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Євтушенко В. А., Ляшевська В. І., Токар Ю. В. Метрологічні основи зовнішньоекономічної діяльності
На основі аналізу наукового масиву інформації вдосконалено та визначено оптимізаційні елементи системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств. Надано авторське трактування поняття «зовнішньоекономічна діяльність», де основними критеріями виступають 
як комплексна та високоризикова зовнішньоторговельна діяльність, так і резидентна складова суб’єкта. Надано порівняльну характеристи-
ку понять «зовнішньоекономічна діяльність» та «зовнішньоекономічні зв’язки». Доведено, що відмінність зовнішньоекономічних зв’язків від зо-
внішньоекономічної діяльності полягає в тому, що зовнішньоекономічні зв’язки – це можливі форми здійснення діяльності на зарубіжних ринках,  
а зовнішньоекономічна діяльність – практична реалізація форм зовнішньоекономічних зв’язків. Сформовано класифікаційні характеристики під-
приємств, що планують здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Охарактеризовано ризик здійснення міжнародних комерційних операцій,  
у тому числі й інвестиційної діяльності. Надано рекомендації щодо використання ліцензування та франчайзингу, формування стратегічних 
альянсів, що забезпечить отримання синергії стратегічних ресурсів компанії та сформує можливість розподілу ризику між партнерами.
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Евтушенко В. А., Ляшевская В. И., Токарь Ю. В. Методологические 
основы внешнеэкономической деятельности

На основе анализа научного массива информации усовершенствованы 
и определены оптимизационные элементы системы управления внеш-
неэкономической деятельностью предприятий. Представлено автор-
ское трактование понятия «внешнеэкономическая деятельность», 
где основными критериями выступают как комплексная и высокори-
сковая внешнеторговая деятельность, так и резидентная составля-
ющая субъекта. Представлена сравнительная характеристика поня-
тий «внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеэкономические 
связи». Доказано, что отличие внешнеэкономических связей от внеш-
неэкономической деятельности заключается в том, что внешнеэко-
номические связи – это возможные формы осуществления деятель-
ности на зарубежных рынках, а внешнеэкономическая деятельность –  
практическая реализация форм внешнеэкономических связей. Сфор-
мированы классификационные характеристики предприятий, кото-
рые планируют осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 
Охарактеризован риск осуществления международных коммерческих 
операций, в том числе и в инвестиционной деятельности. Представ-
лены рекомендации относительно использования лицензирования и 
франчайзинга, формирования стратегических альянсов, которые обе-
спечат получение синергии стратегических ресурсов компании и сфор-
мируют возможность распределения риска между партнерами.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэконо-
мические связи, резидентность, синергизм, кооперация.
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Yevtushenko V. А., Liashevska V. I., Tokar Yu. V. The Methodological Basics 
of Foreign Economic Activity

Based on the analysis of the scientific array of information, the optimization 
elements of the system of management of foreign economic activity of en-
terprises are improved and defined. The authors’ interpretation of the con-
cept of «external economic activity» is presented, where the main criteria are 
both complex and high-risk foreign trade activities, as well as the resident 
component of the subject. A comparative characterization of the concepts of 
«external economic activity» and «external economic relations» is presented. 
It is proved that the difference between foreign economic relations and for-
eign economic activity is that foreign economic relations are possible forms 
of implementing activity in foreign markets, foreign economic relations are 
practical materialization of forms of foreign economic relations. The classifi-
cation characteristics of enterprises that plan to carry out foreign economic 
activities are formulated. The risk of conduct of international commercial 
operations, including investment activities, is described. Recommendations 
on the use of licensing and franchising, forming strategic alliances that will 
ensure the synergy of the company’s strategic resources and create the pos-
sibility of risk sharing between partners, are presented.
Keywords: foreign economic activity, foreign economic relations, residency, 
synergism, cooperation.
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Сучасні міжнародні економічні відносини все 
більшою мірою випробовують на собі вплив 
процесів, що посилюються, глобалізація та 

світові інтеграційні процеси, прискорення науково-
технічного прогресу, розвиток конкуренції. Зміни, 
що відбуваються в навколишньому середовищі, по-
літичній, економічній і соціокультурній системах, 
впливають на функціонування підприємств на світо-
вих ринках.

