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Стаття присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню інформаційного забезпечення менеджменту зовнішньоеко-
номічної діяльності, встановленню його ролі в процесі прийняття управлінських рішень та на цій основі розробці структури 
інформаційної системи на базі сучасних інформаційних технологій. Дано визначення інформаційного забезпечення ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності. Виділені основні функції, які виконує менеджер та джерела інформації для 
реалізації даних функцій. Обґрунтовано практичну значимість розробленої інформаційної системи для менеджера зовніш-
ньоекономічної діяльності.
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Постановка проблеми. Компанії, які працюють 
на міжнародних ринках, можуть утримати свої кон-
курентні позиції або створити власну стійку нішу 
тільки за умов знання своєї цільової аудиторії, по-
стійного всестороннього аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища з використанням різних 
методів дослідження. Саме якісне інформаційне за-
безпечення дозволяє підприємствам суттєво знизити 
ризик невдач у прийнятті рішень у сфері зовнішньо-
економічної діяльності. Але для досягнення макси-
мального рівня безпомилкових результатів у процесі 
прийняття рішень будь-якого рівня вже недостатньо 
використовувати традиційні схеми роботи з інфор-
мацією. Менеджер зовнішньоекономічної діяльності 
отримує великі масиви даних, які необхідно пере-
віряти, систематизувати, фільтрувати, зберігати та 
використовувати. Постає проблема формування ін-
формаційної системи менеджменту зовнішньоеконо-
мічної діяльності на основі сучасних інформаційних 
технологій. Саме автоматизація процесу відтворення 
інформації та знань дозволить підвищити ефектив-
ність роботи менеджера зовнішньоекономічної ді-
яльності, що, в свою чергу, буде сприяти стійкому 
розвитку компанії в умовах жорсткої конкуренції за 

рахунок встановлення нових та утримання вже існу-
ючих зовнішніх зв’язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
наукових робіт вчених та дослідників показав, що 
багато розробок присвячено вивченню основ зовніш-
ньоекономічних зв’язків (Прокушев Є.Ф., Стров-
ський Л.Є., Балабанов І.Т., Дідківський М.І.), мето-
дів прийняття управлінських рішень (Пирогова Є.В., 
Орлов А.І., Ларічев О.І.), становлення інформаційних 
систем (Ізбачков Ю.С., Ромашко С.М., Гвоздьова Т.В., 
Васільєв Д.К., Годін В.В.). Але в результаті проведено-
го дослідження з’ясувалося, що проблема формування 
інформаційних систем з функціональною направле-
ністю на обслуговування менеджменту зовнішньоеко-
номічної діяльності практично не вирішена. 

Постановка завдання. Зміни в структурі та обся-
гах інформаційного забезпечення системи управлін-
ня підприємства та поява все нових можливостей ав-
томатизації цих завдань призводить до необхідності 
постійного пошуку оптимальних форм побудови ін-
формаційної системи. Такий висновок визначив тему 
подальшого дослідження, його мету та структуру. 
Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування 
інформаційного забезпечення менеджменту зовніш-
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ньоекономічної діяльності, встановлення його ролі в 
процесі прийняття управлінських рішень та на цій 
основі розробка структури інформаційної системи на 
базі сучасних інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
було з’ясовано, чіткого тлумачення поняття інфор-
маційного забезпечення менеджменту зовнішньое-
кономічної діяльності немає. У таблиці 1 зображені 
основні поняття, які дозволили сформулювати відпо-
відне визначення.

На основі таблиці 1 було дано наступне визна-
чення інформаційного забезпечення менеджмен-
ту зовнішньоекономічної діяльності – це створен-
ня інформаційних умов функціонування системи 
управління підприємства на підставі інформаційно-
го обслуговування у вигляді надання необхідної ін-
формації для розробки та прийняття стратегічних, 
тактичних та оперативних рішень в інтересах ви-
значення та продуктивного досягнення зовнішньое-
кономічних стратегій.

У процесі виконання своїх функцій кожний мене-
джер зовнішньоекономічної діяльності стикається з 
проблемою отримання інформації. Тобто відчуває ін-
формаційні потреби. Більшість інформаційних потреб 
пов’язана з виконанням типових функцій менеджера 
зовнішньоекономічної діяльності. Отже, можна на цій 
підставі виділити типові інформаційні потреби. Під 
типовими інформаційними потребами менеджера зо-
внішньоекономічної діяльності будемо розуміти осно-
вні категорії інформації, яка може бути затребувана у 
середньостатистичному випадку при виконанні стан-
дартних обов’язків менеджера зовнішньоекономічної 
діяльності. Саме ці інформаційні потреби і повинні 
визначити структуру інформаційної системи менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності, вимоги до 
об’ємів, якості, термінів та джерел її отримання, тех-
нологій автоматизації. В таблиці 2 представлені ти-
пові інформаційні потреби менеджера зовнішньое-
кономічної діяльності відповідно до його основних 
функцій та джерела отримання інформації. 

