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I. Вступ
В сучасних умовах посилення глобаліза-

ційних процесів у всіх сферах економічного
життя, а також посилення регіоналізації зов-
нішньоекономічної діяльності необхідним є,
як з теоретичної так і з практичної точку зо-
ру, уточнення ролі регіону, а також значення
та місця регіональних економічних структур
та господарсько-економічних утворень у
процесах здійснення та управління зовніш-
ньоекономічною діяльністю підприємств ре-
гіону. При цьому слід враховувати, що ре-
зультати трансформацій мають різноспря-
мований характер, а їх вплив позначається
на траєкторії та темпах розвитку регіону та
суб’єктів його господарювання, зокрема ре-
гіональних зовнішньоекономічних структур.
Все це потребує відповідного врахування
при визначенні стратегії їх розвитку та ролі у
процесах здійснення зовнішньоекономічної
діяльності підприємств регіону. Тенденції
останнього часу свідчать про нарощення
інтеграційного характеру трансформаційних
процесів на мезорівні із певними причинно-
наслідковими зв’язками та взаємозумовле-
ністю. Виявляється це, перш за все, у тому,
що будь-які трансформації або глобальні
зрушення проектуються з одного рівня еко-
номічної системи на інші та провокують за-
гострення внутрішньосистемних проблем.1

Високий рівень складності, перманент-
ний характер та значна швидкість світових
трансформацій і глобальних зрушень в еко-
номіці формують складні умови участі вітчи-
зняних суб’єктів господарювання у зовніш-
ньоекономічній діяльності. Можливість за-
безпечення їх стійкого розвитку та утриман-
ня позицій на світових ринках потребує від
підприємств та будь-яких зовнішньоеконо-
мічних структур максимальної активізації та
задіяння власних резервів та потенційних
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можливостей, а саме управлінських, когні-
тивних, фінансових, маркетингових, людсь-
ких та інших з одночасним їх корегуванням
відповідно до конкретного зовнішнього се-
редовища здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.

Все це вимагає додаткової уваги до пи-
тань управління зовнішньоекономічною дія-
льністю підприємств регіону та формування
відповідних підходів з урахуванням транс-
формаційних тенденцій, ідентифікації поте-
нційних трансформаційних пасток, їх потен-
ційних загроз та можливостей. Відповідно
до цього постає питання розробки стратегії
та напрямів керованої трансформації регіо-
нальних зовнішньоекономічних структур, що
дасть змогу визначити механізми та напря-
ми їх участі в управлінні та забезпеченні
ефективності зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств регіону.

Дослідженню впливу глобалізації на роз-
виток держави та її регіонів, розвитку теорії
регіональних кластерів, аналізу світових
глобальних економічних тенденцій у сфері
міжнародного співробітництва присвячено
праці Д. Гроса, Дж. Гросмана, Г. Карвало,
А. Кінга, М. Кордена, П. Кругмана, М. Пор-
тера, С. Розенфельда, У. Ростоу, Р. Чам-
берса.

Проблематика ефективного регіонально-
го розвитку у сучасних умовах інтенсифікації
зовнішньоекономічних відносин та міжнаро-
дної економічної діяльності набула свого
розвитку в працях О. Амоші, Л. Вардом-
ського, П. Доренгера, Ю. Макогона, Д. Терк-
лі, М. Чумаченка, О. Швецова та ін. Серед
досліджень питань управління зовнішньо-
економічною діяльністю підприємств слід
виділити доробки І. Бураківського, П. Дру-
кера, А. Кредісова, В. Новицького, А. Поруч-
ника, І. Фамінського, Дж. Хікса та ін.
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II. Постановка завдання
Відповідно до означеної проблематики

метою статті є дослідження трансформації
регіональних зовнішньоекономічних струк-
тур та розробка моделі їхньої взаємодії в
системі управління зовнішньоекономічною
діяльністю (ЗЕД) підприємств регіону.

III. Результати
Останнім часом під впливом глобалізацій-

них, інтеграційних та регіональних процесів
активно формуються складно структуровані
господарські суб’єкти в межах територіальних
утворень, зокрема, регіональні зовнішньоеко-
номічні структури, міжгалузеві й міжрегіональ-
ні об’єднання. З урахуванням означених тен-
денцій та інтересів розвитку регіональної еко-
номіки необхідним є поширення та вдоскона-
лення нових форм взаємодії таких структур, а
також їх трансформація із формуванням від-
повідних утворень на мезорівні.

