
Альманах науки 

 

4 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
УДК 330.339.56   

Євтушенко В. А., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та  

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Пастухова Н. В., 

магістрант спеціальності  

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Проаналізовані особливості виходу українських підприємств на міжнародні ринки. Досліджено сучасні основні форми організації 

зовнішньоекономічної служби підприємства (функціонування на ринку через посередників, зовнішньоторговельна фірма, відділ 

зовнішньоекономічних зв’язків), їхні переваги та недоліки, а також фактори, за яких доцільно використовувати ту чи іншу форму 

проведення зовнішньоторговельних операцій. Виявлено глобалізаційні вимоги щодо здійснення господарської діяльності з метою 

досягнення сталого розвитку. Доведено необхідність включення до організаційних структур зовнішньоекономічної діяльності 

національних підприємств окремого сектору з соціальної відповідальності. На інституційному рівні запропоновано систему 

завдань та функцій сектору з корпоративної соціальної відповідальності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономіч-

на діяльність (ЗЕД) є важливою складовою 

розвитку країни, що визначає її роль та місце на 

міжнародній арені, надає можливості для пошуку 

нових ринків збуту, є поштовхом для розвитку 

інноваційного науково-технічного прогресу в 

державі та прогресу в економічній сфері. Підпри-

ємства-суб’єкти ЗЕД відіграють найважливішу 

роль в становленні країни в системі міжнародних 

економічних відносин, а запорукою успішного 

проведення зовнішньоекономічних операцій є 

належна організація зовнішньоекономічної 

служби (ЗЕС) підприємства.  

В період активних глобалізаційних процесів 

ЗЕД швидко змінюється, набуває нових 

особливостей, форм, методів і прийомів, тому 

дуже важливо, щоб зовнішньоекономічна служба 

вітчизняних підприємств відповідала сучасним 

вимогам ведення бізнесу на міжнародному ринку, 

а саме враховувала принципи соціальної 

відповідальності (СВ). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання необхідності вивчення та покращання 

організації зовнішньоекономічної служби (ЗЕС) 

підприємства вже давно вважається важливим 

серед дослідників. На цю тему є низка наукових 

праць таких авторів, як Баула О.В. [1], Гребенюк 

Ю.М. [2], Гуріна Г. С., Дідківський М. І., Загород-

ній А. Г., Іванова В. В. [5], Карпенко М. О., Кири-

ченко О. А., Рогожин В. Д., Cтефаненко М.М. [6] та ін. 

Серед вітчизняних авторів, які досліджують 

проблеми соціальної відповідальності, зокрема на 

міжнародних ринках, можна виділити Бахтіна 

М.М., Бердяєва Н.А., Ільїна І.О., Саприкіну М.О., 

Сорокіна П.А. та ін.  

Разом з тим, недостатньо уваги приділено 

питанням удосконалення нормативно-методич-

ного базису забезпечення ефективності організа-

ції ЗЕД з врахуванням великої кількості невирі-

шених економічних, соціальних та екологічних 

проблем сучасного суспільства, та, як наслідок, 

необхідності дотримання вимог соціальної відпо-

відальності, що сьогодні є визначальною умовою 

для перетворення вітчизняних підприємств в 

успішних суб’єктів міжнародного ринку.  

Метою статті є дослідження сучасних форм 

організації зовнішньоекономічної служби 

підприємства і, на цій основі, надання 

рекомендацій щодо врахування принципів 

соціальної відповідальності у формуванні 

організаційної структури суб’єктів ЗЕД. 

Основні результати дослідження. Вибір 

форми організації зовнішньоекономічної служби, 

насамперед, визначають методи виходу на 

зовнішній ринок: 1) безпосередній вихід на 

зовнішній ринок обумовлює створення власної 

зовнішньоторговельної фірми (ЗТФ) або відділу 

ЗЕД (ВЗЕЗ); 2) функціонування на ринку через 

посередників. 
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Для українських підприємств досі вельми 

популярним шляхом виходу на зовнішній ринок 

є функціонування через посередників. Адже ви-

користання посередників є особливо доціль-ним, 

коли окремі ринки збуту монополізовані або 

мають високі бар’єри виходу на них, на віддалені 

та слабко вивчені ринки, а також на відомий ри-

нок з новими товарами, якщо компанії не мають 

юридичного права на проведення зовнішньо-

торговельних операцій або не мають достатнього 

досвіду, щоб займатися ЗЕД (дослідження 

зовнішніх ринків, пошук партнерів, правильного 

оформлення документів та ін). 

