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діяльністю господарюючих суб’єктів України

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України. З’ясовано, 
що ЗЕД має величезний вплив на розвиток усіх без виключення країн світу. Практика останніх десятиріч підтверджує доцільність розширення 
участі всіх країн у різноманітних формах міжнародного бізнесу та співпраці. З цієї точки зору всі глобалізаційні процеси є закономірними, оскільки 
рік від року зростає економічна взаємозалежність країн у плані вирішення економічних і соціальних питань. За своїм змістом методи управління 
ЗЕД ідентифікуються із основними функціями управління: плануванням, мотивацією, контролем, організацією, регулюванням. Вони розподіля-
ються на економічні, адміністративні, соціальні, психологічні, технологічні, правові та діють на практиці за допомогою певних інструментів. 
Відзначено, що при плануванні ЗЕД оперативне визначення проблемних питань, які виникають під час діяльності господарюючого суб’єкта, до-
зволяє швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища ведення бізнесу підприємства. До того ж, важливим є виокремлення 
на підприємствах підрозділів для проведення контролінгу ЗЕД; аналізу процесів планування та обліку першорядних показників ЗЕД, що надасть 
можливість вирішити наявні економічні й організаційні проблеми, усунути диспропорції у плануванні та перешкоди в системі збору інформації, 
сформувати групу показників ЗЕД господарюючого суб’єкта тощо. Зроблено висновок, що досягнення ефективності управління ЗЕД повинно, 
перш за все, ґрунтуватися на адаптації підприємства до вимог міжнародного ринку та оперативному визначенні проблемних питань, які вини-
кають під час діяльності, що дозволяє швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища ведення бізнесу та умов здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності.
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Kondratenko N. O., Ternova I. A., Kolesnyk T. M. The Theoretic-Methodical Aspects in Management of Foreign Economic Activity  
of Ukrainian Economic Entities

The article examines the theoretic-methodical aspects of management of foreign economic activity by economic entities in Ukraine. It is specified that foreign 
economic activity has a huge impact on the development of all world countries. The practice of recent decades justifies the expediency of expanding the partici-
pation of all countries in various forms of international business and cooperation. From this point of view, all globalization processes are consistent, since the 
economic interdependence of countries in terms of solving economic and social issues increases year after year. As to their content, the methods of manage-
ment of foreign economic activity be identified similar to the main functions of management: planning, motivation, control, organization, regulation. They are 
divided into economic, administrative, social, psychological, technological, legal methods, which act in practice by means of certain instruments. It is noted 
that when planning foreign economic activity, the operational determination of problematic issues arising during the activities of the economic entity allows to 
quickly respond to changes in both the internal and the external environment of the enterprise business conduct. Also, it is important to have separate units at 
the enterprises for carrying out controlling of foreign economic activity; analysis of the processes of planning and accounting of the major indicators of foreign 
economic activity, which will provide an opportunity to solve existing economic and organizational problems, eliminate disparities in planning and obstacles 
within the information collection systems, to form a group of indicators of foreign economic activity of the economic entity, etc. It is concluded that achieving 
the efficiency of foreign economic activity management should, first of all, be based on the adaptation of the enterprise to the requirements of the international 
market and the prompt definition of problematic issues that arise during the activity, which allows to quickly respond to changes both in the internal and exter-
nal environment of conducting business and in the conditions for foreign economic activity.
Keywords: management, foreign economic activity, economic entity, efficiency.
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В умовах сьогодення ефективність здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності господарю-
ючого суб’єкта безпосередньо залежить від 

оптимально спланованої та організованої роботи 
щодо виходу на іноземні ринки в довгостроковій пер-
спективі із розробкою стратегії та тактики його ді-
яльності. Необхідність управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю господарюючих суб’єктів визнача-
ється істотними змінами в структурі світового ринку 
та спробами виробити і реалізувати адекватні заходи, 
які можуть гарантувати їх захист від надмірних втрат 
у результаті невірних дій чи помилкових уявлень про 
перспективи макроекономічних процесів.

