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ВСТУП 

 

 

Зовнішньоекономічні зв'язки стають важливою складовою частиною 

господарської діяльності українських підприємств та організацій. Зростає 

зацікавлення в економічному, виробничому та науково-технічному 

співробітництві з партнерами із зарубіжних країн. У цих умовах усе більша 

кількість інженерів та техніків, працівників виробничої сфери, 

агропромислового комплексу, малих підприємств, приватних фірм та 

державних установ мають потребу в об'єктивній інформації про світовий 

ринок, його структури, організації та техніку здійснення зовнішньо-

економічних операцій. 

Зовнішньоекономічні зв'язки — багато в чому специфічна сфера 

діяльності, що вимагає великих і спеціальних знань в галузі міжнародної 

комерції і права. 

Міжнародна діяльність підприємств — це форма господарської 

діяльності, пов'язана з технологією виробництва та науково-технічною 

діяльністю, а також з експортними й імпортними операціями. 

Зовнішньоекономічна діяльність — по-перше, це одне з основних 

джерел доходу країни, по-друге — підприємств, що працюють на 

зовнішньому ринку та більш повно використовують кошти. 

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність підприємств сприяє 

зміцненню експортного потенціалу країни, підвищенню 

конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, 

формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню 

іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. 

 Проблеми управління міжнародною діяльністю досліджували багато 

науковців. Серед них Л. Антонюк, І. Волкова, О. Калініна, Ю. Орловська, О. 

Варламова, О. Вівчар, С. Маталка та інші. Найбільший внесок в розробку 

теорії управління зовнішньоекономічної діяльності зробили такі відомі 
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науковці: Балабанова І.Т., Бахрамова Ю.М., Стровский Л.Є., Машталір Я.П., 

Дегтярьова О.І., Макогон Ю.В., Кандиба О.М., Бєляєва І.В.  та ін. 

Метою роботи є дослідження особливостей управління 

зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання України в 

умовах глобалізаційних процесів. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні 

основи економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів, законодавчі та нормативні акти України з проблематики 

стратегічного управління ЗЕД підприємств у сучасних умовах. При 

проведенні дослідження використано методи логіко-аналітичного 

узагальнення, спостереження та порівняння. 

Інформаційною базою дослідження виступають законодавчі та інші 

нормативні документи з економічних питань; статистичні, інформаційні, 

аналітичні дані Міністерства статистики України; матеріали наукових 

конференцій, семінарів та періодичних видань. 
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1. Вплив глобалізації на розвиток міжнародної економічної діяльності 

на мікрорівні 

 

Інтеграція України у світову економіку, яка почалась практично 

одночасно із набуттям незалежності, є об’єктивним незворотним процесом та 

однією з умов успішного соціально-економічного розвитку країни. Вступ до 

СОТ призвів до суттєвого зниження чи навіть скасування митних бар’єрів, 

відкрив внутрішній ринок для імпортних товарів та ускладнив конкуренцію 

для вітчизняних товаровиробників. 

На мікрорівні вплив глобалізації проявляється у розширенні діяльності 

господарюючих суб’єктів на зовнішній ринок. Невеликі фірми вимушені 

враховувати глобалізаційні процеси при закупівлі сировини та наборі        

персоналу, здійсненні кредитно-фінансових операцій, встановленні ціни, у 

процесі пошуку ринків збуту. Великі корпорації можуть одноосібно впливати 

на формування глобалізаційних процесів та економічну кон’юнктуру в певних 

галузях, розповсюджуючи свої операції по всьому світу: закуповуючи 

найдешевшу сировину, знаходячи найдешевшу робочу силу та збуваючи попит, 

що виникає будь-де, і у підсумку підвищуючи ефективність свого бізнесу за 

рахунок обходження ринкових, законодавчих, митних та інших бар’єрів. С.І. 

Долгов дає визначення глобалізації на мікрорівні як „глобалізації на рівні 

господарюючих суб’єктів”. Головною особливістю глобалізації на мікрорівні є, 

на його думку, „загальна стратегічна орієнтація компанії, всесвітня за своїм 

характером – чи то орієнтація на ринки збуту по всьому світу чи на такі ж 

джерела постачання, а також на розміщення виробництва у різних країнах” [3]. 

Глобалізацію на мікрорівні він називає „фундаментом глобалізації”, як і 

більшість дослідників цього процесу, вважаючи, що діяльність 

транснаціональних корпорацій складає основу процесів глобалізації. Так, М. 

Іванов вважає, що „глобалізація супроводжується процесом переростання 

регіональних транснаціональних корпорацій у глобальні, які здійснюють 

оптимізацію виробничих процесів, використання ресурсів та наукових 
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розробок, диверсифікацію та управління інвестиціями у світовому масштабі” 

[5]. 

Відомий «парадокс Нейсбіта» констатує: «чим вищим є рівень 

глобалізації, тим потужнішими стають її найдрібніші учасники» [8]. На думку 

І. Брикової [1], внаслідок цього використання нових можливостей глобалізації 

та створення локальних конкурентних переваг дозволяє регіонам не лише 

зміцнювати власний міжнародний конкурентний статус, а й 

сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності національної економіки, 

що призводить до виникнення «регіонів-підприємств» [12]. Останні 

розглядаються як квазіпідприємства, які активно розпоряджаються власними 

ресурсами для підвищення рівня конкурентоспроможності в економічній, 

соціальній, екологічній сферах з метою залучення інвестиційних коштів і 

висококваліфікованого працездатного населення.  

