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У статті розглянуто особливості організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства та формування 

експортної діяльності підприємства, досліджено форми зовнішньоекономічного апарату підприємств, обґрунтовано 

необхідність розробки зовнішньоекономічної стратегії підприємства та виділено її типи.  

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сучасна економічна ситуація, яка пов’язана з активним 

розвитком ринкових відносин, потребує нових підходів до планування діяльності підприємств, особливо здійснення 

операцій на зовнішніх ринках. Особливо це стосується підприємств, що здійснюють експортну діяльність. 

Необхідність вирішення порушених питань потребує розроблення науково-практичних рекомендацій щодо управління 

бізнес-процесами експортно-орієнтованого підприємства.  
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Постановка проблеми. Проблема розши-

рення експортних можливостей та розвитку 

експортного потенціалу підприємств є складною 

і різновекторною. Її вирішення вимагає сис-

темного підходу до вдосконалення управління 

зовнішньо-економічною діяльністю підприєм-

ства і здійснення комплексу організаційно-еко-

номічних, управлінських і техніко-техноло-

гічних заходів, що сприятимуть посиленню 

конкурентних переваг підприємства на внут-

рішньому і зовнішньому ринках.  

Питанням сутності, дослідженням особливос-

тей розвитку та місцем експортної діяльності 

України в системі світових економічних зв’язків 

присвячені праці багатьох вчених і фахівців. 

Серед них Т.В.Горянська, М.В.Іващенко, В.В. 

Родченко, Є.В.Талавіра, Е.О.Ковтун та інші, [1, 

4-7]. Однак, в сучасних умовах господарюван-

ня, зовнішньо-економічна діяльність  швидко 

розвивається, набуваючи нових рис, форм, 

тому існує необхідність постійного вивчення 

особливостей її організації. 

Метою даної статті є визначення джерел 

оновлення експортного потенціалу підприєм-

ства та пошук важелів для стимулювання його 

розвитку, адже саме від рівня експортного 

потенціалу в більшій мірі залежить якість 

присутності вітчизняного підприємства на 

зовнішньому ринку. 

Основні результати дослідження. Будь-яка 

країна потребує укріплення національної 

економіки. Здійснення зовнішньо-економічної 

діяльності призводить до цього, але, в свою чергу 

потребує раціонального планування та підготовки 

до ведення такої діяльності. Тому технологія 

планування ЗЕД є дуже актуальною в наші часи. 

Перш за все, для підприємства, яке вирішило 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність 

початковим етапом є встановлення цілей 

експортних та імпортних операцій [4] (табл. 1): 

 
Цілі експорту Цілі імпорту 

Розширення виробництва Розширення виробництва 

Збільшення прибутку за рахунок освоєння нових 

ринків 

Збільшення прибутку за рахунок нових внутрішніх 

ринків 

Отримання економії на масштабах виробництва Модернізація та розширення виробничого потенціалу 

Підвищення чи підтримка техніко-економічного рівня 

виробництва під впливом міжнародної конкуренції 

Економія на заміні сировини і обладнання більш 

ефективною зарубіжною продукцією 

Збільшення валютних ресурсів підприємства 
Розширення асортименту на національному 

споживчому ринку 

Диверсифікація виробництва  

Таблиця 1 Цілі експортних та імпортних операцій 

Джерело: складено на основі джерела [4] 
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Проте, нарощування експортних операцій 

підприємств спонукатиме покращення балансу 

та торгівельного сальдо країни, оскільки 

збільшення обсягів виробництва та підвищення 

якості продукції примножують наявність 

значних переваг перед конкурентами на 

внутрішньому ринку. 

Ще до початку роботи над планами та 

організацією експортної діяльності підприємству 

дуже важливо володіти інформацією з таких 

питань: 

 які саме форми зовнішньоекономічної 

діяльності слід обрати; 

 в яких умовах слід здійснювати 

експортну діяльність; 

 що і коли експортувати; 

 які ресурси має підприємство для 

експортної діяльності; 

 якою повинна бути структура управління 

експортом; 

 якого результату очікують від експорту 

(приблизний розмір прибутку, рентабельність, 

розміри розширення збуту, валютна виручка) [7]. 

Україна як європейська держава здійснює 

відкриту зовнішню політику і прагне рівно-

правного взаємовигідного співробітництва з 

усіма заінтересованими партнерами, виходячи 

насамперед з необхідності гарантування безпе-

ки, суверенітету та захисту територіальної 

цілісності України. Зовнішня політика держави 

є експортоорієнтованою, отже основою здійс-

нення ЗЕД має бути якісне та кількісне 

нарощення обсягів експорту. 