Система стратегічного управління, в умовах ви-
ходу суб’єкта на зовнішні ринки, характеризується 
аспектами менеджменту, що притаманні й діяльності 
в країні базування, проте специфічні та національні 
особливості, зростання конкурентної протидії в умо-
вах побудови глобальних корпоративних мереж по-
требують додаткової уваги з боку як керівництва, так 
і власників бізнесу.

Метою статті є дослідження, вдосконалення та 
оптимізація окремих елементів системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.

У науковій літературі поняття зовнішньоеконо-
мічної діяльності визначається неоднозначно. Різно-
манітний його зміст знайшов відбиття в структурі, 
функціях і практичній діяльності відповідних орга-
нів державного управління, спеціалізованих зовніш-
ньоекономічних організацій, галузевих виробничих 
об’єднань і підприємств.

У Законі України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» вона трактується як діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, а також діяль-
ність державних замовників з оборонного замовлен-
ня у випадках, визначених законами України, побудо-
вана на взаємовідносинах між ними, що має місце як 
на території України, так і за її межами [1].

Василенко В. О. визначає зовнішньоекономічну 
діяльність як інтегровану частину загальної системи 
управління підприємством, що впливає на всі сфери 
діяльності підприємства та його подальший розви-
ток [2].

Мазаракі А. А. характеризує зовнішньоеконо-
мічну діяльність з позиції макрорівня, без урахуван-
ня місця фінансово-господарської операції, як «ді-
яльність суб’єктів господарської діяльності України 
та іноземних суб’єктів господарської діяльності, по-
будована на відносинах між ними, що має місце як на 
території України, так і за її межами» [3, с. 211]. 

Своєю чергою, Зосимова Ж. С. наголошує, що 
діяльність на зовнішньому ринку для суб’єктів госпо-

дарювання формується за рахунок укладання контр-
актів, які надають переваги міжнародного співробіт-
ництва та мінімізують негативний вплив національ-
них економік щодо здійснення пріоритетних вироб-
ничих завдань та подальшого розвитку [4, с. 123]. 

Іващук І. О. зовнішньоекономічну діяльність 
різних форм та видів об’єднує за двома напрямами, 
виділяючи торговельну та виробничо-інвестиційну 
модель співробітництва. Разом із тим, він визначає 
можливість формування додаткових економічних 
альянсів з метою отримання додаткових риків збуту, 
а також співпраці між альянсами, тим самим надаючи 
державним органам статус суб’єкта зовнішньоеконо-
мічної діяльності [5].

Шкурупій О. В. описує зовнішньоекономічну 
діяльність як сферу приватно-правових відносин з 
іноземним елементом, але при цьому не виключає 
державу зі складу її учасників, відводячи їй роль «осо-
бливого суб’єкта» [6].

Кириченко О. А. стверджує, що зовнішньоеко-
номічна діяльність – одна зі сфер економічної діяль-
ності держави, підприємств, фірм, тісно пов’язана із 
зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом това-
рів, іноземними кредитами й інвестиціями, здійснен-
ням спільних з іншими країнами проектів [7].

Гавловська Н. І. під зовнішньоекономічною ді-
яльністю розуміє сукупність виробничо-господар-
ських, організаційно-економічних і оперативно-ко-
мерційних способів реалізації зовнішньоекономічних 
зв’язків, що включають торгівлю, спільне підприєм-
ництво, надання різного роду послуг та інші види 
міжнародного співробітництва [8].

