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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 

In the article at the base of the main modern approaches reveal the process of economic development of foreign 

economic activity of enterprise mechanism, which provides production. 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із важливих чинників стабільного розвитку національного 

господарства країн світу. Зовнішньоекономічна діяльність (далі – ЗЕД) – це процес розвитку господарських 

зв’язків між національними суб’єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними партнерами як на 

території України, так і за її межами. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності – суттєвий чинник 

підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні окремих підприємств, так і в масштабах усієї 

країни. Зовнішньоекономічні зв’язки відіграють важливу роль у національній економіці, забезпечують 

економічне зростання та створюють конкурентне ринкове середовище. 

В умовах ринкової економіки одним з актуальних питань в управлінні підприємством є формування його 

організаційно-економічного механізму розвитку зовнішньоекономічної діяльності, що забезпечить 

ефективність виробництва та конкурентоспроможність підприємства.  

Важливими у цьому напрямі є дослідження вітчизняних та закордонних учених-економістів: Ансоффа 

А.В., Виханського О.С., Куркіна М.В., Тищенко А.Н., Кизима А.Н., Догадайло Я.В., Ястремського О.І. [1]-

[5].  

ЗЕД підприємства – це частина його загальної діяльності, котра визначається як сукупність виробничо-

господарських, організаційно-економічних та оперативно-комерційних функцій підприємства відповідно до 

зовнішньоекономічних зв’язків держави, пов’язаних із виходом підприємства на зовнішній ринок та участю 

у зовнішньоекономічних операціях, напрями, форми та методи якої узагальнюються відповідно до процесу 

виробництва згідно із цілями та завданнями підприємства щодо його функціонування та розвитку. 

Організаційно-економічний механізм розвитку ЗЕД розглядається, перш за все, як система 

взаємопов’язаних елементів, важелів та механізмів зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів 

господарювання, що покликана ефективно регулювати ЗЕД з урахуванням впливів зовнішнього середовища. 

Механізм має бути гнучким, легко адаптованим та характеризуватися оперативним реагуванням на всі 

зміни зовнішнього середовища відповідними змінами внутрішнього середовища. Реагування має спиратися 

передусім на ресурси та цілі ЗЕД, а також на кон’юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринків. Крім того, 

враховуються економічна і організаційна складові, на основі системного аналізу яких і базуються 

планування та регулювання ЗЕД підприємства. 

Важливою складовою організаційно-економічного механізму ЗЕД підприємства є його функція 

з’єднувальної ланки між зовнішнім та внутрішнім середовищами підприємства, здатною підтримати цю 

взаємодію та забезпечити його стійку роботу. У структурі організаційно-економічного механізму слід 

виділяти три системи: систему забезпечення, функціональну систему, цільову систему. 

Основу організаційно-економічного механізму ЗЕД становить багатоелементна управлінська модель, 

орієнтована на підвищення ефективності реалізації ЗЕД з урахуванням інтересів усіх суб’єктів, що беруть 

участь у цьому процесі, на макро-, мезо- і мікрорівнях. Цей механізм має функціонувати в тісній взаємодії з 

ринковими і регулювальними механізмами. 

Отже, можна сказати, що зовнішньоекономічна діяльність – це важливий і потужний фактор 

економічного зростання і розвитку кожної країни, як організаційно-економічний механізм слід розглядати 

комплексну систему, що складається із системи забезпечення, функціональної та цільової системи, які 

містять певну сукупність організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні і організаційні 

параметри системи розвитку підприємства з метою забезпечення ефективності ЗЕД і отримання 

конкурентних переваг. 
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