Вихід на зовнішні ринки за допомогою 

посередників має низку переваг: мінімізація 

витрат на продаж товарів на неосвоєних ринках; 

наявність у посередників торгових та складських 

приміщень; посередники використовують власні 

фінансові ресурси для здійснення транспортних, 

страхових, збутових та сервісних операцій; 

доставку, збут, сортування, маркування товару та 

ін. часто виконують посередники; обізнаність 

посередника функціонуванні ринку, наявність 

інформації про нього; наявність у посередника 

клієнтської бази, обізнаність у вимогах 

споживачів та тісний контакт із ними. 

Організаційні принципи побудови управління 

ЗТФ залежить від її уставних завдань і функцій 

(табл. 1). 

 Характеристика 

Ц
іл

і 

 виконання затверджених планів експорту й імпорту, підвищення якості і конкурентоспроможності товарів/послуг, 

підвищення ефективності здійснюваних операцій; 

 розвиток експорту товарів/послуг, поліпшення його структури, вдосконалення номенклатури і організація 

технічного обслуговування за кордоном; 

 дослідження ринків збуту, визначення якнайкращих умов для експорту товарів і послуг; 

 організація науково-технічної і виробничої співпраці із зарубіжними підприємствами. 

З
ад

ач
і 

 підвищення ефективності експортних операцій та імпортних закупівель; 

 підвищення конкурентоспроможності продукції за кордоном, поліпшенню її якості; 

 вивчення і аналіз кон'юнктури світового ринку; вивчення діяльності вітчизняних і зарубіжних конкурентів, аналіз 

їх сильних і слабких сторін; 

 налагодження науково-технічної і виробничої співпраці із зарубіжними країнами; 

 організація надання сервісу після продажу за кордоном; 

 постійне вдосконалення системи управління ЗЕД. 

Ф
у
н

кц
ії

 

 розробка проектів оперативних, річних і довгострокових планів ЗЕД підприємства, створення і забезпечення умов 

для їх виконання; 

 власне здійснення конкретних зовнішньоторговельних операцій; 

 тісна взаємодія з іншими структурними підрозділами підприємства; 

 сприяння підвищенню технологічного рівня виробництва за допомогою імпорту сучасного устаткування і 

технологій; 

 розробка, планування і проведення рекламних заходів; 

 розробка і здійснення заходів щодо технічного обслуговування продукції, що експортується; 

 забезпечення прийому іноземних партнерів, клієнтів, фахівців; 

 забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів підприємства; 

 пошук і перевірка надійності зарубіжних партнерів та ін. 

Таблиця 1 Основні цілі, задачі та функції ЗТФ (розроблено за джерелами [1, 3, 6]) 

ЗТФ містить в собі досить складну та розгалу-

жену систему функціональних відділів та служб, 

які умовно можна поділити на: відділи і служби, 

що здійснюють планування; маркетингові відді-

ли; група відділів, що забезпечують ухвалення і 

виконання управлінських рішень (табл. 2).  
Відділи та служби Характеристика 

Відділи і служби, що 

здійснюють планування 

Планово-економічний, валютно-фінансовий, транспортний відділи та бухгалтерія ЗТО. Забезпечують 

планування і контроль зовнішньоторговельної діяльності, аналіз господарської діяльності ЗТО, 

планування та контроль за банківськими, валютними, кредитними і розрахунковими операціями, 

планування і забезпечення експортно-імпортних перевезень вантажів, облік і звітність, аналіз 

результатів фінансової діяльності з об'єднання і рекомендації щодо її поліпшення. 

Маркетингові та 

комерційнівідділи 

Відділ кон'юнктури і цін, відділ реклами і виставок, інженерно-технічний відділ, відділ спільних 

підприємств, відділ технічного обслуговування і запчастин. Дослідження попиту і пропозиції, 

динаміки цін, структури ринків, координують роботи фірм із загальними іноземними агентами, 

здійснюють методичне керівництво та контроль правильності розрахунків і застосування цін 

фірмами при підготовці й ухваленні контрактів, а також виконують іншу роботу з дослідження 

кон'юнктури ринків. Забезпечують рекламну діяльність ЗТО, вивчають і доводять до 

товаровиробників діючі на світовому ринку технічні вимоги до товарів, координують діяльність 

спільних підприємств, організовують гарантійне і післягарантійне технічне обслуговування 

товарів, що експортуються об'єднанням за кордон. 

Група відділів з 

виконання управлінських 

рішень 

Відділ розвитку та вдосконалення організаційної структури об'єднання, відділ АСУ, відділ кадрів, 

відділ закордонних відряджень, канцелярія, адміністративно-господарський, юридичний та 

протокольний відділи. 

