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Вступ. Важливою тенденцією сучасного економічного розвит-
ку стає інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності; вона
набуває дедалі більшої вагомості серед усіх складових господар-
ської діяльності українських підприємств. Ефективність виходу
підприємства на зовнішні ринки значною мірою залежить від
правильної оцінки ринкової ситуації, від того, наскільки вдалою
буде кампанія з підготовки ринку до позитивного сприйняття
продукції нового виробника. Велика щільність світових ринків
значно ускладнює процес входження на них нових учасників, то-
му доволі часто вітчизняні виробники вдаються до послуг консал-
тингових фірм або ж створюють спільні підприємства із партне-
рами, що вже мають свій бренд. За цих обставин ефективність
зовнішньоекономічної діяльності буде великою мірою залежати
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від уміння учасників переговорного процесу побудувати спів-
працю на взаємовигідних основах, відстояти свої позиції і бути в-
певненими у тому, що партнери по бізнесу не залишать собі ос-
новну частину від доходів, отриманих у результаті здійснюваних
операцій.

Вирішення цих питань лежить у сфері комунікацій, де форму-
ється імідж потенційних бізнес-партнерів, складається враження
про їх компетентність щодо обговорюваних питань, уміння зна-
ходити точки дотику і йти на компроміс. Значною мірою впливає
на успішне позиціювання підприємства у міжнародному контекс-
ті культура спілкування — дотримання правил поведінки та ети-
кету, передбачених у міжнародному протоколі. Водночас не
менш важливо у ході перемовин з іноземними партнерами вірно
ідентифікувати спеціальну інформацію — юридичну, фінансову
тощо. Всі ці питання відносяться до сфери крос-культурного ме-
неджменту і є доволі актуальними для вітчизняних підприємств,
які у своїй більшості працювали лише на внутрішньому ринку,
або у кращому разі — на ринку країн близького зарубіжжя, де
філософія господарювання формувалась ще за радянських часів і
дотепер має спільне підґрунтя.

Світова практика показує, що класичний підхід до розуміння
впливу культури на міжнародну економічну діяльність ґрунту-
ється на понятті культури як емпіричної категорії, що відображає
відносно стабільну, однорідну, внутрішньо несуперечливу систе-
му специфічних припущень, цінностей і норм, які можна
об’єктивно описувати [4, с. 146].

На жаль, цей підхід розглядає тільки особливості національних
культур і дозволяє зрозуміти, як ці особливості впливають і визна-
чають специфіку ведення бізнесу в тій чи тій культурній системі.
Знання особливостей і специфіки культурних систем формує особ-
ливу компетентність підприємства, несе заряд нових конкурентних
переваг, а тому суттєво підвищує ефективність співробітництва з
іноземним партнером. Культура є фундаментальною та визначаль-
ною базою формування будь-якої економічної системи.

Один із найвпливовіших представників цього наукового на-
прямку С. Хантінгтон вважає, що дистанція культур є перешко-
дою на шляху до ефективних міжнародних економічних відно-
син: «народи та країни з подібними культурами йдуть разом,
народи і країни з різними культурами йдуть порізно» [6, с. 42].
Культурні відмінності передбачають непорозуміння, культурний
шок, які стають перешкодою для підприємства, виходячи на сві-
товий ринок. Проте класичний підхід схильний перебільшувати
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різницю між культурами та розглядати її як причину можливих
протиріч, непорозумінь, а значить, і провалів у міжнародному
співробітництву. У більшості випадків «гострі кути» — відмін-
ності в мові та культурі — виходять на передній план лише тоді,
коли все інше складається невдало. Тому культура є не причи-
ною, а лише можливим стимулятором напружень в економічних
відносинах.

Сьогодні ж, щоб відповідати вимогам світового ринку, отри-
мувати максимальну вигоду від міжнародної співпраці та сприя-
ти організаційному навчанню, важливо вбачати в культурі ре-
сурс, а не загрозу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх пуб-
лікацій, які стосуються даної теми, варто відзначити праці таких
науковців як К. Ю. Кватернюк [2], Є. В. Набок [3], Ю. М. Петру-
шенко [4], І. Г. Шавкун [5]; також досліджували проблеми між-
культурної комунікації Л. І. Гришаєва, Л. В. Цурикова [1] та ін.
Проте, незважаючи на наявність значної кількості публікацій за
цією тематикою, все ще залишається багато невисвітлених пи-
тань, які стосуються ідентифікації фінансових аспектів господа-
рювання у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства та їх крос-культурний взаємозв’язок.

