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Розглянуто процес організації управлінського супроводу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. На-

дано тлумачення управлінського супроводу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Визначено мету 
організації управлінського супроводу зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації. Ви-
ділено основні складові та функції, а також запропоновано етапи управлінського супроводу зовнішньоекономі-
чної діяльності підприємств. Обґрунтовано необхідність інформаційного забезпечення управлінського супро-
воду зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації та виділено його завдання. Окреслено 
коло завдань, що дозволяє вирішувати інформаційне забезпечення в процесі управлінського супроводу зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом 
вплив глобалізаційних та інтернаціоналізаційних 
процесів на розвиток національних економік і 
суб’єктів господарювання постійно зростає на тлі 
очевидної тенденції подальшого їх нарощення та 
варіювання. В таких умовах зовнішньоекономічна 
діяльність (ЗЕД) стає все більш значущою для соці-
ально-економічного розвитку країн, визначає основ-
ні тренди такого розвитку, формування структури 
національного господарства та зовнішньоекономіч-
них комплексів, а також трансформується на каталі-
затор економічного зростання країни та суб’єктів 
господарювання.  

У господарській практиці сучасних підприємств 
зовнішньоекономічна діяльність є, мабуть, одним із 
найбільш складних видів діяльності, оскільки пот-
ребує аналізу значної кількості чинників зовнішньо-
го середовища на локальному та глобальному рів-
нях, постійного контролю різних операцій та ураху-
вання специфіки зовнішніх ринків. Участь вітчизня-
них підприємств у зовнішньоекономічній діяльності 
стає особливо актуальною у період кризи.  

Слід зазначити, що урахування особливостей ре-
алізації ЗЕД в умовах глобалізації та системне уза-
гальнення геоекономічної специфіки її розвитку 
визначає вимоги до її управління та організації від-
повідного управлінського супроводу.  

Відповідно до цього метою статті є визначення, 
обґрунтування необхідності та дослідження специ-

фіки управлінського супроводу зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємств з означенням напрямів 
його інформаційного забезпечення в умовах глоба-
лізації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Процес організації управлінського супроводу зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств слід роз-
глядати із системоутворюючих та впорядковуючих 
позицій, оскільки його здійснення забезпечує, перш 
за все, цілеспрямованість та послідовність розвитку 
діяльності підприємств у зовнішньоекономічній 
сфері.  

Як і будь-який інший процес, супроводжуючий 
процес має певні параметри та складається із певної 
кількості дій, деяка сукупність яких за часовою 
ознакою може бути поєднана в етап процесу. Вказа-
ні дії виконують конкретні виконавці, що мають 
певні повноваження та несуть встановлену відпові-
дальність за виконання дій та їх результат. Дії, що 
складають супроводжуючий процес, можуть бути 
виконані у певний проміжок часу, завершитися за-
планованим результатом і мати ресурсне підкріп-
лення. Оскільки дій, що складають супроводжуючий 
процес, достатньо багато, а виконують їх різні фахі-
вці у різні проміжки часу, то такі дії мають бути 
узгодженими, незважаючи на характер їх виконання 
(послідовний, паралельний або послідовно-
паралельний) [1]. 

Стосовно можливості організації управлінського 
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супроводу певного процесу або діяльності слід вра-
ховувати необхідність наявності такої її властивості, 
як керованість. Н.Н. Сечко розглядає керованість як 
спроможність системи певним чином у заданому 
напрямі та часових межах реагувати на сигнали 
управління або на управлінський вплив. На масштаб 
керованості впливають фактори, пов’язані з харак-
теристиками роботи, що виконується, суб’єктів 
управління, організації та процесу управління [2].  

М.В. Рубцова визначає керованість як «якість 
керуючих та керованих суб’єктів та зв’язків між 
ними» [3]. У свою чергу В. Машкин трактує керова-
ність як властивість системи управління, що відо-
бражає її спроможність своєчасно та без викривлень 
доводити управлінські команди до кожного праців-
ника підприємства. Тільки у такому випадку діяль-
ність всіх робітників підприємства буде спрямова-
ною на досягнення спільного результату та всі вони 
будуть діяти узгоджено й злагоджено. Керованість – 
це основна властивість, що забезпечує цілісність 
діяльності [4]. 

