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Істотні географічні відстані, різні місцеві культури, мови та практики,
унікальні ризики, які впливають на продуктивність, включаючи мінливість і
невизначеність в курсах валют, економічна і політична нестабільність, і зміни
у нормативно-правовій базі мають вплив на функціонування ланцюга поста-
чань та ,зокрема, на складність управління знаннями у таких умовах. Усклад-
неність та мінливість середовища вимагає більшому приділенню уваги до
процесів, що в ньому протікають. На жаль, тема управління знаннями у між-
народних ланцюгах постачань є недостатньо вивченою. Серед інших голов-
ними проблемами стають особливості використання певних технологій і тех-
нік, оцінка та особливості процесів УЗ (розповсюдження, спільне викорис-
тання, створення знань), вплив організаційної культури, а саме фактору дові-
ри між організаціями-учасниками міжнародного ланцюга постачань.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ

На сучасному етапі логіка розвитку зовнішньоекономічного життя напо-
легливо вимагає обліку елементів випадковості і невизначеності в господар-
ському процесі. Сьогодні поряд із загальноприйнятими характеристиками ін-
тегрованого ринкового господарства необхідно ввести ще один – ризик як
обов'язковий елемент ринкової економіки, з обліком якого будуються всі
економічні відносини

Сьогодні проблема управління ризиками у зовнішньоторговельній дія-
льності викликає великий науковий і практичний інтерес у провідних україн-
ських та зарубіжних вчених [1-5]. Проте дослідження методів управління ри-
зиків зовнішньоторговельних угод зосереджуються на певних напрямках без
синтезованого подання, що обмежує їх використання в менеджменті ЗЕД.
Головною ж проблемою залишається відсутність комплексного підходу до
управління ризиками зовнішньоторговельних угод, що породжує передумови
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для неадекватних методів управління та прийняття необґрунтованих управ-
лінських рішень. Метою доповіді є аналіз сучасних методів управління ризи-
ками шляхом розробки підходу по механізму оцінки та мінімізації ризику.

Під ризиками угоди експорту-імпорту розуміється загроза втрат
суб’єктом ЗЕД своїх ресурсів, недоодержання доходів або понесення додат-
кових витрат у ході проведення зовнішньоторговельної операції. Даний під-
хід дає можливість розробки заходів ризик-менеджменту, спрямованих на
зниження імовірних втрат за контрактом та підвищення ефективності зовні-
шньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

При дослідженні методів управління ризиками виділено найбільш ґрун-
товний підхід до управління ризиками зовнішньоторговельної угоди, який
шляхом удосконалення доведено до практично значимого алгоритму, який
дозволяє провести комплексну оцінку ризиків угоди з урахуванням специфі-
ки експортно-імпортних операцій, фінансової стійкості суб’єкта ЗЕД.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ PR
ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

У системі ринкових відносин найважливішою умовою ефективного
функціонування і розвитку виробництва та торгівлі є усебічне знання попиту
на товари і послуги як усередині країни, так і на світовому ринку, а також
сучасних вимог до якості товарів та послуг. Ці умови можна створити лише за
сучасної системи зв’язків з громадськістю (PR) з досконалим комплексом
інформаційних комунікацій.

Керівництво фірм і компаній, спеціалісти служби зв’язків з
громадськістю змушені по-новому організовувати, здійснювати та оцінювати
свою діяльність, адаптуватися до мінливої політики маркетингу
(економічного, торговельного, соціального, політичного, духовно-
культурного) та до нових потреб зв’язків з громадськістю при виході
підприємства на зовнішній ринок.

Поширення ринку збуту товарів та послуг компанії в умовах жорсткої
конкуренції передбачає всебічне вивчення й аналіз реальних конкурентів,
грамотне налагодження зв’язків з ними, а також вміння перетворити
конкурентів на своїх партнерів [1].

Головне завдання системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ) в комерційній
діяльності, згідно з дослідженнями, проведеними американськими спеціаліс-