Н.Я. Калюжнова вважає, що «забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності регіону – це перша з проблем, яку можна назвати 

глобальною проблемою сучасності, тобто властивою регіонам (локалітетам) 

різних рівнів у різних країнах» [6]. 

Дослідження міжнародної економічної діяльності (МЕД) на мікрорівні 

в Україні почались із лібералізацією економічної діяльності наприкінці 80-х 

років і, таким чином, налічують приблизно 20-річну історію. Поняття МЕД на 

мікрорівні пов’язано із децентралізацію та роздержавленням зовнішньої 

торгівлі і є однією з форм реалізації міждержавних торгових відносин. На 

противагу міжнародним зв’язкам, МЕД реалізується на мікрорівні з певною 

самостійністю у виборі зовнішніх ринків, партнерів, номенклатури товарів та 

послуг, ціни, обсягів та строків постачання і є частиною виробничо-

комерційної діяльності. 

Успішність інтеграції країни у світову економіку залежить від державної 

політики на макрорівні у поєднанні із взаємовигідним співробітництвом 

суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних організацій, фінансово-

промислових груп на мікрорівні. Незважаючи на вступ України до СОТ, захист 
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внутрішнього ринку може бути одним із завдань державної економічної 

політики, врахування чого також необхідно у функціонуванні господарюючих 

суб’єктів. 

Зважаючи на недостатність ресурсів  держави для підтримки великої 

кількості підприємств, важливо визначити перспективні господарюючі 

суб’єкти, які можуть скласти основу зростання конкурентоспроможної 

економіки. Головним параметром такої оцінки є випереджальний розвиток, 

який характеризується певною кількістю критеріїв та їх значень (табл. 1.1) на 

підставі аналізу даних з інноваційного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності економіки на мікрорівні. 

Таблиця 1.1 

Критерії відбору господарюючих суб’єктів для державного 

стимулювання МЕД 

Критерій Значення 

Рентабельність Більше 20-25 % 

Наукоємність продукції 7-10% 

Термін окупності інвестицій 1,5-2 роки 

Комерціалізація наукових 

досліджень 

Повністю (до 100%) 

Частка наукових працівників Більше 4 % 

Екологічність виробництва та 

продукції 

Відповідно до вимог 

міжнародних стандартів 

Динамічність та гнучкість 

виробництва 

Оновлення не менше 15 % на рік 

Якість продукції Відповідає міжнародним 

стандартам серії ISO 9000 

 

Врахування цих рекомендації дозволить, ефективно витрачаючи гроші 

державного бюджету, створювати „точки росту” в економіці, стимулюючи 

наукоємне, інноваційне виробництво, конкурентоспроможне на зовнішньому 

ринку. При цьому глобалізація може виступати як позитивний фактор, 

полегшуючи доступ до ринків сировини, капіталів та новітніх       технологій,      

розширюючи  ринки збуту продукції та послуг. 

Відкритість економіки знижує митні та законодавчі бар’єри для розвитку 

економіки на мікрорівні, спрощуючи МЕД. У той же час глобалізація у 
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поєднанні з відкритістю економіки збільшує конкуренцію і може створювати 

умови для вимивання людського капіталу та сировинних ресурсів, 

створюючи їх дефіцит для суб’єктів господарювання. 

У сучасних умовах, незважаючи на значний ресурсний потенціал 

економіки та достатню ємність внутрішнього ринку, в Україні через нестачу 

інвестицій та структурну кризу в промисловості склалась диспропорційна 

експортна орієнтація вітчизняних виробників. Досягнення економічного 

зростання за рахунок дії екстенсивних факторів розвитку, кількісного 

нарощування та використання сировинних ресурсів загрожує реалізації 

стратегічного курсу на європейську інтеграцію та національних інтересів 

загалом. 

Одним з найважливіших факторів інтеграції України до світового 

господарства є створення механізму сталого розвитку експортної діяльності, що 

залежить значною мірою від можливостей вітчизняних підприємств виробляти 

і реалізовувати товари в умовах стохастичного впливу міжнародного бізнес-

середовища на експортну діяльність підприємства та жорсткої конкурентної 

боротьби на світових ринках. 

У виробництві та просуванні продукції на зовнішні ринки спостерігається 

об’єктивний процес, коли міжнародна конкуренція переміщується із цінової 

сфери до сфери, де конкурують умови виробництва. Така 

конкурентоспроможність відображує виробничий, технологічний та в цілому 

експортний потенціал вітчизняних підприємств. 