Cтратегічний розвиток будь-якого підприєм-
ства є комплексною проблемою, що набуває особ-
ливої актуальності, адже нові часи здійснення ко-
мерційної діяльності потребують принципово нових 
стандартів та методів організації ведення міжнарод-
ного бізнесу на основі науково обґрунтованих підхо-
дів до управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Питанням управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств України присвячені наукові 
праці багатьох вітчизняних авторів, таких, напри-
клад, як: Т. Абрамцова [1], Н. Грущинська [2], Є. Єр-
маченко [3], М. Кизим [4], Т. Ковальчук [5], М. Рубіш 
[6], В. Хаустова [7] та ін.

Але деякі питання управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю підприємств теоретичного та ме-
тодичного характеру не досліджені повною мірою та 
потребують опрацювання.

Метою статті є дослідження теоретико-мето-
дичних аспектів управління зовнішньоекономічною 
діяльністю господарюючих суб’єктів України. 

Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» 
(ЗЕД) з’явилося в Україні з початком економічної ре-
форми 1987 р., сутність якої полягала в поступовій 
відміні монополії держави на здійснення будь-яких 
економічних операцій, у тому числі зовнішньоеконо-
мічних, наданні підприємствам права безпосередньо-
го виходу на зовнішні ринки, а також стимулюванні 
розвитку ЗЕД на рівні суб’єктів господарювання [8].

Згідно із Законом України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність» поширеним є таке визначення: 
«зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяль-
ність суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, побу-
дована на взаємовідносинах між ними, що має місце 
як на території України, так і за її межами» [9].

Зовнішньоекономічні зв’язки (ЗЕЗ) – це сукуп-
ність форм, засобів і методів зовнішньоекономічних 
відносин між країнами. Як економічна категорія «зо-
внішньоекономічні зв’язки» відображають систему 
економічних взаємин, що виникають внаслідок руху 
ресурсів усіх видів між державами та економічними 
суб’єктами різних держав. Ці двосторонні відносини 
охоплюють усі сфери економічного життя держави та 
передусім виробничу, торговельну, інвестиційну та 
фінансову діяльність [8].

Через механізм ЗЕЗ попит на товари та послуги 
світового ринку переноситься на внутрішній ринок 
тієї чи іншої країни. Це обумовлює розвиток вироб-
ничих сил, що, своєю чергою, сприяє розвитку націо-
нальних економік.

Класифікаційна система ЗЕЗ складається з видів 
і форм зв’язків. За напрямом товарного потоку ЗЕЗ 
розподіляються на експортні та імпортні; за струк-
турною ознакою – на зовнішньоторговельні, фінансо-
ві, виробничі та інвестиційні. До форм ЗЕЗ відносять 
торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзинг, 
лізинг, інформаційний обмін, консалтинг тощо.

Одним із основних суб’єктів ЗЕД є підприєм-
ство. Світова практика показує, що близько 
85% зовнішньоекономічних операцій здій-

снюють підприємства, фірми, організації, а 15% – мі-
ністерства, відомства, союзи підприємців.

Усі без виключення підприємства прагнуть зай-
матися зовнішньоекономічною діяльністю, оскільки 
вона відкриває нові шляхи для розвитку бізнесу, се-
ред них:
 розширення ринку збуту власної продукції за 

національні межі з метою збільшення прибут-
ку та отримання додаткової вигоди;

 закупівля необхідної сировини, комплектую-
чих виробів, нових технологій і обладнання 
високої якості;

 залучення інжинірингових та інших послуг 
для потреб виробництва, з урахуванням їх 
унікальності, вищої якості та нижчих цін по-
рівняно з внутрішнім ринком;

 залучення іноземних інвестицій з метою мо-
дернізації виробництва, зміцнення експорт-
ного потенціалу та конкурентних позицій на 
міжнародних товарних ринках.
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При визначенні ефективності управління зов-
нішньоекономічною діяльністю господарюючих 
суб’єк тів необхідно застосування системного підхо-
ду, ключовим елементом якого є комплексний аналіз 
існуючої системи управління ЗЕД.