У сучасних умовах Україна підлаштову-

ється до вимог ринку, які не завжди відпові-

дають стратегічним орієнтирам держави. Тому 

виникає ряд проблем, пов’язаних з даним 

аспектом:  

 висока частка сировини та матеріалів у 

структурі експорту; 

 минуле України у складі радянської 

економічної системи; 

 висока енергоємність експортоорієнтова-

них галузей промисловості держави; 

 низька конкурентоспроможність ряду 

української продукції на світовому ринку; 

 політична та економічна нестабільність, 

наявність тимчасово окупованої території та 

зони проведення антитерористичної операції; 

 залежність української промисловості від 

імпортованих енергоносіїв; 

 недостатній рівень правового регулюван-

ня питань ведення господарської діяльності в 

України та, як наслідок, низький рівень 

інвестиційної привабливості держави тощо. [7] 

Динаміка, зміст та масштаби міжнародної 

економічної взаємодії сьогодні визначаються 

глобальними тенденціями світового розвитку, 

які відображають глибинні трансформації 

практично в усіх сферах життя суспільства, 

причому швидкість відповідних змін постійно 

зростає. 

Швидке формування глобальної економіки 

сприяє виникненню низки можливостей для 

бізнесу, як великого, так і малого. Воно дає 

змогу підприємствам збільшувати обсяги своїх 

надходжень, скоротити втрати й підвищити 

прибутки. Наприклад, компанії можуть скорис-

татися перевагами, яке їм надає зниження цін та 

підвищення функціональних можливостей 

глобальних телекомунікаційних послуг, для то-

го щоб створити глобальні ринки для своєї про-

дукції. Але при цьому треба зазначити, що хоч 

формування глобальної економіки дає новим 

підприємствам та вже діючим підприємствам 

цілого світу можливості, необхідні до зазначе-

них, воно призводить також і до виникнення 

певних проблем, навіть небезпек, з яким 

бізнесовим менеджерам раніше не доводилось 

стикатись. 

Сучасні процеси глобалізації світового 

економічного розвитку не оминають Україну, 

яка поступово інтегрується до міжнародної 

економіки. Основним суб`єктом сучасних між-

народних економічних відносин виступає під-

приємство як ключова ланка ринкової еконо-

міки. Зовнішньоекономічна діяльність – це 

важлива й невід`ємна сфера господарської ді-

яльності, яка при ефективному використання 

всього комплексу сучасних форм і методів між-

народних економічних відносин здатна впли-

вати на технічне удосконалення виробництва, 

підвищення продуктивності праці і якості 

продукції, яка виробляється. 

Міжнародна торгівля є одним з найважливі-

ших показників глобалізації, в тому числі глоба-

лізації виробництва та реалізації товарів та пос-

луг. Рівень інтегрованості країни до міжнарод-

ного товарообміну традиційно вимірювався: 

1. часткою експорту та імпорту у ВВП 

(експортна та імпортна квоти); 

2. пропорцією імпорту в кінцевому 

споживанні товарів та послуг; 
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3. часткою експорту в доданій вартості. 

Експортно-імпортні операції здійснюються 

з різними цілями, що обумовлює їх розмаїття в 

зовнішньоекономічній діяльності. Підприєм-

ства, здійснюючи експортно-імпортні операції, 

повинні враховувати вплив чинників: 

 зовнішні ринки пред’являють більш 

високі вимоги до товарів, їх упаковки, сервісу, 

реклами тощо; 

 постійне вивчення більшої кількості 

інформації з різних джерел; 

 гнучке використання комплексу марке-

тингових методів: вірного вибору збутової 

організації, вибору і використання різних 

методів стимулювання збуту, реклами тощо; 

 вимоги та особливості діючого 

законодавства, міжнародні правила та ін. [1] 

У сучасних умовах глобалізації економічних 

відносин перед вітчизняними підприємствами 

постало питання консолідації в міжнародний 

економічний простір. Для досягнення даної ме-

ти необхідна насамперед ефективна стратегія 

ведення ЗЕД, яка повинна розроблятися лише у 

комплексі із загальним стратегічним планом 

функціонування підприємства. Лише розробка 

конкретного плану заходів дозволить вітчизня-

ним підприємствам визначитися з основними 

видами дій щодо виходу на зовнішні ринки та 

закріпити свої позиції як конкурентоспромож-

них господарюючих суб’єктів. 

В управлінні зовнішньоекономічною діяльніс-

тю промислових підприємств важливим є застосу-

вання нових підходів, що містили б кількісні 

оцінки та забезпечували можливість формалізації 

економічних процесів, пов’язаних із її 

здійсненням. [3] 

При формуванні системи зовнішньоекономіч-

ної діяльності промислових підприємств-екс-

портерів враховано базові принципи, що вироб-

лені сучасною економічною наукою для цілей 

оцінки діяльності підприємств, орієнтацію на 

оцінювання стратегічних позицій підприємств 

на зовнішніх ринках, залежність цільових 

індикаторів від функціональних.  

