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Піддубна Л. І., Васюренко В. о. органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств Харківського регіону

У статті проведено гносеологічний аналіз терміну «організаційно-управлінський механізм розвитку» та визначено сутність даного поняття. 
На підставі дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств виокремлено провідні 
фактори, що впливають та стимулюють розвиток ЗЕД підприємств в Україні. Пошук шляхів розвитку ЗЕД підприємств Харківського регіо-
ну в мінливих умовах зовнішнього середовища запропоновано провадити за допомогою побудови ліній атрактора. Запропоновано визначати 
організаційно-управлінський механізм розвитку ЗЕД підприємств в широкому і вузькому сенсі, в залежності від наявних зовнішніх та внутріш-
ніх взаємозв'язаних стосунків між суб'єктом ЗЕД і елементами макро- та мікросередовища його розвитку. Встановлено, що організаційно-
управлінський механізм розвитку як система повинен мати структуру, яка визначає стійкі зв'язки і відносини всередині нього, основні напрями 
управлінських впливів, що забезпечує цілісність механізму і самототожність. Виокремлено елементи організаційно-управлінського механізму,  
а саме: суб’єкти та об’єкти розвитку, цілі та задачі розвитку, методи та ресурси розвитку й ефективність розвитку. Побудовано концептуаль-
ну схему організаційно-управлінського механізму розвитку ЗЕД підприємств.
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Поддубная Л. И., Васюренко В. А. Органцизационно-управленческий 

механизм развития внешнеэкономической деятельности  
предприятий Харьковского региона

В статье проведен гносеологический анализ термина «организа ци-
онно-управленческий механизм развития» и определена сущность 
данного понятия. На основании исследования внешней и внутренней 
среды внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятий выде-
лены ведущие факторы, влияющие и стимулирующие развитие ВЭД 
предприятий в Украине. Поиск путей развития ВЭД предприятий Харь-
ковского региона в изменяющихся условиях внешней среды предложено 
проводить с помощью построения линий аттрактора. Предложено 
определять организационно-управленческий механизм развития ВЭД 
предприятий в широком и узком смысле, в зависимости от имеющих-
ся внешних и внутренних взаимосвязанных отношений между субъ-
ектом ВЭД и элементами макро- и микросреды его развития. Уста-
новлено, что организационно-управленческий механизм развития как 
система должен иметь структуру, которая определяет устойчивые 
связи и отношения внутри него, основные направления управленче-
ских воздействий, обеспечивает целостность механизма и самотож-
дественность. Выделены элементы организационно-управленческого 
механизма, а именно: субъекты и объекты развития, цели и задачи 
развития, методы и ресурсы развития и эффективность развития. 
Построена концептуальная схема организационно-управленческого 
механизма развития ВЭД предприятий.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, механизм, раз-
витие, механизм развития, организационно-управленческий механизм 
развития.
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Piddubna L. I., Vasyurenko V. O. Organisation and Management 

Mechanism of Development of Foreign Economic Activity of Enterprises  
of the Kharkiv Region

The article conducts a gnoseological analysis of the “organisation and eco-
nomic mechanism of development” term and identifies essence of this notion. 
Using the studies of external and internal environment of foreign economic 
activity (FEA) of enterprises, the article specifies main factors that influence 
and stimulate development of FEA of enterprises in Ukraine. The article offers 
to conduct the search for ways of development of FEA of enterprises of the 
Kharkiv region under changing conditions of external environment with the 
help of building the attractor lines. It offers to define the organisation and 
management mechanism of development of FEA of enterprises in wide and 
narrow senses depending on existing external and internal interconnected re-
lations between the FEA subject and elements of macro- and micro-environ-
ment of its development. It establishes that the organisation and manage-
ment mechanism of development as a system should have a structure, which 
determines stable links and relations inside it, main directions of managerial 
influences and ensures integrity of the mechanism and self-identity. It marks 
elements of the organisation and management mechanism, namely: subjects 
and objects of development, goals and tasks of development, methods and 
resources of development and efficiency of development. It builds a concep-
tual scheme of the organisation and management mechanism of develop-
ment of FEA of enterprises.
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of development, organisation and management mechanism of development.
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Наука і практика менеджменту свідчать про необ-
хідність управління, орієнтованого на розвиток. 
Це особливо актуально як в умовах жорсткої 

