо інтернаціоналізації підприємства за єдиною загальною моделлю, що дає
змогу уніфікації цього процесу та врахування попереднього управлінського
досвіду. Показано основні етапи та взаємозв’язки під час моделювання процесу
прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства і змодельовано дані
процеси на прикладі групи українських машинобудівних підприємств. Розкрито
теоретичні засади та практичні основи виконання типового процесу оцінювання
рівня інтернаціоналізації підприємства, визначення ефективності діяльності
підприємства (в тому числі за рахунок ведення діяльності на закордонних
ринках),

виявлення

взаємозв’язку

між

рівнем

інтернаціоналізації

та

ефективністю діяльності підприємства.
Новизна. Розроблено узагальнюючу модель прийняття рішень щодо
інтернаціоналізації підприємства, що дає змогу формування чітких та
універсальних методичних рекомендацій щодо інтернаціоналізації для усіх
видів підприємств, деталізовано кожен з етапів розробленої моделі, а також
доведено, що модель є безперервною у часі, про що свідчать зворотні зв’язки на
окремих її етапах.
Практична значущість. Використання узагальнюючої моделі прийняття
управлінських рішень щодо інтернаціоналізації підприємства дозволить

підвищити якість управлінських рішень та їхню відповідність реальним умовам
господарювання підприємства, а також сприятиме отриманню конкурентних
переваг на закордонних ринках за умови інтернаціоналізації підприємства
внаслідок своєчасного та адекватного корегування рівня інтернаціоналізації
відповідно до ефективності діяльності підприємства на основі фактичного типу
взаємозв’язку між цими параметрами.
Ключові слова: інтернаціоналізація, модель, прийняття рішень, рівень
інтернаціоналізації, ефективність діяльності, взаємозв’язок.
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