На зовнішньоекономічну діяльність господарю-
ючих суб’єктів впливає багато зовнішніх факторів, які 
доцільно розглядати з точки зору системного підходу 
до аналізу ЗЕД (рис. 1).

з величезними масштабами iнформацiї, кількість якої 
при зростанні обсягiв виробництва продукції, роз-
ширенні ринків її збуту, залученні більшої кількості 
контрагентів безперервно збільшується [11].

Участь у міжнародному бізнесі вимагає від гос-
подарюючих суб’єктів інноваційності в управлінні, 
що надасть можливість здійснювати ефективну ви-
робничо-комерційну діяльність, яка відповідає таким 
основним вимогам: 

Загальна характеристика ЗЕД господарюючих суб’єктів
України 

 
 

Регулювання ЗЕД
підприємств

 
 

Зовнішньоекономічна
угода

 

 

Маркетингові засоби 
здійснення ЗЕД. 

Формування образу 
підприємства 

на зовнішньому ринку

Фінансові основи організації
ЗЕД підприємств 

Форми та види ЗЕД
підприємств

 
 

Перспективи та пріоритети 
розвитку ЗЕД підприємств

 

Управління ЗЕД
підприємств  

 

Рис. 1. Системний підхід до аналізу ЗЕД господарюючих суб’єктів
Джерело: побудовано за [10].

ЗЕД має величезний вплив на розвиток усіх без 
виключення країн світу. Практика останніх десяти-
річ підтверджує доцільність розширення участі всіх 
країн у різноманітних формах міжнародного бізнесу 
та співпраці. З цього погляду всі глобалізаційні про-
цеси є закономірними, оскільки рік від року зростає 
економічна взаємозалежність країн у плані рішення 
економічних і соціальних питань. 

За своїм змістом методи управління ЗЕД іден-
тифікуються з основними функціями управління: 
плануванням, мотивацією, контролем, організацією, 
регулюванням. Вони розподіляються на економічні, 
адміністративні, соціальні, психологічні, технологіч-
ні, правові та діють на практиці за допомогою певних 
інструментів (рис. 2). 

В умовах глобалізації значно актуалізується пи-
тання використання інформації для успішного 
розвитку бізнесу, у тому числі міжнародного. 

Управління підприємством загалом і його зовніш-
ньоекономічною діяльністю зокрема вимагає роботи 

 необхідність застосування інноваційних 
форм управління, що ґрунтуються як на між-
народноорієнтованому менеджменті, так і 
на загальноекономічних концепціях теорії 
управління; 

 необхідність дотримання міжнародних стан-
дартів якості при виробництві продукції;

 інноваційність і конкурентоспроможність то-
вару; 

 урахування політичних, організаційних і еконо-
мічних ризиків і додаткових витрат, пов’язаних 
із мінливістю зовнішнього середовища.

Сьогодні для українських підприємств можливі 
три основні способи виходу на зовнішні ринки:

1. Створення власної мережі збуту на цільових 
іноземних ринках, що передбачає вивчення особли-
вості конкретних ринків та умов роботи на них.

2. Використання мережі збуту за кордоном, що 
передбачає використання незалежних торгових посе-
редників на основі передачі повноважень по експорту 
товару.
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Методи управління ЗЕД 

 

ЕКОНОМІЧНІ 

АДМІНІСТРАТИВНІ 

 митний тариф і митні збори; 
 ціни на експортовані та імпортовані товари; 
 акцизний збір; 
 норми прискореної амортизації; 
 ставки наданих і одержаних кредитів;
 ставки страхування експортних кредитів;
 позики; 
 іноземні інвестиції на території України

 ліцензування та квотування товарів; 
 заборона окремих видів експорту та імпорту 
   товарів; 
 застосування спеціальних імпортних процедур 
   і спеціальних правових режимів; 
 заходи проти недобросовісної конкуренції 
   та розгляд спорів, що виникають у процесі ЗЕД

Рис. 2. Основні методи управлівння ЗЕД господарюючих суб’єктів України

3. Вихід на іноземні ринки шляхом створення 
власного виробництва продукції за кордоном, що пе-
редбачає істотну економічну вигоду за рахунок еко-
номії на: транспортних і митних витратах, наближен-
ня виробництва до джерел сировини тощо.