Таблиця 2 Характеристика відділів та служб ЗТФ підприємства (розроблено за джерелами [1, 3, 6]) 
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ВЗЕЗ являє собою частину апарату управлін-

ня, головним завданням якого є управління ЗЕД 

як елементом єдиної цілісної системи внутріш-

ньофірмового управління. ВЗЕЗ на підприємстві 

займається створенням стратегії ЗЕД компанії, 

управлінням та організацією експорту/імпорту 

компанії, контролем виконання умов зовнішньо-

торгівельних договорів, збором, аналізом та вив-

ченням інформації стосовно зарубіжних ринків та 

ін. Створення ВЗЕЗ не завжди є доцільним, багато 

компаній зазнають поразки при спробах виходу 

на зовнішньоекономічний ринок через ігноруван-

ня цілої низки факторів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фактори, за яких доцільно створювати ВЗЕЗ ((розроблено авторами за джерелами [1-3, 6])). 

 

Цілі та завдання ВЗЕЗ обумовлюють його організаційну структуру, яка складається із низки секторів (рис.2).

 
Рис. 2. Типова організаційна структура ВЗЕЗ підприємства (Розроблено авторами) 

 

Кожен сектор ВЗЕЗ відповідає за виконання визначених завдань та функцій (табл.3). 
Сектори ВЗЕЗ Функції секторів ВЗЕЗ 

Комерційний сектор 

Виконання зобов'язань по міжнародних контрактах і угодах, участь у підготовці і 

проведенні комерційних переговорів; організацію поставок згідно контракту і контроль за 

їх виконанням; перегляд-рекламацій по експорту й імпорту та ін. 

Екологічний сектор 
Прогнозування і планування ЗЕД підприємства; аналіз ефективності експортно-імпортних 

операцій; контроль за виконанням плану; валютний контроль і т.д. 

Сектор маркетингу 

Вивчає кон’юнктуру світових товарних ринків, приймає участь у визначенні цін на 

експортну продукцію, в розробці і здійсненні рекламних міроприємств, аналізі 

конкурентів, можливостей руху товару і т. ін. 

Науково-технічний 

сектор 

Вивчає діючі на світовому ринку технічні вимоги до товару; аналізувати технічний рівень 

і якість продукції, її конкурентноздатність; брати участь в розробці пропозицій по 

оновленню виробництва, випуску нової продукції; забезпечувати технічне 

обслуговування експортної продукції та ін. 

Протокольний 

сектор 

Готує і організовує протокольні заходи, виконує доручення керівництва фірми по 

зустрічах, прийому і проводах представників зарубіжних фірм, які прибули на 

підприємство з візитом. 

Таблиця 3 Сектори ВЗЕЗ та їх функції (розроблено за джерелами [1-6]) 

Начальник ВЗЕЗ 

Економічний 

сектор 

Протокольна 

група 

Інженерно-технічний 

сектор 

Комерційний 

сектор 

Сектор 

маркетингу 

Невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку 

Продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних умов використання 

Наявність необхідної кількості фахівців із ЗЕД на підприємстві 

Велика частка експорту в загальному обігу 

Регулярні зовнішньоторговельні операції  

Випуск продукції з високим рівнем конкурентоспроможності, унікальної за своїми 

властивостями 

Фактори, за яких доцільно створювати ВЗЕЗ 
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ВЗЕЗ є складовою системи управління підпри-

ємством – експортером, тобто безпосередньо прий-

має участь  у реалізації своєї продукції за кордоном 

кінцевому споживачу (прямий експорт). Головною 

перевагою такої організації ЗЕД є прямий вихід до 

ринку збуту, що дає можливість мати безпосередній 

контакт із споживачами, ліквідувати витрати на 

комісійну винагороду посередникам, знизити ризик 

недобросовісного співробітництва. Але такий підхід 

має і свої недоліки, зокрема, необхідно мати досить 

сильний штат спеціалістів із збуту та маркетингу, 

який би мав багатий досвід в даній сфері, адже 

некомпетентність продавця-виробника може 

привести до значних економічних втрат. 

На організацію ЗЕС підприємства впливають 

багато внутрішніх та зовнішніх чинників. Вну-

трішні чинники характеризують підприємство зсе-

редини, визначають його можливості та потенціал 

(масштаби зовнішньоекономічної діяльності, вит-

рати, складність продукції, досвід, контроль то-

що), а зовнішні чинники уособлюють зовнішнє се-

редовище, характеризують ринок, на який підпри-

ємство збирається виходити (економічна свобода, 

конкуренція, присутність у державі, ризики та т.і.).  