конкуренції, так і в умовах кризи, оскільки дозволяє за-
безпечити конкурентоспроможність підприємств.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є особли-
вим видом економічної діяльності, що тісно пов’язана 
з іншими галузями господарської системи країни. Ви-
хід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господа-
рювання має важливе значення  для держави, оскільки 
сприяє пристосуванню економіки до системи світогос-
подарських відносин.  Тому, незважаючи на зміни в по-
літичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому 
середовищі країни, розвиток ЗЕД підприємств завжди 
був і залишається важливою складовою управлінської 
політики регіону в цілому.

Варто зазначити, що підприємства Харківського 
регіону є активними учасниками зовнішньоекономічної 
діяльності. Так, починаючи з 2006 р.,  тут спостерігалася 
активізація експортної діяльності [14]. Відмінною ри-
сою області було значне перевищення темпів зростання 
регіонального експорту над імпортом (причому навіть в 
умовах піку фінансової кризи в 2009 р.) і перевищення 
показників експортної діяльності над середньоукраїн-
ськими [14]. Однак ці позитивні тенденції були пору-
шені у 2010 р., коли Харківська область продемонстру-
вала темпи зростання експорту товарів нижче середніх 
по Україні, причому нижче на 21,1 % (Украина – 133,5 %, 
Харьковская область – 112,4 %) [14]. У 2012 р. за вар-
тістю експорту (923978,1 тис. дол. США) та імпорту 
(10507773,8 тис. дол. США) товарів Харківський регіон 
посів відповідно 7 та 6 місце серед інших регіонів Украї-
ни [14]. При цьому в порівнянні з минулими роками 
значно розширилась географічна структура зовнішньої 
торгівлі, зросли обсяги зовнішньоторговельного обо-
роту, збільшилась кількість суб’єктів господарювання 
регіону – учасників зовнішньоторговельних операцій. 

Зазначені тенденції доводять нагальну потребу по-
єднання глобального підходу до бізнесу із необхідністю 
його адаптації до національних умов, що, у свою чергу, 
дає поштовх новим підходам до управління як на рівні 
держави (регіону), так і на рівні підприємства. 

Питанням розробки механізмів управління зов-
нішньоекономічною діяльністю присвячені роботи таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Амоша О. І., Апте-
кар С. С., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Сіваченко І. Ю., 
Мокій А. І., Попов Є. В., Стасюк В. П., Філіпенко А. С., 
Чумаченко М. Г., Котлер Ф., Мілар Дж., Портер М. та інші. 
Загальнофілософські та прикладні проблеми управлін-
ня ЗЕД підприємствами висвітлені в роботах таких віт-
чизняних і зарубіжних науковців, як: П. Друкер, Д. Де-
ніелз, Л. Радеба, П. Бимиш, А. Моррісон, О. Кириченко,  
І. Сіваченко, А. Кредісов, В. Сіденко, Г. Дроздова та ін.   Ра-
зом з тим аспекти розвитку ЗЕД підприємств і побудови 
механізмів управління ними залишаються недостатньо 
розробленими й вимагають додаткового вивчення. Це й 
визначає актуальність обраної теми дослідження.

Метою статті є обґрунтування визначення органі-
заційно-управлінського механізму розвитку ЗЕД під-
приємств і побудова його концептуальної схеми.