Особливої уваги заслуговують твердження, що 
основним критерієм саме зовнішньоеконо-
мічної діяльності є факт юридичної реєстра-

ції суб’єктів у різних країнах базування та відсутності 
системи підпорядкованості як структурних підрозді-
лів. На нашу думку, тут не враховано можливість ре-
алізації товарів та послуг суб’єктами, зареєстровани-
ми в різних країнах, що здійснюють діяльність в од-
ному правовому полі, а відповідно, передають права 
власності на продукт без перетину митного кордону. 
Таким чином, спираючись на зазначену специфіку, 
реалізація активу в одній країні суб’єктами, що не є 
її резидентами, стає зовнішньоекономічною складо-
вою діяльності.

На нашу думку, саме критерій країни базуван-
ня контрагентів є домінантним фактором віднесення 
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комерційних відносин до категорії зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Своєю чергою, не можна не врахо-
вувати і той факт, що вона пов’язана із високим ри-
зиком, притаманним кооперації ринків різних рівнів 
розвитку та правових обмежень і дозволів, у тому 
числі науково-технічного, фінансового-економічного 
та інвестиційного характеру.

Як і будь-яка комерційна діяльність, зовніш-
ньоекономічна діяльність ставить за основну мету 
перспективну можливість отримання найбільшої ви-
годи за умова мінімізації як рівня видатків, так і рівня 
ризику. Своєю чергою, тактичні пріоритети не лише 
враховують стратегічні перспективи, але і формують 
відповідність загальній меті умов укладання кон-
кретних договорів та їх особливостей.

Застосування системного підходу дає змогу про-
вести комплексний аналіз визначення категорій «ді-
яльність» та «зв’язки» суб’єктів на зовнішньому рин-
ку, які знаходяться в безпосередньому взаємозв’язку, 
проте мають як певні загальні риси, так і відмінності.

Кармінська-Бєлоброва М. В. стверджує, що зо-
внішньоекономічні зв’язки є попереднім етапом фор-
мування спільного економічного простору, спрямо-
ваного на «на розвиток економічних, соціальних та 
геополітичних процесів в Україні» [9].

Кирилов Ю. Є. дійшов висновку, що зовнішньо-
економічна діяльність є логічним етапом реалізації 
відносин на зовнішньому ринку та спрямована не 
лише на забезпечення торговельних і трансфертних 
операцій, міграції трудових ресурсів між країнами, 
а й на різні форми кооперації, операції реімпорту 
та реекспорту. Разом із тим, він стверджує, що саме 
зовнішньоекономічні зв’язки є похідним елементом 
від зовнішньоекономічної діяльності, впливають на 
економічну систему держави та визначаються як «на-
працьовані відносини, побудовані на минулій співп-
раці, які не обов’язково ставлять за мету отримання 
вигоди» [10].

Досліджуючи наукові джерела, можемо зробити 
висновок, що більшість дослідників голов ним 
критерієм визначають рівень впливу зазначе-

них категорій, відносячи до рівня діяльності суб’єкта 
господарювання поняття «зовнішньоекономічна ді-
яльність», а до рівня міждержавних і регіональних 
взаємовідносин, у тому числі регулювання ринку 
експортно-імпортних операцій, – поняття «зовніш-
ньоекономічні зв’язки». Таким чином, суб’єктами «зо-
внішньоекономічної діяльності» виступають безпосе-
редньо підприємства, а суб’єктами «зовнішньоеконо-
мічних зв’язків» – урядові та міжурядові організації та 
об’єднання відповідного формату.

Разом із тим, у наукових джерелах автори ви-
значають відмінності категорій за критерієм впливу 
державних структур, їх ролі та місця в практичних 
аспектах міжнародної роботи, наголошуючи, що прі-
оритетним завданням держави є формування зовніш-

ньоекономічних зв’язків, за рахунок яких учасники 
зовнішньоекономічної діяльності отримують можли-
вість регулювання ринкових відносин на міждержав-
ному рівні.