Експортний потенціал підприємства визнача-

ється багатьма складовими, що характеризують 

різні сторони його функціонування. В цілому 

діяльність підприємства у зовнішньоекономіч-

ній сфері складається із взаємопов’язаних проце-

сів, кожний з яких при визначенні експортного 

потенціалу розглядається окремо. В свою чергу 

результати дій цих процесів утворюються в 

наслідок не лише тільки їх функціонування, але 

і їх взаємодії між собою та ланками 

зовнішнього середовища. 

Експортний потенціал характеризується кі-

лькісним, якісним, структурним станом наяв-

них у суб'єкта ресурсів (виробничих, фінансо-

вих, трудових і т.д.); їхнім взаємозв'язком і 

взаємоузгодженням; можливістю у визначений 

часовий термін мобілізувати резерви для 

досягнення поставлених цілей; можливістю 

збільшення й удосконалювання всіх складових 

експортного потенціалу та їхніх сполучних 

ланок. Окрім цього дефініція «експортний по-

тенціал» на рівні підприємства містить три рів-

ня зв’язків та відносин: по-перше, зв’язки і від-

носини, які відображають минуле як сукупність 

наявних властивостей, накопичених в резуль-

таті розвитку підприємства; по-друге, зв’язки і 

відносини, які характеризують сучасне, тобто 

усі можливості (здатності), які реально можуть 

бути реалізовані у процесі експортної діяльнос-

ті; по-третє, зв’язки і відносини, які зорієнтова-

ні на майбутнє та дозволяють в процесі 

експортної діяльності не лише реалізовувати 

наявні можливості, але і відтворити нові 

можливості як додаткові сили підприємства.[6] 

Висновки та пропозиції. Сучасна еконо-

мічна ситуація, що пов’язана з активним роз-

витком ринкових відносин, потребує нових під-

ходів до планування діяльності підприємств, 

особливо здійснення операцій на зовнішніх 

ринках. Обґрунтований план експортної діяль-

ності сприяє одержанню додаткового прибутку 

за рахунок ефективного формування портфелю 

брендів підприємства. Як для підприємства, так 

і для країни розвиток зовнішньоекономічних 

операцій грає важливу роль в прискоренні 

соцільно-економічного розвитку суспільства. 

Підприємство, в цьому випадку, може отрима-

ти додатковий прибуток за рахунок залучення 

нових покупців та збільшення об’ємів збуту 

продукції, а країні потрібні підприємства, які 

можуть створювати додану вартість, експорту-

вати свою продукцію та створювати виробниц-

тва, які орієнтовані на експорт. 

Управління розвитком зонішньоекономічної 

діяльності підприємства неможливе без вста-

новлення цілей експорту та імпорту, комплек-

сного дослідження нового ринку, виокремлен-

ня факторів, які можуть вплинути на розвиток 

ЗЕД, а також оцінювання ефективності експор-

тної діяльності підприємства. Саме правиль-
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ність виокремлення факторів, які впливають на 

здійснення ЗЕД можуть мінімізувати, або, 

максимізувати ймовірність прояву ризиків під 

час здійснення зовнішньоекономічної діяль-

ності, або проявитись у вигляді негативних 

наслідків. 

В цілому, ці фактори можуть впливати 

опосередковано саме на поточну або майбутню 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності, 

при цьому зменшуючи або збільшуючи об’єм 

витрат на здійснення ЗЕД, або на загальну суму 

доходу. 
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Ляховченко М.В.  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены особенности организации внешнеэкономической деятельности предприятия и формирования 

экспортной деятельности предприятия, исследованы формы внешнеэкономического аппарата предприятий, 

обоснована необходимость разработки внешнеэкономической стратегии предприятия и выделены ее типы. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современная экономическая ситуация, связанная с 

активным развитием рыночных отношений, требует новых подходов к планированию деятельности предприятий, 

особенно осуществления операций на внешних рынках. Особенно это касается предприятий, осуществляющих 

экспортную деятельность. Необходимость решения затронутых вопросов требует разработки научно-

практических рекомендаций по управлению бизнес-процессами экспортно-ориентированного предприятия. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, эффективность, экспортная и импортная 

деятельность, производство, управление, внешнюю среду. 

 

Liachovchenko Maria 

FEATURES OF FORMATION AND EXPANSION OF EXPORT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

In the article the features of organization of foreign economic activity of the enterprise and formation of export activity of the 

enterprise are considered, the forms of foreign economic apparatus of the enterprises are investigated, the necessity of 

development of the foreign economic strategy of the enterprise is substantiated and its types are allocated. 

The relevance of the topic of the study is due to the fact that the current economic situation associated with the active 

development of market relations, requires new approaches to planning the activities of enterprises, especially the 

implementation of operations in foreign markets. This is especially true of enterprises engaged in export activities. The need to 

address the issues raised requires the development of scientific and practical recommendations for managing the business 

processes of an export-oriented enterprise. 

Keywords:  foreign economic activity, export, efficiency, export and import activity, production, management, external environment. 
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