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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У 

СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Здійснення діяльності на підприємстві як, «управління зовнішньоекономічним розвитком», спрямована на ухвалення 

економічно обґрунтованих рішень з управління проектами, що при ефективному здійсненні приносить підприємству 

нові більш кращі позиції на ринку, збільшує попит на продукцію, покращує його фінансовий стан і відповідно 

підвищує дохідну частину. За сучасних умов розвитку і функціонування підприємства, створений ефективний 

механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю стає об’єктивною необхідністю, оскільки в конкуренції на 

світовому ринку виграє той, хто вчасно оцінює ситуацію. У статті були визначенні потреби підвищення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розроблені загальні рекомендації щодо шляхів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Особливу увагу приділено можливим напрямам удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Ключові слова: ЗЕД, підприємство, управління ЗЕД, напрямки вдосконалення управління ЗЕД, відділ 

зовнішньоекономічних зв’язків, структурна модельуправління. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

проблема ефективно функціонуючої сфери 

зовнішньоекономічної діяльності як в Україні, так і 

в усьому міжнародному співтоваристві є досить 

актуальною, оскільки така діяльність здійснюється 

в сучасному глобальному середовищі, що висуває 

жорсткі вимоги щодо якості продукції, її науково-

технічного нововведення та відповідності вимогам 

міжнародних стандартів. 

На сучасному етапі багато українських 

підприємств активно беруть участь у зовнішньо-

економічній діяльності. Проте ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств ще доволі низька. Це свідчить про від-

сутність чіткої зовнішньоторгової політики, слабкі 

канали збуту, недостатній досвід роботи на 

зовнішньому ринку, прагнення до швидкої віддачі 

шляхом продажу продукції, яка не потребує 

особливих зусиль з її просування. 

Окреслене коло проблем вимагає від керівників 

вітчизняних підприємств відповідних дій по 

удосконаленню організації зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Підвищення уваги зі сторони вітчизняних та 

зарубіжних вчених на рахунок питань системи 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств як невід’ємної складової як фінанси-

вого стану фірми так і національної економіки в 

цілому припало на початок ХХІ століття. 

Питаннями розвитку системи зовнішньоекономіч-

ної діяльності підприємства, їхніми методичними й 

організаційними аспектами, займалися українські 

вчені такі як, Гребельник А.П., Дідковський М.І., 

Бабець І.Г., Біловодська О.А., Прокушев Є.Ф., 

Маховіков Г.А., Кравченко С. І., Лісогор Л.С., 

Марцин В.С., Маслак О.І., Мокій О.А. Пажуєва 

Т.О., Петрина Н.В.. 

Метою статті є дослідження управління 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств та 

розробка рекомендацій щодо удосконалення 

процесу прийняття управлінських рішень у системі 

ЗЕД підприємств. 

Основні результати дослідження. Проведена ана-

літична робота визначила необхідність побудови 

структурної моделі механізму управління зовніньо-

економічною діяльністю підприємства як цілісний 

системний організаційно-цільовий та економічний 

процес виходу підприємства на зовнішній ринок. 

Структурна модель механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю містить 

послідовність зовнішньоекономічних заходів, що 

включає наступні елементи: 

 визначення макро та мікроекономічних 

умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 

 розробку стратегії виходу підприємства на 

зовнішній ринок; 

 діагностику потенціалу зовнішньоеконо-

мічної діяльності підприємства; 

 розробку напрямів здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 реалізацію обраних зовнішньоекономічних 

напрямів; 

 оцінку ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 регулювання якості реалізації 

зовнішньоекономічних напрямів;  

 прийняття управлінських рішень по 

усуненню негативних відхилень з метою 
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підвищення прибутковості зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства [5]. 