Загалом вибір методу управління зазвичай за-
лежить від характеру проблеми, яку необхідно 
вирішити у коротко- або довгостроковій пер-

спективі, а також від ресурсів підприємства, наявнос-
ті кваліфікованого управлінського персоналу та умов 
виробничого процесу. Для отримання ефективного 
результату на практиці менеджери ЗЕД використо-
вують сучасні методи управління в комплексі, що 
гарантує господарюючому суб’єкту отримання при-
бутку та поширення зовнішньоекономічних зв’язків.

Управління ЗЕД, особливо в умовах пандемії 
COVID–19, є достатньо складною роботою. На під-
приємствах, які здійснюють експорт й імпорт товарів, 
зовнішньоторговельні функції управління будуються 
в основному у двох формах: як частка внутрішньови-
робничої структури – зовнішньоекономічний відділ і 
як відносно самостійна організація – зовнішньотор-
говельна фірма [12].

Управління ЗЕД господарюючого суб’єкта ви-
значається його галузевою приналежністю. Для ефек-
тивного управління ЗЕД на рівні господарюючого 
суб’єкта перш за все потрібна адекватна організацій-
на структура управління, яка визначається певними 
цілями та завданнями, які ставляться підприємством. 

Вибір форм організації служби зовнішньоеко-
номічної діяльності, як складової системи управлін-
ня ЗЕД господарюючого суб’єкта, визначають такі 
фактори: 

 мотиви та потреби, які спонукають до участі 
в міжнародному поділі праці (експорт, імпорт, 
залучення іноземних інвестицій, участь у між-
народній кооперації тощо); 

 ступінь інтернаціоналізації виробничої діяль-
ності (ступінь і досвід участі в міжнародних 
операціях); 

 методи реалізації продукції господарюючого 
суб’єкта (самостійні експортні операції або 
операції через посередників); 

 масштаб підприємства та обсяг його фактич-
ного та потенційного експорту, що визначає 
кількісні параметри організаційної структури 
управління ЗЕД; 

 динаміка здійснення зовнішньоекономічних 
операцій.

Зауважимо, що найбільший досвід управління 
ЗЕД в Україні мають спеціалізовані зовнішньоторго-
вельні організації (ЗТО), що спеціалізуються на тор-
гівлі певними товарами за групою країн.

Оцінка ефективності управління зовнішньо-
економічною діяльністю господарюючих 
суб’єктів здійснюється шляхом зіставлення 

фактичних результатів із запланованими за умови 
встановлених відхилень. Можливою вважається й 
оцінка відносно нормативних показників або показ-
ників аналогічних підприємств. Результати оцінки 
діяльності є базою для стимулювання ЗЕД і коректу-
вання планів.

При плануванні ЗЕД оперативне визначення 
проблемних питань, які виникають під час діяльності 
господарюючого суб’єкта, дозволяє швидко реагува-
ти на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища 
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ведення бізнесу підприємства. До того ж, важливим є 
виокремлення на підприємствах окремих підрозділів 
для проведення контролінгу ЗЕД, аналізу процесів 
планування та обліку першорядних показників ЗЕД, 
що надасть можливість вирішити наявні економічні 
й організаційні проблеми, усунути диспропорції у 
плануванні та перешкоди в системі збору інформації, 
сформувати групу показників ЗЕД господарюючого 
суб’єкта тощо.