Метою статті є виявлення можливостей вдосконалення мене-
джменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі
поліпшення його комунікаційної складової, що дозволить підвищи-
ти адекватність трактування позиції і результатів господарювання
підприємства у міжнародному економічному просторі і підвищить
рівень обґрунтованості відповідних управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Ефективна зовнішньоекономі-
чна діяльність підприємств сприяє повній реалізації їх експорт-
ного потенціалу на світових ринках, формуванню раціональної
структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій
на взаємовигідних умовах, забезпеченню фінансової стійкості
підприємств. Самостійність у виборі дій та прийнятті рішень під-
приємств посилює їх зацікавленість у зовнішньоекономічній діяль-
ності та підвищенні її ефективності. Тому ефективна зовнішньо-
економічна діяльність підприємств потребує відповідної системи
матеріального, фінансового, інформаційного та організаційного
забезпечення усіх її напрямків [2, с. 106].

Фінансово-економічна криза 2008—2010 років суттєво вплинула
на здатність вітчизняних підприємств конкурувати на зовнішніх рин-
ках з суто економічних позицій. До того ж, нині центр ваги у сфері
глобальної конкурентоспроможності зміщується в культурно-
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ціннісне русло, у зв’язку з чим конкурентоспроможність підпри-
ємств все більше починає залежати від позицій національних куль-
тур на світовому ринку та від забезпечення ефективних міжнарод-
них відносин в умовах міжкультурної комунікації, тобто, процесом
комунікаційної взаємодії між представниками різних культур, мов-
них бар’єрів, цінностей, звичаїв і традицій.

Людство нині розвивається шляхом розширення взаємозв’язків і
взаємозалежностей між різними країнами, народами та їхніх куль-
турами. Тому для ефективного ведення бізнесу з іноземними парт-
нерами персонал підприємства повинен володіти мовними, кон-
текстними та інтерактивними знаннями, на базі яких вони зможуть
обирати мовні стратегії в кожному конкретному випадку.

Глобалізація соціального розвитку обумовлена зростаючою
інтенсивністю зв’язків і відносин — економічних, соціально-
політичних, культурних, науково-технічних, комунікаційних, які
немов би «скріплюють» суспільства сучасного світу. Ці зв’язки,
відносини, контакти і причетності додають планетарній цивіліза-
ції, що формується, якусь системну якість: збільшується всебічна
взаємозалежність різних суспільств, країн, регіонів, що все актив-
ніше впливають одне на одного. Інтенсивність глобальних взає-
мозв’язків сприяє швидкому розповсюдженню на більшій частині
планети тих форм політичного, соціального і особливо економіч-
ного життя, тих типів культури, знань і цінностей, які сприйма-
ються як найбільш ефективні, оптимальні або просто розумні для
задоволення особистих і суспільних потреб [5, с. 116].

Основна характеристика процесу глобалізації, що відбуваєть-
ся в сучасному світі, — екстраполяція ліберально-демократичних
цінностей на всі регіони без виключення. Тут необхідно зауважи-
ти, що політичні, економічні, правові та інші системи всіх країн
світу стають ідентичними, а взаємозалежність країн досягає не-
бувалих масштабів. Дотепер народи і культури ніколи не були
такими взаємозалежними. Проблеми, що виникають у будь-якій
точці світу, вмить відбиваються на решті світу. Процес глобалі-
зації і гомогенізації призводить до створення єдиної світової спіль-
ноти, в якій формуються єдині норми, інститути і культурні цін-
ності. З’являється відчуття світу як єдиного місця.

Внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єди-
ну світову культуру на засадах розвитку засобів комунікації, еко-
номічних зв’язків, соціальних перетворень та інших процесів
відбувається глобалізація культури. В міжкультурній комунікації
це відбивається через розширення контактів між державними ін-
ститутами, соціальними групами й індивідами різних країн та
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культур, запозиченні культурних цінностей і зміні культурного
середовища внаслідок міграцій. Процес глобалізації веде до ви-
никнення культурних форм, нових цінностей, зразків поведінки і
діяльності, усереднювання світових потреб [1, с. 98]. Завдяки по-
силенню взаємозалежності бізнес-процесів організацій і глобалі-
зації конкуренції на світових ринках локальні культури (національ-
ні, ділові, організаційні) вступають між собою в своєрідні взає-
модії, внаслідок чого розмиваються межі між своїми і чужими
культурами.