Необхідно погодитись з думкою вчених, що слід розрізняти якнайменше 

три типи потенціалу міжнародної діяльності: експортний, спільного 

підприємництва та інвестування. Так, Т. Циганкова відзначає, що «беручи 

участь у міжнародній діяльності, одні фірми тільки експортують, інші плідно 

використовують форми спільного підприємництва або поєднання експорту 

одного товару та спільного підприємства з виготовлення іншого товару, деякі 

компанії віддають перевагу формам прямого інвестування і безпосередньої 

присутності на цільовому ринку» [11]. 
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Разом з тим у науковій літературі відсутня цілісна концепція визначення 

експортного потенціалу підприємств в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища. Як відомо, потенціал (від лат. potencia – сила, міцність) – це 

«наявні в економічного суб’єкта ресурси та вміння використовувати їх для 

досягнення поставленої мети» [4]. 

В економічній літературі простежується панування двох основних 

підходів до визначення потенціалу як економічної категорії, а саме – ресурсного 

й економічного. У межах ресурсного підходу потенціал розглядається як 

сукупність ресурсів, яка може бути використана для виробництва певної 

кількості матеріальних благ. Згідно з економічним підходом потенціал 

підприємства ототожнюється з його виробничою потужністю і проблема 

оцінки потенціалу обмежується тільки питаннями оцінки ефективності 

діяльності. Л. Скоробагата пропонує новий методичний підхід, який має за 

мету поєднати ресурсний і економічний підходи  і  доповнити  методику  

дослідження  економічного  потенціалу  підприємства  в контексті 

формування інформаційного потоку «потенціал – потужність – економічні 

вигоди» (табл. 1.2) [10]. 

Таблиця 2 

Методичні підходи, критерії та показники оцінки економічного потенціалу 

підприємства 

Методичний 

підхід 

Інтерпретація 

методичного 

підходу 

Критерії Показники оцінки 

економічного потенціалу 

підприємства 1 2 3 4 

Ресурсний 

підхід 

Дослідження 

економічного 

потенціалу           

за показниками 

формування 

економічного 

потенціалу 

Кількісна  та 

якісна 

діагностика 

параметрів 

діяльності 

підприємства 

Показники, що характеризують 

параметри забезпечення 

господарської    діяльності 

(кількість); показники, що 

характеризують параметри 

функціонування підприємства         

(якість); показники,  що  оцінюють 

параметри        результатів 

господарської    діяльності 

(результативність) 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

Економічний 

підхід 

Дослідження 

економічного 

потенціалу           

за показниками 

результативності 

функціонування 

підприємства 

Ефективність 

діяльності 

підприємства 

Показники, що характеризують 

повноту та ефективність 

використання економічного    

потенціалу підприємств 

Інформаційни

й підхід 

Дослідження 

економічного 

потенціалу           

за показниками 

адаптації 

господарської 

діяльності            

до нестабільного 

зовнішнього         

та внутрішнього 

середовища 

Вигідність 

діяльності 

Показники, що характеризують 

зв’язок, вплив та залежність між 

потенціалом,      потужністю      та 

економічними вигодами 

 

Ресурсний та економічний підходи до визначення експортного 

потенціалу не враховують низку важливих особливостей. Так, експортний 

потенціал – це динамічний показник, що постійно змінюється з розвитком 

суб’єкта і кон’юнктури світового ринку. 

Поняття «експортний потенціал» характеризується не тільки 

абсолютним обсягом експорту, але й резервами матеріально-технічних, 

товарних, інтелектуальних, трудових та інших ресурсів, що можуть бути 

задіяні для здійснення експортної діяльності при визначених умовах. 

Оцінка експортного потенціалу має відображати не стільки сукупність 

всіх ресурсів, скільки максимально важливий результат (економічні вигоди) 

експортної діяльності, який може бути отриманий на основі узгодженого 

використання цих ресурсів. Таким чином, експортний потенціал 

підприємства – це його здатність до конкурентної боротьби на світових 

ринках, яка визначається сукупністю ресурсів, що надходять на підприємство 

і перетворюються, у результаті чого формується експортний продукт або 

послуга. 

Отже, успішність інтеграції країни у світову економіку залежить від 

державної політики на макрорівні у поєднанні із взаємовигідним 

співробітництвом суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних організацій, 

фінансово-промислових груп на мікрорівні. Базисною передумовою інтеграції 
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України у світове господарство є створення механізму сталого розвитку 

експортної діяльності, що залежить значною мірою від можливостей 

вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати товари в умовах 

стохастичного впливу міжнародного бізнес-середовища на експортну 

діяльність підприємства та жорсткої конкурентної боротьби на світових 

ринках. Таким чином, зміцнення конкурентоспроможності експортного 

потенціалу українського товаровиробника як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх ринках є стратегічним завданням економічної політики держави. 

 

 

2. Концептуальні підходи до управління зовнішньоекономічною 

діяльністю на підприємстві 

 

В сучасних умовах надзвичайно інтенсивного розвитку процесів 

глобалізації, прискореного росту масштабів світової торгівлі та інших 

процесів міжнародного обміну, за яких світова економіка стає більш 

інтегрованою та відкритою, велика кількість українських підприємств 

приділяють особливу увагу освоєнню закордонних ринків товарів, капіталу, 

робочої сили. 