Під регіональною зовнішньоекономічною
структурою у цьому дослідженні розуміється
стійке інституціонально-господарське утво-
рення, що локалізовано у межах певної те-
риторії, задіяне у забезпеченні взаємопов’я-
заного та взаємозумовленого розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств
регіону з метою забезпечення її ефективно-
сті, формування глобальних стратегічних
конкурентних переваг та стійкого розвитку
регіональної економіки в цілому.

До регіональних зовнішньоекономічних
структур слід віднести такі:
– підприємства зовнішньоекономічного комп-

лексу регіону;
– недержавні регіональні організації;
– органи регіонального регулювання та

управління ЗЕД;
– міжрегіональні організації у сфері зов-

нішньоекономічної діяльності;
– складові інфраструктури зовнішньоеко-

номічної діяльності підприємств регіону;
– інтегровані утворення організаційного та

територіального типу, що задіяні в орга-
нізації та управлінні ЗЕД підприємств
регіону.
Очевидно, що, перш за все, характер та

напрями трансформації регіональних зов-
нішньоекономічних структур визначаються
специфікою, потенціалом та геоекономічним
положенням конкретного регіону. Важливе
значення також має характер та принципи
управління регіональним розвитком, мож-
ливості та напрями участі регіону у проце-
сах міжнародного поділу праці, кооперуван-
ня та інші чинники регіонального розвитку.

Це підтверджується і розвитком нових па-
радигм та концепцій регіону в сучасній теорії
регіональної економіки. Згідно із сучасними
економічними реаліями регіон є складною ба-
гатофункціональною системою, повноправним
суб’єктом економічних відносин і володіє влас-
ними специфічними економічними інтересами.

Необхідність проведення системних спе-
ціалізованих досліджень сучасних територі-
альних утворень і різних аспектів їх діяльно-
сті визначили подальший розвиток підходів
до визначення регіону. Найбільше поши-
рення набули такі парадигми регіону, як ре-
гіон-квазідержава, регіон-квазікорпорація,
регіон-ринок, регіон-соціум [2; 3]. Ці паради-
гми в регіональній теорії включають про-
блему співвідношення ринкового саморегу-
лювання, державного регулювання і соціа-
льного контролю [2].

Регіон як квазідержава розглядається як
окрема підсистема держави та національної
економіки. У сучасній світогосподарській
системі все більше регіональних утворень
акумулюють значні фінансові ресурси та
функції, які раніше належали до “центру”,
що є відображенням активізації світових
процесів децентралізації та регіоналізації.
Але при цьому регіональне управління від-
бувається виключно в рамках національної
економічної системи.

Регіон, що розглядається як квазікорпора-
ція, являє собою великий суб’єкт господарсь-
ко-економічної діяльності та конкурентної бо-
ротьби на ринках товарів, послуг і капіталу.
При цьому регіони володіють значним потен-
ціалом для забезпечення саморозвитку.

Дефініція регіону як ринку, що має певні
кордони, передбачає виділення загальних
умов економічної діяльності та особливос-
тей різноманітних регіональних ринків.

У цілому наведені три парадигми в регіо-
нальній теорії включають проблему співвід-
ношення ринкового саморегулювання, дер-
жавного регулювання та соціального конт-
ролю. Підхід же до регіону як до соціуму ви-
суває на перший план відтворення соціаль-
ного життя та розвиток системи розселення,
із дослідженням за розрізами соціальних
груп з їх особливими функціями та інтере-
сами [2].

Разом з тим слід зазначити, що на сього-
дні в теорії регіональної економіки розвива-
ються й інші спеціалізовані підходи, зокре-
ма, регіон як підсистема інформаційного
суспільства, регіон як безпосередній учас-
ник інтернаціоналізації та глобалізації еко-
номіки, регіон як суб’єкт зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Тобто можна говорити, що
розвиток регіональної теорії відображає
зростання ролі “нематеріальних” чинників та
цілей економічного розвитку, можливості пе-
реходу регіонів на модель самовідтворення
та стійкого розвитку.

 Наведені підходи свідчать про неодно-
значність думок відносно трактування кате-
горії “регіон”. Слід погодитися з думкою
А.Г. Гранберга, який вказує, що регіон являє
собою поняття типологічне, а виділення
цього утворення з території відбувається
відповідно до певних цілей і завдань. Відпо-
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відно до цього автор трактує регіон як певну
територію, що відрізняється від інших тери-
торій за рядом ознак та володіє деякою цілі-
сністю, взаємопов’язаністю її складових
елементів [1].