У загальній системі контролінгу на підприєм-
стві контролінг ЗЕД являє собою контролюючу сис-
тему, що забезпечує реалізацію контрольних заходів 
на найбільш пріоритетних напрямках ЗЕД підпри-
ємства, вчасне виявлення відхилень фактичних ре-
зультатів від запланованих і прийняття оперативних 
управлінських рішень, що мають забезпечити норма-
лізацію діяльності.

Eфeктивність управління ЗЕД господарюючо-
го суб’єкта пoвинна ґрунтуватися на адаптації 
підприємства дo вимoг міжнарoднoгo ринку. 

Врахoвуючи складні умови ведення бізнесу, погір-
шення фінансoвo-eкoнoмічного становища багатьoх 
вітчизняних підприємств і висoкі витрати, які необ-
хідні для вихoду на зoвнішній ринoк, вкрай важли-
вим є стратегічний вибір пріoритeтних напрямів 
рoзвитку, які найбільшою мірою вплинуть на успіх на 
зoвнішньoму ринку, та пoшук oптимальних варіантів 
удoскoналeння управління ЗЕД підприємства.

Для досягнення найбільшого економічного 
ефекту від ЗЕД господарюючому суб’єкту необхідно 
розвивати виробництво експортної продукції, яка 
дозволить одержати найбільшу валютну виручку на 
одиницю витрат.

На думку авторів, для ефективного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих 
суб’єктів, необхідно:
 провести дослідження динаміки розвитку 

ЗЕД і проаналізувати раніше допущені помил-
ки в управлінні ЗЕД підприємства; 

 провести оцінку рівня й якості виконання 
господарюючим суб’єктом зобов’язань по 
контрактах з іноземними партнерами, визна-
чити переваги та недоліки такої співпраці; 

 постійно проводити аналіз основних фінан-
сово-економічних показників діяльності, осо-
бливо аналіз динаміки якісних показників на 
зовнішніх ринках; 

 постійно проводити моніторинг використан-
ня виробничих потужностей і фінансових по-
токів, надходження грошових потоків за реа-
лізацію продукції на зовнішніх ринках; 

 своєчасно визначати сприятливі умови зо-
внішнього середовища для зменшення впливу 
ризиків ведення бізнесу на зовнішніх ринках; 

 постійно здійснювати організаційно-еконо-
мічні заходи щодо підвищення конкуренто-
спроможності експортної продукції;

 впроваджувати в практику управління роз-
робку чітких, реальних, ефективних стратегій 
розвитку; 

 забезпечити колегіальність управління ви-
робничо-господарською діяльністю в цілому 
та зовнішньоекономічною зокрема;

 забезпечити функціонування гнучкої органі-
заційної структури управління, збуту, конку-
рентоспроможності; 

 визначити напрями вдосконалення системи 
управління зовнішньоекономічними зв’яз ка-
ми підприємства; 

 економічно й організаційно погоджувати 
управлінські рішення щодо стратегічних на-
прямів виробничо-господарської діяльності в 
цілому з управлінням ЗЕД. 

Варто зазначити, що досягнення ефективності 
управління ЗЕД господарюючого суб’єкта можливе 
лише за умови командної роботи персоналу та невід-
ривності завдань зовнішньоекономічної діяльності 
від системи управління всією виробничо-господар-
ською діяльністю підприємства.

Удосконалення управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю є одним із основних завдань і умов 
забезпечення ефективності та підвищення конкурен-
тоспроможності господарюючих суб’єктів України.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження управління 

ЗЕД господарюючих суб’єктів України зроблено ви-
сновок, що досягнення ефективності управління ЗЕД 
пoвинно ґрунтуватися, перш за все, на адаптації під-
приємства дo вимoг міжнарoднoгo ринку та опера-
тивному визначенні проблемних питань, які виника-
ють під час діяльності, що дозволяє швидко реагува-
ти на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища 
ведення бізнесу та умови здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Перспективою подальших досліджень є побу-
дова економіко-математичної моделі управління ЗЕД 
господарюючих суб’єктів України.                  
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