Саме наявність керованості визначає можливість 
переходу системи з одного стану до іншого. З точки 
зору здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємствами, її управління та організації управ-
лінського супроводу, основоположним є базування 
принципу керованості та характеристики управління 
як «процесу упорядкування у часі та просторі різно-
рідної діяльності у єдину координовану систему, 
орієнтовану на певний результат» [3]. 

У загальному вигляді процес управлінського су-
проводу будь-якої діяльності можна визначити як 
супроводжуючий процес, що характеризується пев-
ними параметрами, в ході якого забезпечується реа-
лізація управлінських впливів відносно запланова-
ного протікання основного процесу.  

Відповідно до спрямованості даного досліджен-
ня  визначимо управлінський супровід зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств як сукупність 
певним чином скоординованих у часі та просторі 
ресурсозабезпечених комплексних управлінських 
впливів з оптимізації та підвищення ефективності 
здійснення та управління зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Метою такого управлінського супроводу є ство-
рення умов для ефективного розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності підприємства, забезпечення 
випереджувального реагування на зміни умов та 
факторів глобального зовнішнього мультисередо-
вища, вирішення основних завдань, що стоять перед 
системою управління ЗЕД підприємств.  

Управлінський супровід зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств включає в себе такі складові 
[5]: 

управлінську складову функціонування зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств як системи 
високого рівня складності та організації; 

управлінську складову формування та функціо-
нування системи управління ЗЕД підприємств; 

управлінські завдання розробки та реалізації 
стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств; 

 

управління персоналом, що відповідає за здійс-
нення зовнішньоекономічних операцій та плануван-
ня зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 

управлінські аспекти супроводу взаємодії підп-
риємств з регіональними, державними та міжнарод-
ними органами регулювання ЗЕД.  

Складність та багатоаспектність управлінських 
впливів, що формуються в рамках управлінського 
супроводу ЗЕД підприємств, визначають характерні 
риси не тільки безпосередньо системи управління 
ЗЕД підприємств, але й управління ЗЕД на всіх 
стратифікаційних рівнях. У загальному вигляді ос-
новні етапи та складові управлінського супроводу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств пред-
ставлено на рис. 1. 

Як основні функції управлінського супроводу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств слід 
виділити такі: 

виявлення проблем та протиріч функціонування 
системи управління ЗЕД підприємств; 

забезпечення ефективного здійснення всіх видів, 
форм і напрямів зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств; 

здійснення підтримки процесу розробки, прийн-
яття та реалізації управлінських рішень; 

забезпечення результативної реалізації певних 
управлінських впливів на всіх етапах здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

супровід взаємодії системи управління ЗЕД під-
приємства із суб’єктами управління ЗЕД. 

Значної уваги з точки зору забезпечення ефекти-
вності управлінського супроводу зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємств потребують питання 
організації дієвої взаємодії й результативних відно-
син між його суб’єктами та завданнями. Якщо 
суб’єкти управлінського супроводу, а саме структу-
рні управлінські підрозділи або окремі особи, що 
приймають управлінські рішення, прийняти за вхо-
ди, а функціональні завдання, що вирішуються, за 
виходи, то управлінські впливи, що розробляються 
й реалізуються відповідно до управлінського супро-
воду зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
будуть характеризувати відносини між його 
суб’єктами та завданнями.  

Д. Кліланд з позицій системи в цілому виділяє 
відносини трьох категорій [6]: 

відносини передавальної функції, які визначено 
як фактичне виконання роботи в рамках функціона-
льного завдання; 

відносини контуру контролю (безпосереднє кері-
вництво, загальне керівництво, стикування функціо-
нальних завдань та особливі випадки стикування 
завдань), що визначають участь суб’єктів в реаліза-
ції оперативного управління та забезпеченні узго-
дженості діяльності різних суб’єктів, пов'язаних з 
відношенням фактичного виконання роботи в рам-
ках даного функціонального завдання; 

відносини потоку вхід-вихід; 
координація завдань та особові випадки коорди-

нації, що забезпечують необхідною вхідною інфор-
мацією суб’єктів співвідношенням фактичного ви-
конання завдань; 
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Рисунок 1 – Основні етапи та складові управлінського супроводу ЗЕД підприємств 
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ду  ЗЕД підприємства 

Формування цільових орієнти-
рів ЗЕД підприємства та її 
управлінського супроводу 

Мотивація підприємства до 
здійснення ЗЕД 

Нормативно-правове забезпе-
чення ЗЕД підприємства 

Визначення загальних стратегі-
чних підходів та розробка плану 
управлінського супроводу ЗЕД 