На нашу думку, відмінність зазначених кате-
горій полягає, перш за все, у масштабі їх реалізації, 
а саме: у безпосередній реалізації окремих форм на 
рівні суб’єктів господарювання, державних структур 
та окремих об’єднань як суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності та визначенні міждержавних еко-
номічних потреб через механізми зовнішньоеконо-
мічних зв’язків.

Окремої уваги заслуговує думка Боднарчука О. Г.,  
який визначає, що саме зовнішньоекономічна політи-
ка є рушієм в реалізації економічного потенціалу на 
зовнішньому та внутрішньому ринках [11].

Михасик О. Д. доводить, що саме експортно-
імпортні операції забезпечують поширення міжна-
родних зв’язків, а рівень зовнішньоекономічних від-
носин є не лише пріоритетним напрямом державної 
політики, а й основним джерелом доходів [12].

В умовах прийняття рішення про ведення біз-
несу на зарубіжному ринку керівництво під-
приємства повинне визначити форму проник-

нення на закордонний ринок, що залежить від типу 
підприємства, яке виходить на цільовий ринок, і, як 
наслідок, – від його можливостей обрати ту чи іншу 
форму, які можна класифікувати залежно від ступеня 
переміщення капіталу, а саме: різні форми альянсів 
та безпосереднє надання послуг за договорами, у т. ч. 
торговельними угодами. Класифікацію підприємств, 
що планують здійснювати зовнішньоекономічну ді-
яльність, наведено на рис. 1.

Першочергові організаційні форми впрова-
дження діяльності на зовнішньому ринку характери-
зуються, насамперед, незначним рівнем ризику між-
народних операцій. Водночас, як наслідок, проявля-
ється і відповідний рівень організаційного контролю 
за результатами зовнішньоекономічної діяльності, 
що пов’язано із пошуком перспективних напрямів 
подальшої діяльності, формуванням маркетингових 
стратегій і вдосконаленням системи менеджменту із 
урахуванням специфіки зарубіжних ринків.

Друга група містить у собі форми, що викорис-
товуються при високому ступені транснаціоналіза-
ції бізнесу компанії. Незважаючи на те, що ці форми 
пов’язані з більш високим рівнем ризику, у цьому ви-
падку компанія дістає більший контроль за результа-
тами своєї діяльності, прибутковість цих міжнарод-
них комерційних операцій значно вище: передбача-
ється участь у доході або знову створеної компанії, 
або в доході від виробництва відповідно до вкладе-
них інвестицій.

Зростаюче жорстке конкурентне навантаження 
не лише в міжнародному просторі, а і на внутрішніх 
ринках суттєво обмежує резерви цінової конкуренції, 
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Організаційні форми виходу на зарубіжні ринки  

Організаційні форми 
без вивозу капіталу 

Міжнародна торгівля 

Управління за контрактом 

Ліцензування 

Організаційні форми
з вивезенням капіталу 

 

 

Дочірнє підприємництво

Стратегічні альянси

Робота за підрядним 
договором 

Франчайзинг

Зарубіжні представництва
та філіали

Рис. 1. Класифікація форм виходу компаній на зарубіжні ринки

що вимагає зміни традиційних підходів менеджменту 
суб’єкта до системи управління, реалізації ресурсо-
зберігаючих програм, забезпечення обов’язкового 
балансу обмежених ресурсів, підвищення якісного 
рівня компонентів підприємства як економічної сис-
теми, що в кінцевому результаті надасть зовнішньое-
кономічній діяльності форму рушійної сили ефектив-
ного розвитку підприємства.

Основним завданням виходу суб’єкта господа-
рювання на міжнародний ринок є не лише задоволен-
ня потреб споживачів, а відповідно, і збільшення кон-
курентоспроможності, але й розширення масштабів 
своєї діяльності за рахунок джерел диверсифікації, 
формування стратегічних ресурсів сталого розвитку, 
розширення зовнішньоекономічного потенціалу під-
приємства.