Активізація міжнародного бізнесу потребує формування стратегії 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), адже її впровадження 

дозволяє посилювати конкурентоспроможність і гнучко реагувати на мінливі 

умови бізнесового середовища. Нині проблеми розробки 

зовнішньоекономічної стратегії підприємства набувають особливої 

актуальності, адже сучасні умови ведення комерційної діяльності потребують 

принципово нових стандартів, методів менеджменту та етапів організації 

міжнародного бізнесу. 

Розвиток підприємств у всьому світі відбувається під впливом процесів 

глобалізації та міжнародного поділу праці, які інтегрують та уніфікують 

економічну діяльність окремих суб'єктів господарювання. В результаті 
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відбувається економічна трансформація й інтеграція на регіональному і 

світовому рівнях, здійснюється зближення країн, проникнення 

інформаційних технологій, поділ праці між суб’єктами бізнесу, переміщення 

ресурсів – матеріальних, фінансових, трудових – з країни в країну. Саме тому 

виникає необхідність стратегічного управління ЗЕД підприємства [1]. 

Зважаючи на проблеми стратегічного менеджменту, ефективність ЗЕД 

безпосередньо залежить від раціонально спланованої та організованої роботи 

щодо виходу на іноземні ринки у довгостроковій перспективі. Розробка 

стратегії і тактики визначається оптимально спланованим і організованим 

освоєнням іноземних ринків, що реалізується за допомогою певних етапів, і 

кожен з них передбачає опрацювання конкретних завдань. У вирішенні 

проблем стратегічного менеджменту ЗЕД суб’єкта бізнесу особлива роль 

належить національним особливостям країни або регіону; наявності 

механізмів управління основними напрямами ЗЕД; типу підприємства й 

етапу розвитку підприємництва. 

Стратегічне управління ЗЕД – це процес розробки стратегій і 

управління підприємством для успішної його роботи на зовнішньому ринку. 

Стратегічний менеджмент реалізується в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 

основними цілями підприємства в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. При цьому слід зауважити, що стратегічне управління 

передбачає певний набір дій та рішень, розроблених керівництвом, які ведуть 

до формування специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти 

організації, підприємству, фірмі досягти певної мети. 

Для підприємств, що працюють на зовнішньому ринку, важливо 

правильно оцінити бізнесове середовище і розробити ефективні способи 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності, які відповідали б, з 

одного боку, конкретній ринковій ситуації і тенденціям її розвитку, а з 

іншого – особливостям виробництва. Оскільки ЗЕД є комплексною сферою 
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діяльності й характеризується широким набором форм, то управління нею 

вимагає системного підходу, можливого в рамках дієвої стратегії. 

Перевагами використання стратегічного управління ЗЕД для 

підприємства в умовах глобалізаційних процесів світової економіки є 

наступні [2]: 

 мінімізація ризиків негативних впливів динамічного міжнародного 

середовища; 

 підготовка до непередбачуваних змін у відповідності до умов 

зовнішнього оточення;  

 стимулювання менеджерів до реального запровадження прийнятих 

управлінських рішень у довгостроковій перспективі;  

 підвищення координованості дій; створення передумов підвищення 

кваліфікації керівників і спеціалістів; раціоналізація використання 

ресурсного потенціалу;  

 формалізація повноважень та відповідальності працівників.  

За відсутності стратегічного управління підприємством в умовах 

активізації ЗЕД можливе виникнення ряду проблем, серед яких наступні: 

невміння розглядати діяльність підприємства як комплексний процес, де 

оперативні зміни безпосередньо відображаються на стратегічних змінах; 

втрата правильної виробничо-господарської орієнтації внаслідок слідування 

короткостроковим інтересам; неможливість визначення запитів, інтересів та 

потреб цільової аудиторії на ринку; послаблення або втрата стабільних 

конкурентних позицій. 

Успішність ЗЕД підприємства залежить від багатьох внутрішніх та 

зовнішніх чинників [3], які, в свою чергу, формують експортний потенціал, 

що є основою для розробки стратегії. До внутрішніх чинників відносять: 

- організацію менеджменту ЗЕД підприємства; інформаційне 

забезпечення; 

- планування експортного виробництва;  
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- облік і аналіз зовнішньоторговельних поставок;  

- кадровий менеджмент.  

Серед зовнішніх чинників формування стратегії ЗЕД можна виділити: 

економічні (рівень і темпи інфляції, зростання або спад виробництва, 

коливання курсу національної та іноземної валюти, оподаткування, умови 

одержання кредиту і процентна банківська ставка, рівень динаміки цін, попит 

покупців, платоспроможність контрагентів); демографічні (кількість 

населення, його вік, стать, сімейний стан); політико-правові (сприятливість 

наявної законодавчої бази, її стабільність, політичний лад, стосунки, які 

склались у країни на світовій арені); соціокультурні (відмінності у ставленні 

людей до самих себе і до інших, відношення до суспільних інститутів, 

природи, основних культурних цінностей, відмінності у сприйнятті та 

потребах); науково-технічні (рівень розвитку науки і техніки у країні, 

впровадження досягнень НТП у виробництво, доступність новітніх 

технологій). 

Сукупність усіх зазначених чинників визначають зовнішньо-

економічний потенціал підприємства, на основі якого розробляється 

стратегія розвитку ЗЕД, що включає процес обґрунтування стратегії та 

реалізацію стратегічного плану. 