У результаті проведеного дослідження встановле-
но, що поняття «організаційно-управлінський механізм 
розвитку»  стосовно різноманітних економічних об'єктів 
не рідко зустрічається в сучасній науковій економічній 
літературі [2, 4, 6, 7, 11, 12, 15]. На жаль, загальноприй-
нятого розгорнутого визначення цього терміна, який 
розкриває його сутність, поки не дано, що викликає пев-
ні труднощі при розробці концептуальної моделі. Тому, 
на думку авторів, доцільно провести дослідження гно-
сеології самого поняття «організаційно-управлінський 
механізм розвитку». 

Базовим елементом визначення є поняття «меха-
нізм». Значення цього  терміна згідно з тлумачним слов-
ником [18] зводиться до системи, що визначає порядок 
будь-якого виду діяльності. Водночас слід зауважити, 
що ця дефініція запозичена економістами з механіки  
та відносно технічних систем означає систему ланок, 
які перетворюють рух одних ланок на необхідний рух 
інших, причому маються вхідна і вихідна ланки [18, с. 
786]. Іншими словами, механізм являє собою певний по-
рядок дій, що перетворює систему та її елементи. Врахо-
вуючи зазначене, дослідник А. Кульман говорить про те, 
що механізм – це система взаємозв'язків економічних 
явищ, які виникають за певних умов під впливом пер-
вісного імпульсу [9].  

Відносно такого поняття, як «розвиток», варто 
за значити, що  це – одно з фундаментальних фі-
лософських і наукових понять. Існує безліч різ-

них його визначень. Так, у «Словнику російської мови»  
С. І. Ожегова «розвиток» визначений як «процес зако-
номірної зміни, переходу з одного стану в інший, доско-
наліший; перехід від старого якісного стану до нового, 
від простого до складного, від нижчого до вищого» [13,  
с. 641]. По відношенню до соціальних об'єктів не втра-
тило свого значення визначення розвитку в «Енцикло-
педичному словнику» Брокгауза і Ефрона, під яким ма-
ється на увазі «еволюція, зміна, що приводить до нового 
стану суб'єкта розвитку, підвищення його соціальної 
цінності» [1, с. 135]. 

По відношенню до конкретного підприємства 
«розвиток» означає зміну усіх його частин так, щоб воно 
більшою мірою відповідало вимогам навколишнього 
світу, що динамічно розвивається, і завданням розши-
рення його внутрішніх можливостей для рішення про-
блем, що стоять [5, с. 560]. 

Що стосується такої гносеологічної складової, як 
«організаційно-управлінський», то необхідно звернути 
увагу, що саме вона визначає важелі, за допомогою  яких 
об’єкт розвитку, а саме ЗЕД підприємство, досягне ба-
жаного стану розвитку.  

Таким чином, «механізм розвитку» можна роз-
глядати як систему, в якій об’єкт розвитку за допомогою 
елементів управління (цілей, функцій, методів, структу-
ри, суб'єктів управління) цілеспрямовано перетворю-
ється в необхідний стан.

Кожне підприємство на усіх своїх рівнях, у всіх сво-
їх функціональних блоках має механізми розвитку. Як 
відзначає у своїй роботі Н. Брюховецька: «Економічний 
механізм включає економічні методи впливу суб'єкта 
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управління на об'єкт управління. Але крім економічних 
методів управління, впливу на об'єкт управління, є й 
інші методи: організаційні, психологічні й ін.». При цьо-
му дослідниця підкреслює, що «на рівні підприємства 
навіть економічні методи реалізуються через систему 
організаційно-розпорядницьких форм управління» [2, 
с. 28], у такий спосіб обґрунтовуючи правомірність ви-
користання поняття «організаційно-управлінський ме-
ханізм розвитку». 

Об'єктом розвитку у нашому випадку є ЗЕД під-
приємств Харківського регіону, і цілі його ви-
користання ставляться, безумовно, економічні. 