Механізм управління зовнішньоекономічною 

діяльністю має спрямовувати свою дію на резуль-

тативне використання організаційних заходів 

управління аналітичною, виробничою, збутовою, 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 

Беззаперечно, що за сучасних умов розвитку і 

функціонування підприємства, створений ефектив-

ний механізм управління зовнішньоекономічною 

діяльністю стає об’єктивною необхідністю, оскіль-

ки в конкуренції на світовому ринку виграє той, 

хто вчасно оцінює ситуацію, а результати динаміч-

ного аналізу дають можливість підприємству 

вчасно реагувати на події шляхом корекції вироб-

леної стратегії завоювання нових ринків. Викорис-

тання сукупності розглянутих цілей, завдань, ета-

пів механізму управління зовнішньоекономічною 

діяльністю дозволить забезпечити його ефективне 

функціонування у досягненні коротко- та довго-

строкових цілей зовнішньоекономічної діяльності. 

Організація ЗЕД – складна робота, яка вимагає 

уважного опрацювання таких питань як 

кон’юктура ринку, потенціальні покупці і 

продавці, встановлен-ня ділових контактів з ними, 

проведених перегово-рів, підписання угод і т.д. 

Тому для ефективного керівництва ЗЕД на рівні 

підприємства необхідна адекватна до умов його 

роботи структура управлін-ня. Вдало організована 

структура управліня ЗЕД підвищує шанси на 

високу ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності [1, с. 278]. 

Організаційна структура управління ЗЕД 

визначається тією метою і завданнями, які вона 

покликана вирішувати. ЇЇ мета – максимізація 

прибутку на довготривалий період за рахунок 

ефективної участі в міжнародному підприємництві. 

Організаційна структура управління ЗЕД повинна 

постійно розвиватися і вдосконалюватися, присто-

совуватися до змін у зовнішньому середовищі і 

сфері управління. Її форми і методи не можуть 

залишатися незмінними [1, с. 279]. 

На підприємствах, що приймають активну 

участь у зовнішньоекономічній діяльності, 

зовнішньоекономічний апарат в даний час існує в 

основному в формі відділу зовнішньоекономічних 

зв'язків в рамках діючого апарату. Його головне 

завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом 

єдиної цілісної системи внутрішнього управління. 

Він створюється, як правило, для планування, 

організації і координації ЗЕД. 

Головними завданнями відділу зовнішньо-

економічних зв’язків підприємства мають бути: 

 участь в розробці стратегії зовнішньо-

економічної діяльності підприємства; 

 сприяння розвитку ЗЕД підприємства з метою 

прискорення його соціально-економічного розвитку; 

 управління експортним потенціалом 

підприємства, постійне його зміцнення й розвиток; 

 забезпечення виконання зобов'язань, що випли-

вають з договорів та угод із зарубіжними партнерами; 

 вивчення кон’юктури іноземних ринків, збір 

і накопичення відповідної інформації; 

 організація експортно-імпортних операцій, 

забезпечення їх ефективності. 

Сучасні українські підприємства, що 

здійснюють ЗЕД, опинилися в складних умовах 

нестабільного економічного та політико-правового 

середовища, в якому неможливо обійтись без 

ефективної та адаптивної до зовнішніх та 

внутрішніх чинників управлінської діяльності. Це 

зумовлює необхідність розробки заходів щодо 

удосконалення процесу прийняття управлінських 

рішень при здійсненні ЗЕД. 

Підприємствам-суб`єктам ЗЕД постійно 

доводиться стикатися з невизначеністю, яку 

неможливо уникнути в жодному з видів ділової 

активності. Вітчизняні підприємства повинні не 

ігнорувати можливість виникнення невизначеності 

зовнішніх ринків збуту, а віднайти шляхи 

ефективної взаємодії, навчитися передбачати 

виникнення різноманітних чинників впливу, 

розробляти управлінські рішення для більш 

швидкого налагодження процесу здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Також суттєвим обмежувальним чинником є 

особливості кадрового складу підприємств-

суб`єктів ЗЕД, який є не пристосованим до мінли-

вих умов зовнішнього середовища та не забезпечує 

своєчасну реакцію на зміни ринку середовища і 

ситуацій, що складаються в економіці держави [2]. 