Слід відзначити, що кожна культура є виразом духу, потреб,
особливостей тієї або іншої нації, тому вона є унікальною. Багат-
ство світової культури визначається тим, що вона є скарбом загаль-
нолюдських цінностей, єдністю окремих, своєрідних, унікальних
і самобутніх культур. Діалог культур, співіснування різних зага-
льнолюдських цінностей і збереження всього багатства світової
культури повинні бути найвищою метою людства.

При всіх існуючих перевагах, глобалізація, однак, перетворю-
ється на глобальну проблему для сучасних управлінців, оскільки
обумовлює процес ведення бізнесу, не пов’язаний з конкретною
країною або регіоном. Це означає, що контекст, в якому працю-
ють менеджери, стає міжнародним, крос-культурним, і управлін-
цю доводиться взаємодіяти з колегами з інших країн, формуван-
ня яких як професіоналів відбувалося в найрізноманітніших
культурно-історичних умовах.

У сучасних соціально-економічних умовах менеджеру потрібні
особливі навички і ширша компетенція, зокрема в царині міжкуль-
турних комунікацій. Нові вимоги до менеджерів пов’язані з глобаль-
ними стратегіями і підходами до управління різнорідним персона-
лом. Наприклад, вже не можна виходити з припущення, що мотива-
ційний підхід, методи проектування робіт і система оцінки резуль-
тативності будуть однаково ефективними в різних країнах [1, с.
102]. Поступово ми усвідомлюємо той факт, що культурні відмінно-
сті відіграють важливу роль у ділових відносинах і можуть достат-
ньо сильно впливати на кінцеву ефективність сумісного бізнесу.

Інтенсифікація контактів вітчизняних і зарубіжних менеджерів
особливо актуалізує питання підготовки висококваліфікованих фа-
хівців, здатних працювати в умовах культурного різноманіття. Сьо-
годні однієї з пріоритетних цілей менеджмент-освіти повинно стати
формування ефективного міжкультурного менеджера.

Історично й традиційно зумовлені знання формують специфі-
ку ведення справ у тій чи тій країні. А оскільки ці знання досить
важко виявити та скопіювати, то вони стають втіленням унікаль-
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них конкурентних переваг компанії. Ці знання накопичуються
протягом усього часу існування організації й дозволяють їй роз-
вивати інтуїцію та здатність пізнавати, що, у свою чергу, сприяє
кращому розумінню бізнесу. Даний процес можна назвати нако-
пиченням мудрості організації.

Успіх багатьох фірм пояснюється їх здатністю виявити явне
знання із неявного в процесі спільної роботи та наступного від-
творення в різних ситуаціях, тим самим перетворюючи його в
додатковий корпоративний ресурс.

У транснаціональних корпораціях культурно зумовлені знання
є розосередженими по всьому світу та, на жаль, локальними, до-
ступними лише вузькому колу людей. Як засвідчує досвід, проб-
лемою є вміння здобувати знання «місцевого масштабу» та по-
ширювати їх серед інших підрозділів тієї ж компанії. Хоча ці на-
вики надзвичайно важливі, адже культурно зумовлені знання є
унікальними, вони увібрали в себе специфіку, характерну лише
для даної культурної системи. Компанія, що залишає знання, які
можуть бути корисними для багатьох підрозділів, відомими лише
одному підрозділу, ризикує втратити унікальну конкурентну пе-
ревагу.

Оскільки культура як сукупність унікальних історично сформо-
ваних знань розглядається як ресурс організації, крос-культурний
менеджмент повинен менше уваги приділяти культурним відмінно-
стям, а концентруватися на використанні цього ресурсу.

Основною метою крос-культурного менеджменту є сприяння
узгодженню дій у роботі та навчанні під час контактів, у яких
культури як історично сформовані знання, цінності та досвід
включаються у спільну мультикультурну діяльність.

Виходячи з вище сказаного можна чітко усвідомити те, що пер-
сонал підприємства, який веде справи на міжнародному рівні,
повинен добре володіти системою комунікацій, щоб забезпечити
повне розуміння всіх інформаційних потоків, що циркулюють
між підприємством і його зарубіжними партнерами. Це дуже не-
просто з урахуванням культурних розбіжностей, телефонних
розмов і факсів, різниці часових поясів і повільної доставки корес-
понденції.