підприємства 

Формування системи управління 
ЗЕД підприємства 

 
Діагностика спроможності та 
готовності до здійснення ЗЕД 

Організація та реалізація супро-
воду прийняття управлінських 

рішень 

Організація та послідовно-
процесний супровід поточних 

операцій і управлінських впли-
вів при здійсненні ЗЕД 

Розробка інструментарію управління та 
комплексу управлінських впливів у 

ЗЕД підприємства  

Формування управлінських впливів, 
спрямованих на забезпечення виходу, 

закріплення та подальшого ефективного 
функціонування підприємства на зовні-

шніх ринках 

Розробка та запровадження інновацій-
ного інструментарію управління ЗЕД 

відповідно до поточних тенденцій роз-
витку світової економіки та глобальних 

зрушень  

Моніторинг, оцінка і контроль 
проміжних та кінцевих результа-

тів ЗЕД підприємства 

Розробка та оцінка альтер-
нативних управлінських 

впливів 

Оцінка та корегування 
управлінських рішень від-

повідно до результативності 
ЗЕД підприємства 

Деталізація управлінських рішень та доведення їх до безпосередніх виконавців  

Дотримання принципів управлінського супроводу ЗЕД підприємства та контроль реалізації прийнятих управлінських рішень 

Аналіз чинників впливу 
середовища макрорівня 
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повідомлення у вихідному результаті є обов'яз-
ковим, що забезпечує відповідного суб'єкта точною 
та своєчасною інформацією щодо результатів діяль-
ності суб'єктів (виходах), пов'язаних з відношенням 
фактичного виконання завдання. 

Очевидно, що наведені визначення деяких абст-
рактних відносин трансформуються в процесі орга-
нізації та здійснення управлінського супроводу зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств у конк-
ретні формулювання змісту подібних відносин, а їх 
сукупність буде визначатися специфікою зовніш-
ньоекономічної діяльності, що здійснюється підпри-
ємством, конкретним зовнішнім ринком, на якому 
ця діяльність реалізується, масштабами та обсягом 
зовнішньоекономічних операцій.  

Важливе значення для організації ефективного 
управлінського супроводу зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств має його інформаційне забез-
печення. Таке забезпечення є важливим елементом 
управлінського супроводу зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств та потребує окремої уваги.  

Сьогодні інформація стає стратегічним ресурсом 
всіх економічних суб’єктів, а найбільш економічний 
та соціальний успіх супроводжує тих, хто активно 
використовує сучасні засоби комп’ютерних та інфо-
рмаційних комунікацій. Індустрія засобів зв’язку та 
передавання інформації, баз даних, інформаційно-
аналітичних послуг та технологій формує динаміч-
ний багатомільярдний ринок, що зв’язує промисло-
вість, науку, освіту та адміністративні структури в 
єдине взаємообумовлене інформаційне середовище.  

Разом з тим, загальну структуру процесу інфор-
матизації (збору, обробки та накопичення знань) 
можна представити як послідовність базових проце-
дур: 

збір нової та пошук накопиченої у різних джере-
лах інформації відносно стану об’єктів, процесів та 
явищ, що вивчаються або використовуються; 

передача інформації від місця збору до місця об-
робки чи використання зі збереженням інформації в 
присутності перешкод; 

адаптація нових даних до наявних моделей, ком-
плексна обробка інформації, розробка рішень та 
сценаріїв оптимальної поведінки; 

вдосконалення математичних моделей, розши-
рення баз знань, експертних систем; 

створення технічних засобів та організація дис-
танційного доступу з будь-якого інтелектуалізова-
ного робочого місця до накопичених банків знань та 
експертних систем; 

створення технічних і технологічних засобів об-
робки та збереження інформації; 

планування оптимальної системи додаткових 
вимірювань з метою вдосконалення моделей, конт-
ролю достовірності інформації, уточнення варіантів 
раніше прийнятих рішень; 

аналіз практичних результатів використання сис-
теми інформатизації, контроль ефективності, про-
гноз нових сфер обслуговування, діагностика якості 
роботи підсистем, передача знань у сфері освіти.  

Щодо інформаційного забезпечення, то в цілому, 
воно розглядається як сукупність реалізованих рі-
шень з обсягу, розміщення та форм організації ін-

формації, що циркулює в системі управління підп-
риємством, а також методологія побудови баз даних 
[7, 8], а його призначення полягає у відображенні 
інформації, що характеризує стан керованого 
об’єкта та є основою для прийняття управлінських 
рішень [8, 9]. 