Необхідність адаптації до умов невизначеності 

зовнішнього середовища зумовлює доцільність 

прийняття ефективних управлінських рішень на 

сучасних підприємствах-суб`єктах ЗЕД. З цією 

метою необхідним є встановлення напрямків 

удосконалення чинників впливу на здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

У процесі визначення напрямків вдосконалення 

управління ЗЕД вітчизняних промислових 

підприємств необхідно: 

1. зазначити та оцінити чинники впливу; 

2. розбити їх на групи, тобто на сприятливі 

чинники та такі, що стримують розвиток 

підприємств-суб`єктів ЗЕД; 

3. кожну з них розбити на три підгрупи – 

макросередовище, мікросередовище, які формують 

зовнішнє оточення підприємства, та внутрішні, які 

формує саме підприємство. 

За результатами систематизації необхідно 

оцінити, сила впливу яких чинників може бути 

мінімізована за рахунок заходів на державному 

рівні та на рівні підприємства (рис. 2). 
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Рис. 1. Напрями вдосконалення управління ЗЕД підприємства[6, с. 184] 

 
Рис. 2. Заходи щодо вдосконалення управління ЗЕД національних підприємств 

Висновок. Вітчизняним підприємствам при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності немо-

жливо обійтись без регулярного впровадження за-

ходів на рівні підприємства, які б сприяли швидкій 
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та ефективній адаптації. На зміну сучасному не-

пристосованому процесу прийняття управлінських 

рішень за умов невизначеності має прийти 

стратегічний, зорієнтований на довгострокову 

перспективу процес, який відповідає основним 

напрямкам розвитку підприємств-суб`єктів ЗЕД. 

Серед основних можливих заходів по удос-

коналенню організації ЗЕД на підприємствах 

можна виділити наступні: створення окремого 

структур-ного підрозділу, що відповідав би за 

успішність ведення ЗЕД на підприємстві, 

проведення SWOT-аналізу для  розробки стратегії 

розвитку підпри-ємства та удосконалення 

механізму зовнішньо-еко-номічної діяльності 

підприємства на основі відповідних законодавчих 

актів. 
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Билык А.В. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕСА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧИСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Осуществление деятельности на предприятии как, «управление внешнеэкономическим развитием», направленная 

на принятие экономически обоснованных решений по управлению проектами, что при эффективном осуществлении 

приносит предприятию новые более лидирующие позиции на рынке, увеличивает спрос на продукцию, улучшает его 

финансовое положение и соответственно повышает доходную часть. В современных условиях развития и 

функционирования предприятия, созданный эффективный механизм управления внешнеэкономической 

деятельностью становится объективной необходимостью, поскольку в конкуренции на мировом рынке 

выигрывает тот, кто вовремя оценивает ситуацию. В статье были определены потребности повышения 

внешнеэкономической деятельности предприятий, разработаны общие рекомендации по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Особое внимание уделено возможным направлениям 

совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Ключевые слова: ВЭД, предприятие, управление ВЭД, направления совершенствования управления ВЭД, отдел 

внешнеэкономических связей, структурная модель управления. 

 

Bilyk A.V. 

IMPROVEMENT OF PROCESS OF ADOPTION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IN THE SYSTEM OF 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES 

Implementation of activity at the enterprise as, "management of the external economic development", directed to adoption of 

economically reasonable decisions on project management that at effective implementation brings to the enterprise the new 

more leading positions in the market, increases demand for production, improves its financial position and respectively raises 

revenues. In modern conditions of development and functioning of the enterprise, the created effective mechanism of 

management of foreign economic activity becomes an objective necessity as in the competition in the world market the one 

who assesses a situation in time wins. In the article the needs of increase foreign economic activity of enterprises were 

identified, developed general guidelines for the improvement of the foreign economic activity of enterprises. Particular 

attention is paid to possible ways of improving foreign economic activity of the enterprise. 

Keywords: Foreign trade activities, enterprise, management of foreign trade activities, directions of improvement of 

management of foreign trade activities, department of foreign economic relations, structural model of management. 
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