Тобто, коли йдеться про організаційно-управлінський 
механізм розвитку ЗЕД підприємств, економічна скла-
дова цього механізму буде полягати не тільки у методах, 
але й у цілях його функціонування. Відповідно організа-
ційна складова наповнюється більш широким змістом як 
організація досягнення економічних цілей взагалі, а не 
обмежується тільки організаційними методами управ-
ління, тобто вона містить у собі й організаційно-струк-
турні, і соціально-психологічні, й адміністративні аспек-
ти. У процесі взаємодії відбувається взаємопроникнен-
ня економічних і організаційних елементів механізму. 
Отже, механізм розвитку ЗЕД підприємств має, насам-
перед, організаційно-управлінську природу, що робить 
гносеологічно і відповідно термінологічно вірним назву 
«організаційно-управлінський механізм розвитку ЗЕД 
підприємств».

Управління розвитком припускає поєднання інди-
відуальних і групових зусиль у досягненні поставлених 
цілей і включає визначення стратегічних результатів, 
факторів розвитку, моніторинг середовища, діагности-
ку внутрішнього потенціалу і т. п.  При цьому розвиток 
окремо взятого ЗЕД підприємства необхідно розгляда-
ти у взаємозв'язку з його зовнішнім середовищем, яке 
не лише вимагає пристосування, але і має певний розви-
ваючий потенціал.

Аналіз зовнішнього середовища підприємств до-
зволяє виділити провідні фактори. Міра їх значущості 
визначається поставленими цілями і наявним внутріш-
нім потенціалом підприємства. Як показує практика, 
найбільш суттєвими факторами зовнішнього середови-
ща, що визначають, впливають та стимулюють розвиток 
ЗЕД підприємств в Україні, є [3, с. 25; 8, с. 12]: 
 зміна впливу факторів часу та простору;
 розвиток інституційних механізмів: удоскона-

люється діяльність суспільних інститутів, інф-
раструктура бізнесу;

 зміна конкуренції в світовому господарстві.  
У зв’язку зі зростанням світової конкуренції на 
світовому ринку, розвитком системи комуніка-
цій, інформації, транспорту, лібералізацією тор-
гівлі підприємства відчувають все більше вплив 
міжнародних ринків;

 недостатні ресурсні можливості більшості укра-
їн ських підприємств для широкої діяльності на 
зовнішніх ринках;

 недостатнє знання світової практики та віднос-
не відставання у ефективному використанні 
ринкових механізмів у ЗЕД;

 високий рівень агресивності західних фірм як 
на світовому, так і на внутрішньому ринках 
України;

Варто зазначити, що по відношенню до конкрет-
ного підприємства перелік факторів, які негативно або 
позитивно впливають на його розвиток, буде конкрет-
нішим і може доповнитися. Керівники повинні також 
враховувати, що фактори зовнішнього середовища, у 
тому числі й негативні, необхідно розглядати як потен-
ціал розвитку підприємства, їх можна перетворити на 
ресурс при умілому управлінні.

На нашу думку, графічно пошук шляхів розвитку  
ЗЕД підприємств Харківського регіону в мінливих умо-
вах зовнішнього середовища доцільно представити у 
вигляді ліній аттрактора, що наведено на рис. 1.

0            1           2             3           4            5           6    
x

 

y

 

11
10

9

8
 
7

6

5 

4 

3

2

1
 

n xy = 0  
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
7  

C
nxy 
x–1  

C
nxy+1 
x

C
nxy+1 

x–1  
 

Рис. 1. Дискретний ситуаційний простір розвитку ЗЕД підприємств в умовах мінливого зовнішнього середовища
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Необхідно зауважити, що на рис. 1 представлені 
траєкторії комбінаторного пошуку необхідних варіантів 
розвитку в мінливих умовах зовнішнього середовища 
залежно від величини відхилення від заданих параме-
трів пошуку. При цьому наведений на рис. 1 дискретний 
ситуаційний простір дозволяє вирішити задачу на вибір 
можливого варіанту розвитку подій в безперервному 
просторі «ЗЕД підприємство – зовнішнє середовище».