Інформаційне забезпечення включає сукупність 
єдиної системи показників, потоків інформації – 
варіантів організації документообігу; систем класи-
фікації і кодування техніко-економічної інформації, 
уніфіковану систему документації, нормативну ін-
формацію та масиви даних, що зберігаються в ма-
шині та на машинних носіях і мають різний ступінь 
організації [8, 9]. 

Систему інформаційного забезпечення зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств можна ви-
значити як сукупність даних про цілі, стан, напрям-
ки розвитку зовнішньоекономічної діяльності та 
оточуючого її середовища, що організована у взає-
мозалежних інформаційних потоках засобами сис-
тем баз даних і знань, які містять методи отримання, 
зберігання, пошуку, обробки й видачі даних корис-
тувачу [10]. 

Серед основних завдань, що дозволяє вирішува-
ти інформаційне забезпечення, зокрема і в процесі 
управлінського супроводу зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств, виділяють такі [11]: 

однозначне представлення інформації в системі 
(на основі кодування об’єктів);  

організація процедур аналізу та обробки інфор-
мації з урахуванням характеру зв’язків між 
об’єктами (на основі класифікації об’єктів); 

організація взаємодії користувачів із системою (на 
основі екранних форм введення-виведення даних); 

забезпечення ефективного використання інформа-
ції в контурі управління діяльністю об’єкта автомати-
зації (на основі уніфікованої системи документації). 

Інформаційне забезпечення управління склада-
ється з двох комплексів: позамашинне інформаційне 
забезпечення (класифікатори техніко-економічної 
інформації, документи, методичні інструктивні ма-
теріали) та внутрішньомашинне інформаційне за-
безпечення (макети/екранні форми для введення 
первинних даних в ЕОМ або виведення результую-
чої інформації, структури інформаційної бази: вхід-
них, вихідних файлів,  бази даних тощо) [10]. 

Слід зазначити, що ефективне управління техні-
ко-економічною інформацією в процесі інформацій-
ного забезпечення можливе лише за умов її впоряд-
кування та формалізації. Для цього виконують кла-
сифікацію та кодування інформації. Найчастіше ви-
користовують ієрархічну та багатоаспектну системи 
класифікації. У першому випадку відбувається роз-
поділ об’єктів системи на підпорядковані, залежні 
класифікаційні угруповання, що деталізуються на 
кожному наступному щаблі класифікації. Це дозво-
ляє легко побудувати зручну для логічної та ариф-
метичної обробки систему, однак серйозним недолі-
ком такого методу класифікації є негнучкість кла-
сифікаційної схеми, обумовлена фіксованим вибо-
ром ознак класифікації.  

Багатоаспектна система класифікації використо-
вує паралельно декілька незалежних ознак як підс-
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таву класифікації. Фасетний тип багатоаспектних 
систем використовується для створення незалежних 
класифікаційних угруповань, дескрипторний – фор-
мує опис об’єкту і дає приналежність цього об’єкта 
до класу, групи тощо. Перевагою даної системи є 
значна ємність системи та високий ступінь гнучкос-
ті, недоліками є складність структури та низький 
ступінь заповнювання системи.  

При організації інформаційного забезпечення 
управлінського супроводу зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств використання ієрархічного 
методу класифікації є більш доцільним через відно-
сну стабільність ознак та комплексу завдань, вико-
ристання ж багатоаспектної системи необґрунтовано 
підвищить складність системи без надбання переваг, 
властивих такому типу класифікації. Остаточну фо-
рмалізацію інформації проводять шляхом кодуван-
ня, тобто через присвоєння умовних позначок 
об’єктам і класифікаційним групам відповідно до 
системи кодування.  

Одним з найважливіших аспектів, що стосуються 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
є створення та експлуатація інформаційних ресур-
сів. Інтеграція у світовий інформаційний простір, 
окрім існування надійно функціонуючого телекому-
нікаційного середовища, передбачає, у першу чергу, 
надання, як для світового суспільства, так і для вну-
трішнього використання, власних інформаційних 
ресурсів. Розвиток таких ресурсів знижує наванта-
ження на зовнішні канали зв’язку, оскільки при но-
рмальному функціонуванні мережі основні інфор-
маційні потоки мають бути внутрішніми, а не зов-
нішніми.  