Таким чином, стратегія зовнішньоекономічної 
діяльності виступає як каталізатор перспек-
тивного розвитку, збільшення частки освоєн-

ня внутрішнього та зовнішнього ринків, збільшення 
виробничих потужностей та їх адаптації до конку-
рентних вимог.

Порівняльний аналіз конкурентних стратегій 
визначає, що вирішальне значення для зовнішньое-
кономічної діяльності підприємства має стратегічний 
ризик, що ґрунтується на факторах конкурентоспро-
можності, а транснаціоналізація бізнесу як форма 
виходу в глобальний економічний простір потребує 
додаткового навантаження щодо вирішення питань 
оптимізації експортної діяльності, формування від-
повідної товарної номенклатури та її критеріальних 
складових.

Враховуючи прогнозні глобальні зміни, доціль-
но здійснювати їх поточну адаптацію з метою ефек-

тивної керованості підпроцесів управління, де кон-
курентними позиціями відповідності стають попит і 
пропозиція на міжнародному ринку.

Свою чергою, саме комплексний характер ризи-
кового та системного підходів дають можливість до-
сягти ефекту синергії.

Відзначимо, що при здійсненні зовнішньоеко-
номічної діяльності інноваційна стратегія може ста-
ти основним джерелом прибутку для бізнесу, а також 
способом завоювання істотно більшої частки ринку 
на міжнародному рівні. Але такого роду стратегії до-
цільніше розробляти в рамках мультинаціональної 
або глобальної зовнішньоекономічної стратегії під-
приємства.

Водночас розробка стратегії інноваційного про-
риву на зовнішньому ринку зіштовхується з рядом 
проблемних питань, таких як: вкладення значних фі-
нансових ресурсів, наявність передових технологій, 
висока компетентність керівників, креативність, вну-
трішні можливості компанії, здатність протистояти 
непередбаченим змінам з боку зовнішнього оточення, 
глобальний характер конкуренції, наявність мовних 
бар’єрів, розуміння особливостей культури на обра-
ному світовому ринку, сильні учасники на ринку тощо.

ВИСНОВКИ 
Глобалізація ринкових перетворень приводить 

до розгалуження та розпорошення структурних під-
розділів компаній без прив’язки до окремих країн,  
а відповідно, і до розподілу системи контролю влас-
ності та керівництва, широкого впровадження систе-
ми аутсорсингу та використання мережевих каналів 
реалізації, що забезпечує більш вигідні умови госпо-
дарювання.
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Окремо слід наголосити на можливості ме-
неджменту суб’єкта господарювання впроваджувати 
системи ліцензування та франчайзингу, за рахунок 
чого буде сформована можливість отримання додат-
кових фінансових надходжень за право користування 
ліцензіатами технологічних продуктів та технологіч-
них розробок.

Разом із тим, стратегічні альянси, де в умовах 
партнерських відносин забезпечується спільне вико-
ристання ресурсів і досвіду для розробки нових видів 
товарів і послуг або для створення нових виробничих 
потужностей з метою досягнення певних комерційних 
цілей, для отримання синергії об’єднаних і взаємо-
доповнюючих стратегічних ресурсів компанії дають 
можливість поділу ступеня ризику між партнерами.

Окремо слід зазначити, що найбільш ризикова-
на та витратна форма прямих інвестицій – створення 
нового підприємства, що належить головній компанії 
та зареєстроване як юридична особа по законодав-
ству приймаючої країни, проте при досить великому 
обсязі зарубіжного ринку виробничі підприємства за 
кордоном обіцяють істотні вигоди.

Від вибору цільового ринку здійснення діяль-
ності залежить успіх компанії в довгостроковій пер-
спективі, а пріоритет того або іншого фактора буде 
визначатися цільовим ринком здійснення зовнішньо-
економічної діяльності.                   
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