Функціональна залежність між числами траєкто-
рій пошуку (див. рис. 1) описується виразом:

11
1 1 ,nxy nxynxy

x x xC C C 
  

де   
1nxy

xC  – число траєкторій пошуку необхідного ва-
ріанту розвитку ЗЕД підприємств на поточному кроці х 
чи кількість варіантів такого розвитку (при цьому варто 
враховувати, що чим ефективніший розвиток, тим ко-
ротше траєкторія пошуку);

1
nxy
xC  , 

1
1

nxy
xC 
 – число траєкторій пошуку на попе-

редньому кроці х – 1 відповідно на діагональних лініях 
(nxy+1), nxy (nxy = 0 – лінія знань з числом ситуацій, яке 
дорівнює 1).

Доцільно звернути увагу, що на практиці фахівець 
не займається комбінаторним перебором всіх можливих 
варіантів розвитку, а у відповідності до когнітивної тех-
нології прийняття рішень дотримується декількох варі-
антів чи найбільш значимого варіанту [10, c. 56]. Крім 
того, у сучасних умовах господарювання вибір напряму 
розвитку ЗЕД підприємства, на думку авторів, базуєть-
ся на розумінні сутності змін та управління процесами, 
спрямованими на забезпечення безпеки підприємства. 

У частині внутрішнього середовища діяльності 
ЗЕД підприємств слід зауважити, що в сучасних 
умовах господарювання вже створена, встанов-

лена та визначена інфраструктура ринку, сформовані 
нормативно-правові документи даного середовища та 
підприємницького клімату. Так, для українських підпри-
ємств створені певні умови для здійснення ЗЕД: вони са-
мостійно визначають свій організаційно-правовий ста-
тус, форми та методи ЗЕД, а також формують підприєм-
ницьку стратегію, товарну, фінансову, цінову та іншу по-
літику. Це надає можливість підприємствам комплекс но 
та ефективно використовувати свої переваги в регіоні,  
отримувати інвестиції, нові технології тощо; здобувати 
додаткові переваги від самостійної ЗЕД.

Водночас необхідно звернути увагу, що  існує пев-
на низка обставин, які стримують розвиток ЗЕД підпри-
ємств, у тому числі й в Харківському регіоні. Основни-
ми з них є:
 воєнні конфлікти, стихійні лиха, економічні бло-

кади, страйки в зарубіжних країнах тощо.
 відсутність гнучкого та збалансованого меха ніз-

му державного регулювання в умовах кон’юк-
тури внутрішнього та світового ринку;

 недостатність договірно-правового механізму 
торгівельно-економічних відносин із зарубіж-
ними партнерами;

 невиконання договірних зобов’язань;

 технічна відсталість виробництва, низька якість 
виробництва;

 розбіжність структур управління в різних краї-
нах;

 економічні обмеження та заборони з боку ін-
ших країн, що зумовлено конкуренцією;

 недостатнє володіння українськими підпри-
ємцями інформацією щодо економічних, орга-
нізаційно-правових умов роботи на зарубіжних 
ринках [5, 8].

Як свідчить світова практика, високим критеріям 
міжнародного ринку повинні відповідати не тіль-
ки окремі товари, галузеві підприємства, але та-

кож національна виробнича система та господарський 
механізм конкретної країни. 

Тому законодавча та виконавча влада України на 
сучасному етапі становлення незалежної держави повин-
на побачити у підвищенні міжнародної конкурентоздат-
ності національної економіки та зовнішньоекономічної 
діяльності одну з найважливіших цілей економічної по-
літики України [17, с. 34 – 37].