Глобалізація сучасних бізнес-процесів вима-

гає від підприємств-суб’єктів ЗЕД приділяти біль-

ше уваги питанням соціальної підтримки праців-

ників, місцевих громад, навколишнього середо-

вища тощо. Етичний підхід до бізнесу – новітній 

шлях глобального розвитку. В розвинутих краї-

нах, з метою створення умов, сприятливих для: 

стійкого зростання, відповідальної бізнес-пове-

дінки та постійної зайнятості в середньостроковій 

і довгостроковій перспективах, запровадження 

СВ на підприємствах, що прагнуть досягти успіху 

на міжнародних ринках, стає неодмінною 

умовою їхнього функціонування. У 2010 році в 

країнах ЄС розпочалась соціально відповідальна 

ініціатива «Підприємство-2020», міжнародний 

стандарт з СВ ISO 26000:2010 «Керівництво із 

соціальної відповідальності» (ISO 26000:2010 

«Guidance on social responsibility») є одним з трьох 

документів, рекомендованих Європейською Ко-

місією (ЄК) в якості основного для європейських 

компаній щодо забезпечення зобов’язань у галузі 

СВ, з 2013 року ЄК прийняла поправки до 

чинного законодавства з бухгалтерського обліку 

з метою підвищення прозорості великих європе-

йських компаній з соціальних та екологічних пи-

тань (найбільші компанії, – з кількістю працівни-

ків понад 500 осіб, – законодавчо зобов’язані роз-

кривати інформацію про політику, ризики та 

результати таких аспектів діяльності, як: охорона 

навколишнього середовища; наймані співробіт-

ники та інші соціальні питання; повага прав 

людини; боротьба з корупцією та хабарництвом; 

диверсифікація складу Ради директорів) [8].  

Сучасний підхід до організації ЗЕС підприємс-

тва на основі сталого розвитку та СВ вимагає 

включення у ВЗЕЗ підрозділів і менеджерів з кор-

поративної соціальної відповідальності (КСВ), 

функціональні завдання яких представлені у табл. 4. 
Цілі Задачі 

КСВ-стратегія  розробка, оновлення та дотримання політики компанії в галузі сталого розвитку; 

 розробка КСВ-стратегії; 

 розробка технологій інтеграції КСВ в бізнес-стратегію компанії; 

 складання бюджету з КСВ; ефективність КСВ-проектів; моніторинг КСВ 

КСВ-програми  розробка соціальних програм з подальшою їх реалізацією;  

 корпоративна благодійність; 

 екологія і промислова безпека; 

 залучення співробітників через корпоративне волонтерство; 

 чесні операційні практики; 

 відповідальні відносини з постачальниками; 

 соціально-етичний маркетинг; 

 програми розвитку персоналу / зниження дефіциту кадрів; 

 здоров'я і безпека персоналу 

Відносини зі 

стейкхолдерами 
 корпоративні політики та практики роботи зі стейкхолдерами; 

 співробітництво і діалог зі стейкхолдерами (побудова конструктивних відносин в рамках КСВ); 

 розробка і реалізація проектів розвитку на регіональному, національному та міжнародному рівнях 

PR-КСВ  ведення комунікаційної програми з КСВ; 

 внутрішнє консультування співробітників; 

 управління репутацією координація соціальної активності підрозділів і каналів; 

 взаємодія з національними і міжнародними профільними установами; 

 КСВ-комукації через соціальні мережі 

Соціальна звітність 

 
 ведення соціальної (нефінансової) звітності; 

 підготовка і просування КСВ-звітів; 

 складання інтегрованих звітів 

Таблиця 4 Ключові функції сектору з корпоративної соціальної відповідальності підприємства-суб’єкта ЗЕД 

(розроблено за джерелом [7]) 
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Висновки та пропозиції. Вибір форми орга-

нізації зовнішньоекономічної служби підпри-

ємства – дуже кропітка робота, особливо сьогод-

ні, коли українські підприємства, працюючи біль-

ше ніж у 160 країнах, стикаються з низкою 

бар’єрів при виході на зовнішні ринки, що є нас-

лідком недосконалості фінансових розрахунків, 

нерозвиненості транспортної і ринкової інфра-

структури, договірно-правової бази, практики 

регулювання митних процедур та оподаткування, 

а також слабкими політиками в галузі соціальної 

відповідальності. 

Організаційні форми управління ЗЕД на під-

приємствах в Україні багато в чому індивідуалі-

зовані, тому вибір тієї чи іншої структури зале-

жить від багатьох факторів, зокрема специфіки та 

розміру підприємства, галузевої приналежності, 

ресурсного потенціалу. Тож, для ефективного 

управління ЗЕД підприємствам потрібна 

адекватна умовам їх роботи структура ВЗЕЗ. 

Крім того, вихід підприємства на зовнішні 

ринки сприяє пристосуванню економіки до 

системи світогосподарських відносин, 

формуванню економіки відкритого типу. Саме 

тому стратегічний розвиток ЗЕД українських 

підприємств в напрямку соціальної відповідаль-

ності – це суттєвий фактор підвищення ефектив-

ності господарської діяльності як на рівні мікро- 

та макроекономіки, так і в масштабах світового 

господарства.  
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