Формування стратегії ЗЕД, як правило, складається з наступних етапів 

[4]: 

- початковий етап передбачає аналіз зовнішнього середовища, 

прогнозування майбутнього розвитку ЗЕД підприємства, виявлення 

можливостей і загроз, сильних і слабких сторін, оцінку міжнародної 

конкурентоспроможності і прогнозування її зміни;  

- на другому етапі або паралельно (на новоствореному 

підприємстві – на першому) визначають місію, мету і цілі ЗЕД підприємства;  

- на третьому етапі здійснюють стратегічний аналіз, який полягає в 

порівнянні мети і цілей ЗЕД із результатами аналізу міжнародного 
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бізнесового середовища, виявленні й усуненні розривів між ними і, головне, 

у виробленні альтернативних стратегій – варіантів стратегічного розвитку;  

- на четвертому етапі моделюються варіативні сценарії розвитку 

подій (оптимістичний, песимістичний та найбільш вірогідний) і 

досліджується вплив кожного на сформульовані альтернативні стратегії ЗЕД. 

Визначається міжнародна конкурентоспроможність підприємства у разі 

реалізації тієї чи іншої стратегії за певним сценарієм;  

- на п'ятому етапі здійснюється вибір найбільш прийнятної 

стратегії ЗЕД з альтернативних;  

- на шостому – готується кінцевий варіант стратегічного плану 

розвитку ЗЕД підприємства;  

- на сьомому етапі на базі стратегічного плану розробляються 

тактичні середньострокові плани ЗЕД;  

- на восьмому етапі розробляються оперативні плани та проекти, і 

на цьому процес стратегічного планування розвитку ЗЕД завершується. 

При формуванні механізму управління зовнішньоекономічної 

діяльності необхідно враховувати ряд факторів впливу та послідовність 

зовнішньоекономічних заходів, що складається з наступних елементів: 

- визначення макро- та мікроекономічних умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- розробку стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок; 

- діагностику потенціалу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 

- розробку напрямів здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 

- реалізацію обраних зовнішньоекономічних напрямів; 

- оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності; 

- за відхиленнями фактичних показників зовнішньоекономічної 

діяльності від нормативних, регулювання якості реалізації 

зовнішньоекономічних напрямів; 
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- прийняття управлінських рішень по усуненню негативних відхилень з 

метою підвищення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності. 

Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю має 

спрямовувати свою дію на результативне використання організаційних 

заходів управління аналітичною, виробничою, збутовою та соціальною 

діяльністю. Детальний аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища дозволить своєчасно виявити недоліки механізму управління та 

усунути їх. 

Отже, ми пропонуємо формувати механізм управління ЗЕД за етапами, 

наведеними на рис. 2.1. 

На першому етапі необхідно визначити мету та зовнішньоекономічні 

цілі підприємства, а також сформувати стратегію виходу підприємства на 

нові зовнішні ринки. 

Другим етапом є аналітична діагностика даних: 

- аналіз господарської діяльності та фінансового стану підприємства; 

- аналіз конкурентоспроможності товару на ринку; 

- оцінка наявних ризиків; 

- оцінка можливості впливу на ризики та реалізації ЗЕД; 

Третім етапом є розробка напрямів реалізації ЗЕД: 

- визначення напрямів освоєння нових ринків; 

- розробка та оцінка запропонованих зовнішньоекономічних проектів; 

- усунення можливих загроз ЗЕД; 

- перевірка матеріально-технічної бази для реалізації проектів; 

- моделювання величини вигоди від ЗЕД у вигляді прибутку; 

Наступним етапом є реалізація запропонованих напрямів 

зовнішньоекономічної діяльності. Далі проводиться оцінка ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності за допомогою інтегральних показників. 

Регулювання якості зовнішньоекономічної діяльності можна здійснити 

лише за умови постійного моніторингу новітніх тенденцій та запровадження 

удосконалень що до покращення. 
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Рис. 2.1 Структурна модель формування механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 

 

Завершальним етапом формування механізму управління є прийняття 

рішень що до перегляду, продовження чи припинення зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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3. Управлінський аналіз ЗЕД підприємства та його специфіка 

 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб'єктів 

господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних 

суб'єктів господарської діяльності, яка заснована на взаємовідносинах і 

здійснюється на території України або за її межами. ЗЕД відтворюється через 

зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів господарювання. Зовнішньоекономічні 

зв'язки – це операції, пов'язані із обігом товарів, послуг, грошових коштів 

між різними валютними зонами [19]. 

Зовнішньоекономічна діяльність фірми включає такі основні напрямки: 

вихід на зовнішній ринок; експортно-імпортні поставки товарів, послуг і 

капіталу; валютно-фінансові та кредитні операції; створення й участь у 

діяльності спільних підприємств; міжнародний  маркетинг;  моніторинг 

національної економічної політики та економічних світогосподарських 

зв'язків [7, с.15]. В умовах глобалізації діяльність підприємства на 

інтернаціональному рівні слугує обов’язковою умовою ефективного 

використання спеціалізації та кооперації. Розширення виробничих 

потужностей, використання ефекту масштабу виробництва можливе лише на 

основі доручення підприємства до світових ринків. Саме тому оцінка 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства та визначення резервів щодо 

її покращення визнає окрему сферу при управлінському аналізі та 

формуванні управлінських рішень.  