Таблиця 1
Основні поняття, що стосуються інформаційного забезпечення менеджменту ЗЕД 

№ Поняття Визначення

1 Зовнішньоекономічна діяльність Економічні відносини в сфері зовнішньої діяльності господарюючих 
суб’єктів при взаємодії із зарубіжними організаціями та фірмами [1, с. 3]

2 Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності

Полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного серед-
овища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових 
осіб організації/установи в інтересах продуктивного досягнення визначе-
них зовнішньоекономічних стратегій [1, с. 10]

3 Інформаційне забезпечення

Створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення 
необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отриман-
ня, зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, організація баз 
даних [2]

4 Інформаційне забезпечення 
менеджменту

Інформаційне обслуговування управління, дії з надання необхідної для 
управлінської діяльності інформації в потрібне місце на основі певних про-
цедур із заданою періодичністю, заходи щодо створення інформаційного 
середовища управління [3, с. 12]

Джерело: розроблено авторами за [1, 2, 3]

Таблиця 2
Типові інформаційні потреби менеджера зовнішньоекономічної діяльності відповідно  

до його основної функції та джерела отримання інформації 

№ Функції Інформаційні потреби Джерела інформації

1 Аналіз попиту та пропозиції
Цільова аудиторія, ціновий сегмент, 
затрати на дослідження, конкуренти, 
партнери

Маркетингові дослідження, перегляд 
сайтів конкурентів

2
Укладення і супроводження 
зовнішньоторгових 
контрактів

Особливості поведінки при ділових зу-
стрічах, знання іноземних мов, знання 
щодо підписання угод

Законодавство України, міжнародне за-
конодавство, правила Інкотермс, науко-
ві та практичні розробки щодо адаптації 
до відмінностей культур різних країн

3

Оформлення необхідної 
супровідної документації 
(графіки поставок, контроль 
платежів)

Правила оформлення документів, зна-
ння щодо роботи в інформаційних 
системах, постачальники, споживачі, 
кількість товару, вартість продукції

Бухгалтерський облік, документи під-
приємства різного типу, прайс-лист, 
мережа Інтернет

4 Розробка та розвиток нових 
напрямів ЗЕД компанії

Ринок збуту, партнери, виробництво 
продукції, обсяг, ризики, позиції ком-
панії на ринку

Маркетингові дослідження, законодав-
ство України, міжнародне законодав-
ство, наукові та практичні розробки 
щодо адаптації до відмінностей культур 
різних країн

5
Формування та розширення 
клієнтської бази за 
кордоном

Ринок збуту, партнери, ризики, позиції 
компанії на ринку

Маркетингові дослідження, законодав-
ство України, міжнародне законодав-
ство, розробки щодо адаптації до відмін-
ностей культур різних країн

6 Ведення переговорів та 
ділової переписки

Особливості поведінки при ділових зу-
стрічах, знання іноземних мов, знання 
щодо підписання угод, правила етикету

Законодавство України, міжнародне за-
конодавство, розробки щодо адаптації 
до відмінностей культур різних країн

7
Контроль своєчасної оплати 
експортних та імпортних 
платежів

Розклад поставок та відправлення това-
ру, наявність інформації щодо проведен-
ня зовнішніх операцій

Документи відправки і отримання ван-
тажу, квитанції оплати, зовнішньотор-
говельний контракт

8 Взаємодія з митними та 
логістичними структурами

Хто керує відділом логістики і займа-
ється митним оформленням, основні за-
дачі логіста і митного декларанта

Посадова інструкція логіста і митного 
декларанта, штатний розклад

Джерело: розроблено авторами
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З метою покращення роботи менеджера доцільним 
є автоматизація виконання типових функцій та ін-
формаційних потоків, які супроводжують увесь про-
цес розробки та прийняття рішень. Процес поступової 
автоматизації менеджменту підвищує ефективність 
роботи керівника та його підлеглих, знижує ризики 
та удосконалює процес задоволення клієнта. Тому є 

доцільним створення для менедже-
ра зовнішньоекономічної діяльності 
власної конфігурації інформаційної 
системи, де буде розміщена вся важ-
лива безпосередньо для його діяльнос-
ті інформація. Управлінцю в облас-
ті зовнішньоекономічної діяльності 
перш за все необхідно знати основних 
суб'єктів господарювання на зовніш-
ньому ринку, асортимент експортної 
продукції, склад свого відділу, роз-
клад своєї управлінської діяльності 
та фінансові потоки в області зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

На рисунку 1 запропонована 
структура інформаційної системи 
менеджера зовнішньоекономічної ді-
яльності (ІСМЗЕД).