Оскільки розходження в культурі також залишають свій від-
биток на змісті і сприйнятті того, що передається і приймається в
офіційній інформації, керівники національних компаній можуть
помилково вважати, що іноземці сприйматимуть прийняття рі-
шень і стилі управління так само, як їхні співвітчизники. Проте
коли люди різних національностей збираються разом, як напри-
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клад, у колективі, що працює за якимось проектом, ця проблема
стає особливо суттєвою. Деякі з цих розходжень можна зменши-
ти, формуючи єдину корпоративну культуру. Але такий засіб ви-
явиться неефективним у тих випадках, коли керівники працюють
із багатонаціональним персоналом підприємств, кількість яких
усе збільшується і до яких входять не тільки люди різних націо-
нальностей, але й різні фірми, що особливо характерно для спіль-
них підприємств і ліцензійних угод.

Активне володіння мовою, в процесі реалізації зовнішньоеко-
номічної діяльності, може допомогти адаптуватися в чужій краї-
ні, а також бути прихильно сприйнятим її населенням. Проте на-
віть якщо керівники вільно розмовляють загальною для всіх
мовою, при проведенні серйозних обговорень повинні викорис-
товувати не тільки вербалізоване знання мови партнера, але і не-
вербальне. Невербальне спілкування є невід’ємною складовою
ділових комунікацій, яке має свої засоби та форми прояву. І хоча
мовні канали зв’язку мають пріоритетне значення, невербальні
комунікації мають свою функцію і їх ні в якому разі не можна іг-
норувати. Науковими дослідженнями доведено, що саме за їх ра-
хунок відбувається від 40 до 80 % комунікацій. Причому 55 %
повідомлень сприймається через вираз обличчя, позу, жести, а
38 % — через інтонацію та модуляцію голосу [5, с. 118]. Все це є
важливим для підготовки фахівців, які досконало вивчають кіль-
ка мов, оскільки ці знання необхідні для уникнення непорозумінь
у процесі обміну діловою інформацією. Поєднання вербальних і
невербальних засобів спілкування може підсилювати або ослаб-
лювати взаємодію. Тому інтерпретувати невербальні сигнали по-
трібно не ізольовано, а в єдності з урахуванням контексту.

Інтенсифікація контактів між підприємством і його зарубіж-
ними партнерами особливо актуалізує питання застосування різ-
них підходів до змісту і оцінки показників фінансових звітів різ-
них країн світу, що створює перешкоди у розвитку міжнародного
ринку капіталів, це обумовлено не тільки культурними розбіжно-
стями різних країн, але і вмінням будувати спільну роботу. Євро-
пейський сектор зовнішньоекономічної політики України є од-
ним з офіційно проголошених пріоритетних завдань інтеграції
нашої держави до системи сучасних світогосподарських зв’язків,
тому актуальність дослідження в сучасних умовах глобалізації
світового простору цілком очевидна. Національні стандарти ма-
ють певні відмінності, якщо їх порівнювати з міжнародними.
Розмаїття стандартів може скоротити інтернаціональні потоки
капіталу й у такий спосіб зашкодити економічному розвитку. З
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метою покращення комунікаційного зв’язку ми визначили основ-
ні відмінності між ними (табл. 1) [3, с. 144].

Таблиця 1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ І МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Об’єкт порів-
няння Україна МСФЗ

Визначення
бухгалтер-
ської
(фінансової)
звітності

фінансова звітність — бухгал-
терська звітність, що містить
інформацію про фінансовий
стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підпри-
ємства за звітний період

фінансова звітність є струк-
турованим представленням
фінансового положення і
операцій, здійснених компа-
нією

Мета бухгал-
терської
(фінансової)
звітності

надання користувачам для
прийняття рішень повної,
правдивої та не упередженої
інформації про фінансовий
стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підпри-
ємства

уявлення інформації про фі-
нансовий стан, результати ді-
яльності і рух грошових кош-
тів компанії, корисної для
широкого кола користувачів
при ухваленні економічних
рішень

Звітний пе-
ріод і звітна
дата

звітним періодом є календар-
ний рік. Баланс підприємства
складається на кінець остан-
нього дня звітного періоду

звітна дата не зафіксована,
передбачають можливість
вибору організацією звітного
періоду