Управлінський аналіз є самостійним видом економічного аналізу, 

виникнення якого пов'язане з розвитком сучасних умов і технологій 

управління. Об'єктом дослідження при цьому є система управління суб'єктів 

господарювання. Під управлінським аналізом слід розуміти комплексне 

дослідження спеціалістами економічного підрозділу (служби внутрішнього 

аудиту або аналітичного департаменту) системи управління суб’єкта 

господарювання з метою підвищення її якості та ефективності на основі 

використання сучасного аналітичного інструментарію. Ототожнювати 
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управлінський аналіз і  внутрішньо-господарський аналіз щонайменше 

некоректно; більше того, в цьому немає ніякої необхідності й доцільності, 

оскільки внутрішньогосподарський аналіз, міжгосподарський аналіз і 

галузевий аналіз являють собою види економічного аналізу за сферою 

використання [23]. У практиці ЗЕД управлінський аналіз вбирає в себе 

специфіку даного функціонального напряму діяльності і має свої визначальні 

характеристики. 

Управлінський аналіз зовнішньоекономічної діяльності виник під 

впливом бурхливого розвитку міжнародної і комерційної діяльності 

транснаціональних корпорацій, поглиблення міжнародного розподілу праці 

та розвитку міжнародної економічної інтеграції. Будучи складовою частиною 

загальнофірмового аналізу, управлінський аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності стосується до загальної зовнішньої стратегії підприємства, що є 

основним орієнтиром при організації управління ЗЕД. Загальними в своїй 

основі для внутрішнього і зовнішнього аналізу є також принципи і функції 

управління, технологія ухвалення рішень, основні методи управління та інше. 

Однак слід зауважити, що управлінський аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності має і свої специфічні риси. Це обумовлюється особливостями 

об'єкту управління, зокрема, тим, що [8, с.44]: 

1. Керована господарська діяльність підприємства здійснюється в 

іншій (зовнішній) сфері і на іншому (міжнародному) рівні. 

2. Охоплюється більш широкий територіальний простір, різний за 

наявністю    природних    багатств, кліматичних, тимчасових і інших чинників. 

3. В світогосподарчих зв'язках бере участь значно більша кількість 

господарюючих суб'єктів, що функціонують в різних політичних, 

економічних, правових і культурних умовах і мають свої уявлення про 

цінності. 

4. Суб'єктами ЗЕД виступають не тільки підприємства і виробничо-

господарські комплекси, але і держави з своєю зовнішньоекономічною 

політикою, з своєю стратегією у сфері ЗЕД, своєю сукупністю інструментів 
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впливу на цю сферу. 

5. В міжнародній сфері широко використовуються міждержавні 

інструменти і засоби дії на зовнішньоторговельні й інші відносини 

господарюючих суб'єктів [24]. 

Вищезазначене надає можливість вважати, що управлінський аналіз 

ЗЕД – відносно самостійна частина загального управлінського аналізу 

підприємства, що має свої специфічні цілі, завдання і функції, свої 

закономірності, правила і норми. 

В умовах жорсткої конкуренції управлінський аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності та формування на основі нього нових 

управлінських рішень набуває актуальності і життєво необхідної складової 

ефективного розвитку підприємства. Як і будь-яка управлінська діяльність, 

що ґрунтується на функціях менеджменту, управлінський аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності використовує такий же функціональний 

підхід. Зокрема виокремлюють планування, організацію та контроль 

ЗЕД підприємства, що мають свої визначальні характеристики та специфіку. 

Мотивація, як функція менеджменту відображена у загальній структурі 

управлінського аналізу та реалізації управлінського рішення і стосується усіх 

підрозділів суб’єкта господарювання незалежно від аспектів їх діяльності, в 

тому числі і зовнішньоекономічної. 

Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету 

підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення 

цієї мети. В сфері ЗЕД планування означає також уміння визначати мету ЗЕД 

як складової частини загальної системи внутрішнього планування. Основна 

мета ЗЕД не повинна розходитися із загальною метою підприємства, повинна 

бути спрямована на їх успішне здійснення за рахунок зовнішніх факторів 

економічного росту [8, с.56]. Аналіз функції планування зовнішньо-

економічної діяльності підприємства розпочинається із визначення 

привабливості експорту/імпорту продукції, послуг та технологій, вивчаються 

валютні ризики, проводяться дослідження закордонного ринку, оцінюються 
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напрямки здійснення ЗЕД, результатом чого є розробка зовнішньоекономічної  

стратегії  на закордонних ринках.   Важливим є  також обґрунтування доцільності 

укладання зовнішньоекономічних контрактів: дослідження різноманітних 

варіантів зовнішньоторговельних угод; визначення (з урахуванням 

різноманітних факторів) цін експортних і імпортних поставок, а також форм 

розрахунків і платежів; засобів і маршрутів транспортування товарів [19]. 