Сучасні тенденції розвитку національних
і регіональних економічних систем, а також
спрямованість цього дослідження визнача-
ють необхідність розглядати регіон з погля-
ду регіонального зовнішньоекономічного
простору, у рамках якого формуються, фун-
кціонують та трансформуються регіональні
зовнішньоекономічні структури.

Регіональні зовнішньоекономічні струк-
тури в межах окремого територіального
утворення являють собою економічно взає-
мозумовлену та взаємопов’язану сукупність
суб’єктів господарювання регіону, функціо-
нування якої дає змогу досягти певного еко-
номічного ефекту за рахунок реалізації різ-
них видів економічної та зовнішньоекономі-
чної діяльності, зовнішньоекономічних від-
носин відповідно до економічних, транспор-
тних, інфраструктурних умов регіону, його
геоекономічного положення. При цьому ва-
жливе значення має забезпечення ефекти-
вного функціонування, взаємодії та відпові-
дної керованої трансформації означених

структур на основі збалансованого стійкого
розвитку всіх їх елементів, а також всіх ви-
дів ресурсів та потенціалу регіону.

Особливої уваги потребує й організація
взаємодії регіональних зовнішньоекономіч-
них структур та її управління з урахуванням
складності когеренції економічних інтересів
та пріоритетів всіх зацікавлених сторін, а
також необхідності урахування впливу чин-
ників глобального мультисередовища, гло-
балізаційних та інтеграційних процесів різ-
ного ступеня та напряму впливу.

Модель взаємодії регіональних зовніш-
ньоекономічних структур (далі – РЗС), що
пропонується в цьому дослідженні, описує
процес вибору й узгодження управлінських
рішень і стратегічних альтернатив на мезорі-
вні з урахуванням стратифікаційного уявлен-
ня взаємозв’язку регіонального господарства
зі світогосподарським простором шляхом
зовнішньоекономічної діяльності на основі
відповідного механізму здійснення означеної
діяльності. Елементи цієї моделі є пов’я-
заними між собою системою спільних еконо-
мічних інтересів та пріоритетів розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності, особливими
умовами рівноваги попиту та пропозиції на
міжнародних і глобальних ринках (рис. 1).

 

РЗС2 РЗС3 РЗС1 

РЗСn 

РЗС5 

РЗС4 

Механізм 
зовнішньоекономічної 

діяльності  

мезорівень 

макрорівень 

мегарівень 

Рис. 1. Модель взаємодії регіональних зовнішньоекономічних структур

Слід відзначити, що процес взаємодії в
цій моделі є ітеративним. Кожна ітерація
включає вирішення певних оптимізаційних
завдань розвитку зовнішньоекономічної дія-
льності підприємств регіону, результатом
чого є пошук та визначення рівноваги в сис-
темі управління ЗЕД підприємств регіону.

Якщо розглядати означену взаємодію ре-
гіональних зовнішньоекономічних структур з

точки зору її стратифікаційного уявлення, то
слід зазначити, що зростання рівня взаємо-
залежності та взаємообґрунтованості роз-
витку всіх рівнів господарювання знайшло
прояв у все більшій щільності їх інтеграції,
формуванні спільного поля економічних ін-
тересів, а становлення інформаційної еко-
номіки спричинило суттєві трансформації в
організації зовнішньоекономічної діяльності
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суб’єктів господарювання та виникненні їх
нових форм.

Відповідно до цього представимо логічну
послідовність трансформації регіональних

зовнішньоекономічних структур під впливом
глобалізаційних та інтеграційних процесів
(рис. 2).

 Функціонування та взаємодія регіональних 
зовнішньоекономічних структур відповідно до цілей  

і завдань розвитку ЗЕД підприємств регіону та регіональної 
економічної системи 

Координація взаємодії, когеренція економічних інтересів  
та пріоритетів розвитку регіональних зовнішньоекономічних 

структур з урахуванням впливу глобального 
мультисередовища та зростання взаємозалежності 

регіональної, національної та світової економічних систем 

Трансформації в організації та управлінні ЗЕД підприємств 
регіону під впливом сучасних глобальних зрушень 

Трансформація регіональних зовнішньоекономічних 
структур відповідно до змін принципів організації  

та управління ЗЕД підприємств регіону  

Інтегрована взаємодія всіх суб’єктів ЗЕД регіону  
та створення інтегрованих регіональних 

зовнішньоекономічних структур 

Рис. 2. Послідовність трансформації регіональних зовнішньоекономічних структур під впливом глобалізаційних та ін-
теграційних процесів

Трансформація регіональних зовнішньо-
економічних структур у напрямі інтегрованих
утворень і створення їх нових форм потребує
запровадження інноваційних принципів управ-
ління їхньою діяльністю, формування іннова-
ційно-орієнтованого механізму зовнішньоеко-
номічних відносин регіону та зовнішньоеконо-
мічної діяльності його підприємств.