Така інформаційна система ме-
неджменту зовнішньоекономічної 
діяльності буде сприяти загальному 
розвитку підприємства через підви-
щення ефективності роботи як відді-
лу зовнішньоекономічної діяльності 
в цілому, так і кожного працівника 
в ньому, який працює з інформа-
ційними технологіями, скороченню 
часу на пошук необхідної інформації 

та її фільтрації, але саме основне – систематизації 
даних та виділенню якісної інформації для роботи 
менеджера зовнішньоекономічної діяльності. 

Інформаційна система може бути реалізована як в 
традиційному паперовому виконанні, частково авто-
матизованою, з використанням файлової системи збе-
рігання інформації, так і повністю автоматизованою, 

коли з метою формування 
інформаційного середовища 
менеджменту зовнішньое-
кономічної діяльності ви-
користовуються сучасні ін-
формаційні технології.

З метою визначення 
найбільш доцільного про-
грамного забезпечення для 
автоматизації діяльності 
менеджера зовнішньоеконо-
мічної діяльності було ви-
вчено пропозицію на україн-
ському рику інформаційних 
технологій як вітчизняних, 
так і закордонних виробни-
ків. Основними критеріями 
відбору були наступні:

– можливість на основі 
програмного забезпечення 
побудови такої інформацій-
ної системи, яка б дозво-
лила задовольнити інфор-
маційні потреби менеджера 
зовнішньоекономічної ді-
яльності, що було визначе-
но в таблиці 2;

– можливість отримува-
ти та накопичувати інфор-
мацію із встановлених у та-
блиці 2 джерел;

– можливість відтвори-
ти структуру інформаційної 
системи, яка запропонована 
на рисунку 1;
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Рис. 1. Структура інформаційної системи менеджера 
зовнішньоекономічної діяльності 
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Таблиця 3
Елементи інформаційної системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

Підсистеми

С
у
б'

єк
ти

 г
ос

-
п
од

ар
ю

ва
н
н
я Довідники

 – Постачальники:  – Споживачі:  – Конкуренти:  – Спонсори:

 – Найменування  – Найменування  – Найменування  – Найменування

 – Статус  – Статус  – Статус  – Статус 

 – Країна  – Країна  – Країна  – Країна

 – Коментар  – Коментар  – Коментар  – Коментар

П
р
од

у
к
ц
ія

- Асортимент: - Рух продукції:

 – Модель  – Модель

 – Характеристика  – Спосіб руху

 – Кількість  – Суб’єкт

 – Ціна  – Дата

 – Вид
 – Кількість

 – Вартість

П
ер

со
н
ал - Працівники:

 – Посада

 – Робочий графік

 – Контакти

П
од

ії

 – Події:

 – Види подій

 – Дата початку

 – Дата кінця

 – Вид

 – Характеристика

Ф
ін

ан
си

 – Надходження коштів:  – Витрати коштів:

 – Надходження:  – Затрати:

 – Подія  – Подія

 – Суб'єкт  – Суб'єкт

 – Сума  – Сума
Джерело: розроблено авторами
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– можливість інтеграції з основною об-

ліковою системою підприємства;
– вартість впровадження;
– довіра до виробника.
На основі проведеного дослідження було 

отримано висновок, що за всіма встанов-
леними параметрами найбільш доцільним 
для використання у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності як для малих, так і для 
середніх і великих підприємств, є програм-
не забезпечення «1С: Підприємство, 8».

Спираючись на теоретичне обґрунтування 
структури інформаційної системи для мене-
джера зовнішньоекономічної діяльності, була 
створена конфігурація системи управління зо-
внішньоекономічною діяльністю на базі тех-
нологічної платформи «1С: Підприємство, 8», 
яку запропоновано використовувати менедже-
ру з метою створення інформаційних умов 
функціонування системи управління зовніш-
ньоекономічною діяльністю. В таблиці 3 пред-
ставлено складові елементи такої системи та 
відповідні довідники, які дозволять уникнути 
рутинних операцій при заповненні бази даних 
та призведуть до підвищення якості інформа-
ційного забезпечення.

На рисунку 2 зображена конфігурація системи 
управління зовнішньоекономічною діяльністю на 
базі технологічної платформи «1С: Підприємство, 8».

Висновки з проведеного дослідження. Розроблена 
конфігурація інформаційної системи менеджменту зо-
внішньоекономічної діяльності на базі технологічної 
платформи «1С: Підприємство, 8» може бути впрова-
джена будь-якою компанією, яка працює на зовніш-
ніх ринках. Застосування запропонованого комплексу 
інформаційних технологій компанією є оптимальним 
кроком до удосконалення реалізації управлінських 
функцій в області менеджменту зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Використання заданої інформаційної 
системи дає можливість створення згрупованої бази 
релевантної інформації, яка відображає необхідні зо-
внішні та внутрішні фактори впливу на діяльність 
менеджера зовнішньоекономічної діяльності, з метою 
прийняття ефективних управлінських рішень.
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