Організація ЗЕД здійснюється у формі запровадження відділу 

зовнішньоекономічних зв'язків або створення зовнішньоторговельної фірми. 

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків не являється самостійним 

структурним підрозділом підприємства, а являє собою частину апарату 

управління. Його головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом 

єдиної цілісної системи внутріфірмового управління. Тому управлінський 

аналіз здійснюється на основі оцінки діяльності структурного підрозділу на 

якому лежить відповідальність за транспортування вантажів, митні 

процедури, загальна організації і координації ЗЕД. Організаційна структура 

управління ЗЕД визначається тією метою і завданнями, які вона покликана 

вирішувати. ЇЇ мета – максималізація прибутку на довготривалий період за 

рахунок ефективної участі в міжнародному підприємництві. Організаційна 

структура управління ЗЕД, як і внутріфірмового управління, повинна 

постійно розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у 

зовнішньому середовищі і сфері управління. Її форми і методи не можуть 

залишатися незмінними [8, с.69]. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зумовлене змінами в 

існуючій організації процесу виробництва та реалізації продукції за 

кордоном в результаті збурювального впливу об'єктивних факторів. Йдеться 

про зміни в забезпеченості матеріальними і трудовими ресурсами, 

несприятливий вплив змін міжнародних конкурентних умов тощо. Завданням 

аналізу регулювання є постійне врахування цих змін, підтримання і 

вдосконалення стану впорядкованості управлінського об'єкта. Цього 
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досягають завдяки адаптації до зовнішніх впливів (тобто включенням їх до 

існуючої організації), протидії факторам дезорганізації. 

Контроль ЗЕД передбачає визначення виконання 

зовнішньоекономічних контрактів: оцінка раціонального використання 

ресурсів, аналіз відхилень і корегування процесів тощо. Він спрямований на 

вивчення процесів за експортом і імпортом товарів; вжитих заходів і дій під 

час проведення операції. Ціль контролю – підготовка даних для прийняття 

оперативних рішень під час проведення зовнішньоекономічних операцій. 

На базі функцій менеджменту керівники можуть приймати 

обґрунтовані управлінські рішення, які забезпечать досягнення запланованих 

цілей з максимальною економією ресурсів. Використовуючи зазначені 

підходи, а саме, системне застосування функцій менеджменту при організації 

ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю, можна 

досягнути поставленої мети – отримання максимально можливого прибутку 

за мінімальний час, рахунок підвищення ступеня обороту грошей, зниження 

витрат, кількості технологічних, фінансових та інших видів ресурсів [1]. 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Особливості формування управлінського рішення при ЗЕД 

 

Як видно з рис. 3.1 функціональний підхід щодо управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства лежить в основі 

Зовнішня інформація (дані міжнародних 

організацій, аналітичні дослідження 

міжнародних ринків) 

 
Внутрішня інформація (звітність, 

управлінський, бухгалтерський облік) 
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формування управлінського рішення за даною сферою діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Проведення управлінського аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

вимагає використання повної та достовірної інформації, яка може бути 

отримана від зовнішніх джерел: періодичних видань, консалтингових 

агентств, та внутрішніх джерел: різних видів обліку, звітності підприємства. 

Крім того, для прийняття рішень та реалізації функцій менеджменту 

необхідна чітко налагоджена система комунікацій та економічного аналізу, 

яка б забезпечувала управлінською інформацією. 

Окрім того використовується фактографічна та звітна інформація яка 

слугує основою для здійснення управлінського аналізу ЗЕД та обґрунтування 

управлінських рішень. Щодо проблематики передумов виходу, наприклад, 

країни-експортера на зовнішній ринок, то з точки зору менеджменту її можна 

окреслити блоком питань з тим, щоб стосовно країни-імпортера дізнатися, чи 

не спостерігається сповільнення темпів росту валового національного 

продукту; послабилися можливості експорту; змінилась кон'юнктура в 

гірший бік; погіршилися переваги вітчизняних товарів з огляду споживчих 

властивостей над товарами зарубіжних країн; виникли додаткові тарифні і 

нетарифні бар'єри; зникли найбільш типові групи споживачів щодо 

вітчизняних товарів; знизилась купівельна спроможність населення тієї або 

іншої країни. Щоб прийняти рішення про початок експортних операцій, 

необхідно володіти достатньо обґрунтованими припущеннями з огляду 

стратегічних перспектив експорту власних товарів та послуг [16, с. 365].  

Чітка ідентифікація мотивів виходу фірми на зарубіжний ринок дає 

можливість спрогнозувати тип зовнішньоекономічної поведінки фірми, 

конкретизувати цілі виходу на певний ринок, розробити адекватну стратегію 

входження в ринок чи розширення діяльності на ньому, оптимізувати процес 

управління підприємством, міжнародний маркетинговий комплекс, 

мінімізувати витрати на фінансову підтримку виходу, збалансувати можливі 

організаційні зміни із загальним процесом організаційного розвитку. Тобто 
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управлінське рішення буде виваженим і чітким та враховуватиме всі фактори 

впливу. 