Серед основних напрямів формування
подібних структур необхідно виділити такі:
– формування макрорегіонів;
– створення й розвиток регіональних кла-

стерів;
– становлення регіональної інноваційної

системи на основі розвитку науково-
освітньої й інноваційної сфер, створення
бізнес і knowledge-інкубаторів;

– формування транспортно-комунікаційної
інфраструктури регіону;

– формування трансрегіональних мере-
жевих структур;

– створення трансграничних формувань у
рамках здійснення міжрегіонального спів-
робітництва;

– моделювання та стратегічний розвиток
зовнішньоекономічного комплексу регіо-
ну.
Досвід розвинутих країн свідчить, що осо-

бливо ефективними для поглиблення ре-
гіонального співробітництва та розвитку зов-

нішньоекономічної діяльності підприємств
регіону, а отже, і розвитку регіональних зов-
нішньоекономічних структур, є програми
створення регіональних кластерів. Економіч-
на цінність кластерної моделі полягає в та-
кому:
– її реалізація передбачає впровадження

програм, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності підприємств як
на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках;

– сприяє подоланню регіональної ізоляції
підприємств, прискоренню обміну інфо-
рмацією між ними, стимулює появу інно-
вацій;

– закладає фундамент для дружніх стосун-
ків під час реалізації бізнес-проектів, які є
практичним втіленням стратегії розвитку.
Створення регіональних кластерів спря-

мовано на ефективний перерозподіл дода-
ної вартості та комплексне використання
потенціалу територіальних утворень, а та-
кож спрямовано на активізацію регіональних
інноваційних процесів та підвищення ефек-
тивності управління ЗЕД підприємств регіо-
ну. Тобто виділення регіональних кластерів
має відбуватися за логікою інноваційного
розвитку виробничих сил територіального
утворення, їх перегрупування відповідно до
стратегічних напрямів розвитку зовнішньо-
економічної діяльності підприємств регіону
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та трансформації регіональних зовнішньо-
економічних структур.

Проте головною перевагою є здатність
закладати основу для утворення нових мак-
рорегіонів і формувати їхню інфраструктуру.
Для України, де фактично відсутнє макро-
економічне районування (виняток становить
Донбас), остання перевага є особливо акту-
альною.

Макрорегіони являють собою області із
значним потенціалом економічного зростан-
ня та суттєвою неоднорідністю у сфері соці-
ально-економічного розвитку. Визначення їх
як зон стратегічного розвитку поширює мо-
жливості міжрегіональної та виробничої ко-
операції, активізує зовнішньоекономічні від-
носини регіональних господарських компле-
ксів. Макрорегіони характеризуються близь-
кістю до кордонів і необхідністю узгоджених
спільних дій та участю субрегіональних і
державних структур управління. Крім того,
розвиток макрорегіонів як стратегічних зон
має стимулювати зростання проблемних,
депресивних субрегіонів.

Утворення макрорегіонів є проблематич-
ним для України у зв’язку з наявністю так зва-
ної асиметричності економічного простору,
тобто великої просторової асиметрії у розмі-
щенні основних галузей економіки. Зокрема,
майже вся промисловість зосереджена на
Сході та Південному Сході країни, більшість
галузей якої має експортоорієнтований харак-
тер. Результатом є не тільки велика залеж-
ність цих регіонів від темпів та ритмічності
промислового зростання, а й нераціональна
географічна структура експорту країни.

Тому створення регіональних кластерів
та утворення на їх основі макрорегіонів, які
визначають конфігурацію регіонального еко-
номічного простору держави, повинно мати
системний характер та базуватися на аналі-
зі внутрішньорегіональних факторів і взає-
моузгодженості регіональних економічних
інтересів. Регіональні економічні інтереси
являють собою складну систему взаємо-
пов’язаних елементів на різних рівнях гос-
подарювання, ступінь узгодженості яких
впливає на ефективність функціонування
регіонального господарського комплексу та
взаємодії регіональних зовнішньоекономіч-
них структур, стратегічні напрями розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств регіону та має визначальний вплив на
створення регіональних кластерів.