Крім того, на думку авторів, важливо створити ба-
ланс зовнішнього і внутрішнього потенціалу організації. 
Зовнішній потенціал включає доступність ресурсів, дер-
жавну політику в зовнішньоекономічній сфері, інфраструк-
туру регіону, становище конкурентів на ринку, потреби 
споживачів і т. ін. У свою чергу, внутрішній потенціал вклю-
чає як матеріалізовані чинники (фінансовий, матеріально-
технічний стан підприємства, використовувані технології 
і т. ін.), так і соціально-психологічні (кадровий потенціал, 
професійна і психологічна придатність персоналу, органі-
заційна культура; психологічний мікроклімат в колективі, 
здатність підприємства до розвитку та ін. 

Враховуючи зазначене, пропонується визначати 
організаційно-управлінський механізм розвитку ЗЕД 
підприємств в широкому і вузькому сесні. У широкому – 
під організаційно-управлінським механізмом розвитку 
ЗЕД підприємств слід розуміти економічну систему 
взаємозв'язаних стосунків між суб'єктом ЗЕД і елемен-
тами макросередовища його розвитку, що чинять дію на 
загальну економічну і організаційно-управлінську ефек-
тивність і безпеку управління ЗЕД підприємства.

У вузькому сенсі під організаційно-управлінським 
механізмом розвитку ЗЕД підприємств пропонуєть-
ся розуміти сукупність внутрішніх процесів розвитку 
суб'єкта ЗЕД, що характеризуються відношенням між 
елементами мікросередовища – власником підприємства 
і персоналом підприємства під впливом організаційно-
управлінських факторів, що впливають на організаційно-
управлінську ефективність і економічну безпеку ЗЕД 
підприємств в цілому і власника зокрема.

При формуванні організаційно-управлінського  
механізму розвитку ЗЕД підприємств як системи необ-
хідно дотримуватися певних наукових принципів, що є 
обов’язковими для подібних систем, а саме: принципів 
цільової сумісності, безперервності та надійності, пла-
номірності, динамізму, ефективності управління, науко-
вої обґрунтованості. 
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На нашу думку, головна задача організаційно-
управлінського механізму розвитку ЗЕД підприємств – 
забезпечення його ефективного управління та безпеки. 

Організаційно-управлінський механізм розвитку 
як система повинен мати структуру, яка визначає стій-
кі зв'язки і відносини всередині нього, основні напрями 
управлінських впливів, що забезпечує цілісність меха-
нізму і самототожність. 

До елементів організаційно-управлінського ме-
ханізму пропонуємо відносити: суб’єкти розвитку та 
об’єкти розвитку, цілі та задачі розвитку, методи та ре-
сурси розвитку й ефективність розвитку (рис. 2).

Суб’єктами розвитку виступає держава через сис-
тему реєстрації, обліку і ліцензування, здійснення дер-
жавного контролю за діяльністю суб'єктів ЗЕД, систему 
підтримки суб'єктів ЗЕД; конкуренти і партнери по біз-
несу, власники підприємства і персонал, інші організа-
ції, інвестори і кредитні організації.

Необхідно зазначити, що цілі та задачі розвитку 
визначають бажаним станом діяльності підприємства 
та можуть бути як оперативними, так і стратегічними. 
При цьому для досягнення ефективного розвитку, перш 
за все, слід оцінити наявні на підприємстві ресурси, не-
обхідні для досягнення бажаного стану, а також доціль-
но простежити  можливість реалізації запланованого в 
діючому правовому полі.

Взаємозв’язок між суб’єктами та об’єктами розвит-
ку підсилюється факторами зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Пріоритетна дія  цих факторів також 
визначає цілі та задачі розвитку. При цьому варто заува-

жити, що механізм розвитку ЗЕД підприємства форму-
ється за рахунок методів розвитку, до яких належать як 
економічні, так і організаційні та психологічні. 

ВиСНоВки
Таким чином, при розвитку ЗЕД підприємств важ-

ливим є вибір оптимальних заходів такого розвитку, який 
можливо забезпечити, використовуючи запропоновану 
концептуальні схему організаційно-управлінського ме-
ханізму. У подальшому доцільно розробити концепцію 
розвитку ЗЕД підприємств Харківського регіону.           
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