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2  Аналіз сильних і слабких  сторон підприємства. Це необхідно  для того,  

щоб виявити можливості  і труднощі, а також глобальні тенденції. Крім цього 

підприємство повинне визначити своя конкурентна перевага. Керівники 

підприємства повинні знати, що вони пропонують на ринку і які ринки вони 

обслуговують. Вони повинні бути в курсі  технологічних і ресурсних 

можливостей підприємства, його потенційних продажів і прибутку. 

3 Врахування інтересів і очікування всіх зацікавлених осіб (акціонерів, 

менеджерів, працівників і покупців) при розробці цілей підприємства. Часто 

різні групи зацікавлених осіб мають протилежні інтереси і очікування щодо 

розміру підприємства, його прибутковості і стратегії. 

Таким чином, перш ніж розробляти стратегію розвитку системи збуту, 

менеджери повинні упевнитися, що цілі, що  досягаються за допомогою цієї 

стратегії, сполучаються з реальним станом зовнішнього середовища, 

можливостями підприємства, а також бажаннями і чеканнями всіх зацікавлених 

осіб. 
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РОЛЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

До числа основоположників теорії зовнішньоекономічної діяльності, що є 

базою для концепцій керування, належать економісти класичного напрямку і 

їхніх послідовників. 

Погляди цих економістів, хоча й грунтувалися на сучасній їм реальності, і 

сьогодні мають теоретичну цінність, утворюючи ядро сучасних концепцій 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

Аналіз сучасних зовнішніх умов розвитку України дозволяє оцінювати їх 

як відносно сприятливі. Їй не загрожує зовнішня агресія, немає військово-
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політичного тиску, певних ворогів, а з сусідами по регіону, з великими 

державами підтримуються нормальні партнерські відносини. Отже, непотрібно 

відволікати значні ресурси на вирішення цих проблем, а є можливість покласти 

початок виходу на нову парадигму внутрішнього розвитку та інтеграції із 

зовнішнім середовищем, яка б відповідала новим вимогам і можливостям 

Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку не 

оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної економіки. 

Основним суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин виступає 

підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської 

діяльності, яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних 

форм і методів міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на 

ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що 

виробляється. 

Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки 

до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого 

типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств — це 

суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 

мікроекономіки, так і в масштабах усього народного господарства. 

 

 

Кочетова Т.І., доцент , Харків, НТУ «ХПІ» 

Яцина В.В., к. е. н., доцент, Харків, НТУ «ХПІ» 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО  ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність 

керівника підприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросла важливість 

перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для 

забезпечення фінансового стану та підвищення  рентабельності  підприємств. 