Забезпечення стійкого ефективного роз-
витку регіонів у сучасних умовах поширення
глобалізаційних зрушень та активізації
трансформації повинно базуватися на інно-
ваційній основі. Саме тому важливим за-
вданням є становлення та розвиток регіо-
нальної інноваційної системи як складової
національної, які сприятимуть впроваджен-
ню інновацій, орієнтації на перехід до еко-

номіки знань, посиленню взаємодії науково-
технічного сектора, сфери промисловості та
виробництва, регіональної і державної вла-
ди, освіти, ринкових структур.

Регіональну інноваційну систему слід роз-
глядати як інтегроване утворення територіаль-
ного типу, сукупність інтегрованих регіональних
зовнішньоекономічних структур, взаємодія яких
формує відповідний організаційно-економічний
механізм із відповідною інфраструктурою, що
орієнтує суб’єктів регіону, зовнішньоекономіч-
ної сфери зокрема, на створення і впрова-
дження знань та інновацій, оновлення продук-
ції, технологій, масштабну інноваційну актив-
ність. Суб’єктами цієї системи є виробничі, ко-
мерційні, інфраструктурні організації різних
форм власності, інвестиційні та венчурні уста-
нови, технопарки й технополіси, наукогради,
інформаційно-логістичні центри, бізнес-інкуба-
тори та knowledge-інкубатори.

Регіональна орієнтація інноваційного про-
цесу дає змогу найбільш ефективно вирішу-
вати масштабні проблеми, зокрема раціо-
нального використання можливостей та ре-
сурсів регіону. Завдяки цьому функціону-
вання регіональної інноваційної системи як
інтегрованого утворення територіального
типу забезпечує стійкий інноваційний розви-
ток зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств регіону, під яким розуміється така ці-
леспрямована зміна стану такої діяльності,
при якій відтворювальні процеси забезпе-
чуються на основі продукування знань та
впровадження інновацій без зростання об-
сягів використання додаткових матеріаль-
них ресурсів. Такий розвиток передбачає
зростання попиту на інтелектуальні ресурси
та знання, що потребує активізації розвитку
наукової, освітньої, інноваційної складових
зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств регіону на основі створення та функ-
ціонування бізнес- та knowledge-інкубаторів.

Поряд із цим найважливішим питанням
трансформації регіональних зовнішньоеко-
номічних структур у напрямі формування та
розвитку інтегрованих утворень є створення
відповідної інфраструктури, зокрема транс-
портно-комунікаційної.

Розвиток транспортно-комунікаційних ме-
реж дасть змогу вирішити надзвичайно ва-
жливе питання цілісності національного і
регіонального економічного простору, поси-
лити внутрішньорегіональні, міжрегіональні,
транскордонні зв’язки та зовнішньоекономі-
чні відносини регіону і держави.

За своєю сутністю транспортно-комуніка-
ційні мережі представляють собою багато-
функціональні високотехнологічні об’єкти, які
координують взаємодію різних територіальних
утворень та суб’єктів їх господарювання на
основі надання та розвитку транспортних, ко-
мерційних, логістичних та інформаційних по-
слуг.
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Наявність розвинутих транспортно-кому-
нікаційних мереж сприяє поширенню міжрегіо-
нального співробітництва та створенню й роз-
витку трансрегіональних мережевих структур
(ТМС). Передумовою формування таких інтег-
рованих утворень є численні трансрегіональні
угоди стосовно реалізації спільних проектів у
галузі освіти, науки, туризму, виробництва та
розвитку єдиної інфраструктури. В основі таких
угод є регіональні інтереси у площині довго-
строкового співробітництва, зокрема зовніш-
ньоекономічного, науково-технічного та ін.

Формування ТМС сприяє посиленню зо-
внішньоекономічних, соціальних та просто-
рових зв’язків на основі поглиблення транс-
регіональної економічної взаємодії з метою
досягнення вищого рівня інтеграції у систе-
му світогосподарських відносин та забезпе-
чення стійкого перспективного зростання
регіону.

Головними ознаками таких інтегрованих
виробничих систем є наявність взаємо-
пов’язаної системи виробництв, які мають
визначену спеціалізацію, спільність та об-
меженість території, можливість комплекс-
ного використання місцевих ресурсів, єд-
ність виробничої та ринкової інфраструкту-
ри. Особливу увагу слід приділяти розвитку
тих проектів, які спрямовані на підвищення
через трансрегіональну кооперацію конку-
рентоспроможності регіону на основних йо-
го рівнях, а саме:
– посилити позиції потужних регіонів у

міжнародному масштабі;
– стимулювати розвиток менш динамічних

основних міст;
– посилити та активізувати розвиток де-

пресивних регіонів як зон із специфіч-
ними умовами господарювання та
центрів сприяння розвитку пріоритетних
галузей промисловості.