Якісна організація управлінського аналізу ЗЕД включає: 

- оцінку експортного потенціалу підприємства; 

- визначення критичної потреби у імпортованих товарах; 

- моніторинг виконання зобов'язань за експортно-імпортними 

операціями; 

- оцінку ефективності експортно-імпортних операцій; 

- аналіз кредитоспроможності і платоспроможності контрагента по 

зовнішньоекономічним контрактам. 

Специфіка управлінського аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

своєрідним важелем управління у зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства [19]. 

Отже, управлінський аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства є досить складним процесом у результаті якого формується 

управлінське рішення. Врахування функціонального підходу дає можливість 

керівництву ґрунтовно опрацювати визначені напрями діяльності та охопити 

усю сферу ЗЕД. Об’єктом управлінського аналізу ЗЕД стають не лише 

процеси обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності та 

іншими видами ЗЕД, а й причинно-наслідкові зв'язки процесів її здійснення. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Все більшого значення набувають міжнародні економічні зв’язки країни 

та її регіонів, оскільки розвиток національної економіки на основі лише 

внутрішніх ресурсів розвитку є неможливим. Саме тому в сучасних умовах 

розвитку світового господарства й зростаючої глобалізації різко підвищується 

роль і значення міжнародної економічної діяльності для країни в цілому, а 

також її регіонів та суб’єктів господарювання на мікрорівні. Зважаючи на те що 

обсяги імпорту та експорту складають значну частину ВВП України, а значна 

частина палива для генерації електроенергії імпортується, вплив кон’юнктури 

зовнішніх ринків на економіку України як на макрорівні, так і на мікрорівні є 

незаперечним і досить суттєвим. 

Аналіз існуючих публікацій дозволив зробити висновок про те, що 

питання, пов’язані з формуванням сучасних теоретичних і методичних 

підходів щодо вирішення завдань підвищення ефективності управління 

зовнішньою діяльністю підприємства за умов конкуренції, недостатньо 

висвітлені в сучасній економічній літературі. Отже, виникає необхідність у 

науковому обґрунтуванні та розробці теоретико-методичних основ формування 

механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, що 

визначило актуальність та зумовило вибір теми дослідження.  

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: 

- здійснено змістовно-дефінітивний аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності в контексті управління підприємства та виходу його на зовнішній 

ринок; 

- вивчено сутність конкурентоспроможності як економічної категорії та 

одного із головних пріоритетів забезпечення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

- проаналізовано сучасні методи оцінки конкурентоспроможності та 

перспективи зовнішньоекономічного розвитку окремих підприємств в 

умовах конкурентної боротьби; 
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- розроблено систему показників оцінки потенціалу зовнішньої діяльності 

підприємств; 

- запропоновано комплексну систему оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності за умов сучасної конкуренції; 

- на методичному рівні побудовано модель впливу факторів виробничо-

технологічного потенціалу на показники діяльності підприємств; 

- запропоновано та обґрунтовано теоретичні основи формування і розробки 

механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві за 

умов сучасної конкуренції; 

- визначено складові елементи механізму управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства, їх взаємодію, побудовано структурно-логічну 

схему розробленого механізму. 

Для успіху міжнародної діяльності підприємства необхідно не тільки 

мати конкурентоспроможний товар (роботу, послугу), а й забезпечити певні 

умови його постачання клієнтам. Остання обставина набуває особливого 

значення в сучасних умовах загострення міжнародної конкуренції, 

непередбачуваності і крайньої мінливості зовнішнього середовища.  

З точки зору процесного підходу здійснення міжнародної діяльності 

доцільно розбити на наступні процеси (кількість яких не повинна 

перевищувати десяти, оскільки керівник не зможе ефективно керувати і 

сприймати інформацію від більшої кількості основних напрямків діяльності):  

1. Визначати потреби зарубіжних ринків.  

2. Вимірювати задоволеність зарубіжних споживачів.  

3. Здійснювати моніторинг змін на ринку або в очікуваннях 

споживачів.  

4. Розробляти концепції продукту, його позиціонування на зарубіжних 

ринках.  

5. Здійснювати маркетинг закупівель (в т.ч. імпортних операцій): 

дослідити ринок постачальників; вибирати постачальників; організовувати 
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переговори і угоди; контролювати процес поставки; контролювати 

розрахунки.  

6. Виконувати зовнішньоторговельні контракти: підготовлювати та 

проводити переговори; обробляти замовлення споживачів; управляти 

процесом експортного постачання; контролювати розрахунки. 

7. Планувати міжнародну діяльність.  

8. Формувати попит, стимулювати збут.  

9. Розвивати і навчати персонал в рамках служби.  

10. Керувати продуктивністю, здійснювати матеріальне і моральне 

стимулювання.  

Розробка стратегії міжнародної діяльності підприємства найбільшою 

мірою дозволить реалізовувати такі ознаки міжнародної діяльності як 

прискорювач економічного зростання і каталізатор ефективного розвитку 

підприємства. Складові моделі стратегії міжнародної діяльності дозволяють 

досягти балансу між цілями різних рівнів в системі цілепокладання, між 

бажаними результатами і факторами їх досягнення, тобто в сукупності 

відображають спільність цілей, оскільки всі їх параметри спрямовані на 

виконання єдиної стратегії. 
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