Окреме місце у розвитку інформаційних ресурсів 
та інформаційних систем займають наступні дії: 

створення розвиненої системи інформаційної пі-
дтримки діяльності органів влади та місцевого са-
моуправління; 

створення єдиної системи нормативно-правових 
баз даних у складі інформаційно-правового просто-
ру держави.  

Як свідчить практика розвитку інформаційних 
систем, створити єдиний інформаційний простір без 
участі органів державної влади вкрай складно. Тому 
державні та регіональні адміністрації мають висту-
пати в цій сфері силою, що організовує, консолідує 
та спрямовує, а не обмежуватися завданням ство-
рення власної локальної інформаційної системи. 

ВИСНОВКИ.  Очевидно, що для ефективного 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підп-
риємств та організації її результативного управлін-
ського супроводу необхідно створення адекватної 
інформаційної системи, що моделює стан керовано-
го об’єкта та його поведінку у різних ситуаціях. Фу-
нкціонування такої системи в сучасних умовах по-
ширення глобалізаційних процесів і підвищення 
рівня складності комунікаційної взаємодії між 
суб’єктами господарювання в рамках управлінсько-
го супроводу ЗЕД підприємств має базуватися не 
тільки на новітніх інформаційних технологіях, а й 
на активному впровадженні інноваційного інформа-
ційно-комунікаційного інструментарію.  

В умовах формування постіндустріальної еконо-

міки, бурхливого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та цілеспрямованого ін-
формаційно-комунікаційного інструментарію у підп-
риємства виникає об’єктивна необхідність координа-
ції комунікаційної взаємодії із зарубіжними партне-
рами та споживачами при здійсненні зовнішньоеко-
номічної діяльності. З розвитком комунікаційних та 
інформаційних технологій споживач як об’єкт впли-
ву стає все більш доступним на індивідуальному 
рівні. При цьому час, потрібний для впливу на ри-
нок різних комунікаційних інструментів, змінюється 
у дуже широкому діапазоні. Так, окремі інструменти 
отримують достатньо швидку реакцію з боку ринку, 
в той час як інші характеризуються реверсованим 
ефектом, який складно ізолювати від інших та вимі-
ряти, але який діє протягом більш пролонгованого 
періоду часу. У даному випадку особливого значен-
ня набувають нові форми, канали та технології ко-
мунікаційного впливу, використання та управління 
якими дозволить підвищити ефективність конкрет-
ного комунікаційного інструментарію та розширить 
часовий інтервал його прояву. 

В умовах здійснення підприємством зовнішньое-
кономічної діяльності у глобальному зовнішньому 
мультисередовищі ефект від реалізації комунікацій-
ного інструментарію не завжди повною мірою від-
повідає стандартним кривим реакції сегментів ринку 
на конкретні види комунікацій, що використовує 
підприємство. Час та характер реакції можуть зале-
жати як від виду комунікації, так і від характеру 
комунікаційного впливу.  

У цілому, формування комплексу управлінських 
впливів та відповідного інформаційно-комунікаційного 
та іншого інструментарію управління має базуватися на 
комплексній схемі управління ЗЕД підприємства, що 
координує функціонування всіх підрозділів та фоку-
сує їх на вирішення основних питань, що забезпе-
чують досягнення кінцевого результату. Слід також 
враховувати, що впровадження управлінського су-
проводу ЗЕД підприємства має бути безпосереднім 
чином узгоджено та скоординовано зі змінами в 
організаційній структурі управління підприємством 
та системі управління його зовнішньоекономічною 
діяльністю. Результатом управлінського супроводу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств має 
стати її перспективний розвиток та, як наслідок, 
підвищення ефективності та рівня конкурентоспро-
можності підприємства у глобальному зовнішньому 
середовищі.  
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The process of organization of administrative accompaniment of foreign economic activity of the enterprises is con-

sidered. The definition of the administrative accompaniment of foreign economic activity of the enterprise is proposed. 
The main goal of the administrative accompaniment of foreign economic activity of the enterprise in the context of 
globalization is defined. The basic stages, components and functions of the administrative accompaniment of foreign 
economic activity of the enterprises are determined. The necessity of information support of the administrative accom-
paniment of foreign economic activity of enterprises is grounded, its main tasks are highlighted. The set of tasks that 
information support allows to solve in the process of organization of administrative accompaniment of foreign econom-
ic activity of the enterprises is defined. 
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