IV. Висновки
Таким чином, забезпечення перспектив-

ного стійкого розвитку регіону, активізація
його інноваційної діяльності та підвищення

конкурентоспроможності в системі світового
господарства має спиратися на спеціальним
чином організовані інтегровані регіональні
зовнішньоекономічні структури. При цьому
традиційна галузева та технологічна логіка
регіональної економічної політики заміню-
ється на територіальну або просторову. В
умовах зростання мобільності не тільки зви-
чайних факторів виробництва, а й негатив-
них тенденцій і кризових явищ, для забез-
печення стійкості та конкурентоспроможнос-
ті національної економіки важливим є не
тільки наявність інноваційних технологій, а й
таких інтегрованих утворень, які спроможні
ці технології прийняти. Тобто значення ма-
ють на стандартні відносні переваги окре-
мих країн, а конкурентні переваги окремих
регіонів та їх територіальних утворень.

Саме спроможність організувати зовніш-
ньоекономічну діяльність та забезпечити її
інноваційно-орієнтований розвиток з макси-
мальною ефективністю використання ре-
сурсів і продуктивністю факторів виробниц-
тва на конкретних територіях визначає осо-
бливості та перспективи розвитку економіки
держави. Набуття такої здатності безпосе-
редньо пов’язано із необхідністю розробки
відповідної системи управління зовнішньо-
економічної діяльності підприємств регіону.

Список використаної літератури
1. Гранберг А.Г. Основы региональной эко-

номики : учебник для вузов / А.Г. Гран-
берг. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.

2. Челноков И.В. Региональная экономика:
организационно-экономический меха-
низм управления ресурсами развития
региона / И.В. Челноков, Б.И. Герасимов,
В.В. Быковский ; под ред. Б.И. Гераси-
мова. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2002. –
112 с.

3. Latham W. Needless complexity in the
identification of industrial complexes / W. Lat-
ham // Journal of Regional Science. – 1976. –
V. 16 – РР. 45–56.

Стаття надійшла до редакції 25.05.2013.

Сущенко Е.А. Региональные внешнеэкономические структуры в системе управления
внешнеэкономической деятельностью предприятий региона

Дано определение понятия и показана роль и значение региональных внешнеэкономиче-
ских структур в системе управления внешнеэкономической деятельностью предприятий
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Представлена последовательность трансформации региональных внешнеэкономических
структур под влиянием глобализационных и интеграционных процессов. Показана и проана-
лизирована трансформация региональных внешнеэкономических структур в направлении
создания интегрированных образований и их новых форм.

Ключевые слова: региональная внешнеэкономическая структура, внешнеэкономическая
деятельность, предприятие, регион, трансформация, управление.

Sushchenko O. Regional foreign economic structures in the system of management of the
foreign economic activity of the enterprises of region

The definition of the regional foreign economic structures was done and their role and significance
in the system of management of the foreign economic activity of the enterprises of region was shown.
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As the regional foreign economic structures were identified such subjects: the enterprises of the for-
eign economic complex of the region; non-governmental regional organizations; the regional regula-
tion and the management of the foreign economic activity institutions; interregional organizations in
the sphere of foreign economic activity; the infrastructure components of the foreign economic activity
enterprises of region; the integrated institutions of organizational and territorial type, that involved into
the organization and management of the foreign economic activity of the enterprises of region.

The model of interaction of the regional foreign economic structures was proposed. This model is
describing the choosing and approving of the management decisions and strategic alternatives proc-
ess in the management of the foreign economic activity of the enterprises of region. The process of
interaction in this model is an iterative.

The sequence of transformation of the regional foreign economic structures under the influence of
globalization and integration processes was presented. The main direction of such transformation is
the forming of the new integrated structures.

The transformation of the regional foreign economic structures was demonstrated and analyzed
towards the establishment of the integrated structures and their new forms. The directions of transfor-
mation of the foreign economic cooperation and foreign economic activity of the enterprises of region
was determined according to the global trends of external markets’ development and conjuncture. The
creation of regional clusters was determined in the article as the most effective form for the deepening
regional cooperation and development of the regional foreign economic structures.

Key words: regional foreign economic structure, foreign economic activity, enterprise, region,
transformation, management.