Проміжна
звітність

місячна і квартальна звітність
є проміжною та складається
наростаючим підсумком з
початку звітного року

звітний період, тривалість
якого менша, ніж повний фі-
нансовий рік, набір скороче-
них фінансових звітних форм
за проміжний період

Допущення
майнової від-
особленості

майно і зобов’язання підпри-
ємства існують відособлено
від майна і зобов’язань влас-
ників цього підприємства

прямо не визначене

Якісні харак-
теристики

дохідливість, доречність, до-
стовірність, зіставність

зрозумілість, доцільність, на-
дійність і порівнянність

Склад фі-
нансової
звітності

баланс підприємства, звіт про
фінансові результати, звіт
про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал

бухгалтерський баланс, звіт
про прибутки і збитки, звіт про
зміни капіталу, пояснення
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Дослідивши суттєві відмінності між національними та міжнарод-
ними стандартами бухгалтерського обліку, можна стверджувати, що
міжнародні стандарти не містять чіткого визначення форми бухгал-
терської звітності, також на відміну від П(С)БО передбачено два ва-
ріанти представлення звіту про зміни капіталу: звіт, що показує всі
зміни в капіталі; звіт, що не включає операції з акціонерами по
вкладах в капітал і виплаті дивідендів. Крім того, порядок форму-
вання звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною ві-
добразити істинний майновий стан організації.

Позитивними сторонами застосування міжнародних стандар-
тів фінансової звітності (МСФЗ) як для суб’єктів господарюван-
ня, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх корис-
тувачів є [3, с. 145]:

— можливість отримання необхідної інформації для прийнят-
тя управлінських рішень;

— забезпечення порівнянності звітності з іншими організаці-
ями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій
території здійснюють господарську діяльність;

— можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а та-
кож виходу на зарубіжні ринки;

— престижність, забезпечення більшої довіри з боку потен-
ційних партнерів;

— надійність інформації;
— прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотри-

мання правил її складання, а також численними поясненнями до
звітності.

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнарод-
ними стандартами дійсно є, і вони незаперечні для більшості ко-
ристувачів фінансової звітності. МСБО можна розцінювати як ін-
струмент глобалізації економіки й світових господарських
зв’язків. У зв’язку із цим цінність МСБО важлива не тільки для
іноземних, але й для національних інвесторів.

Сьогодні міжнародні стандарти не тільки узагальнюють нако-
пичений досвід різних країн, але й активно впливають на розви-
ток національних систем бухгалтерського обліку й звітності. Ці
причини вплинули на вибір МСБО як орієнтира для реформуван-
ня системи бухгалтерського обліку й звітності України.

Очевидно, що для ефективної зовнішньоекономічної діяль-
ності, підприємство повинно ретельно підготуватись врахува-
вши відмінності та переваги складання фінансової звітності,
оскільки передача інформації, само собою, здійснюється за до-
помогою інформаційних каналів, які тісно взаємодіють з кому-
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нікацією, це дозволить якісно оцінити фінансовий стан інозем-
ного партнера, а також чітко визначити особливості крос-
культурного менеджменту. Недостатність дослідження україн-
ського стилю ведення міжнародного бізнесу потребує поглиб-
леного, критично-конструктивного аналізу існуючих як націо-
нальних, так і зарубіжних теоретичних розробок у сфері крос-
культурного управління. З іншого боку — існують нові ринки,
які постають як невивчене бізнес-середовище, ефективна діяль-
ність в якому та конкурентоспроможність компаній багато в
чому залежать і залежатимуть від врахування саме культурно-
го чинника.

Висновки. Таким чином, при всій значущості існуючих
форм фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств, механізми їх ефективного використання за-
лишаються недостатньо розкритими, особливо якщо говорити
про їх розгляд у комплексі та системній взаємодії з міжкультур-
ною комунікацією. До того ж, існують деякі недоліки, які не
дозволяють активно використовувати окремі дослідження саме
в практиці міжнародної діяльності українських підприємств.
Це і обумовлює необхідність проведення подальших дослі-
джень культурних особливостей у поєднанні з фінансовими
аспектами інформаційного забезпечення ефективної зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств.
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У статті проаналізовано тенденції формування сучасних концеп-
туальних та прикладних засад економіко-просторового розвитку
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ній координації з боку управлінських структур макро-, мезо- та ло-
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