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В сучасний період, в умовах посилення євроінтеграційних процесів 

в Україні, створені широкі можливості для ведення зовнішньоекономічної 

діяльності, найпоширенішою формою якої є експортно-імпортні операції. 

Під експортно-імпортними операціями розуміється комерційна діяльність, 

пов'язана з купівлею-продажем товарів, що мають матеріально-речову 

форму. При цьому під експортними операціями розуміється діяльність, 

пов'язана з продажем і вивозом за кордон товарів для передачі їх у власність 

іноземному контрагенту; під імпортними операціями розуміється діяльність, 
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пов'язана із закупівлею та ввезенням іноземних товарів для подальшої 

реалізації їх на внутрішньому ринку своєї країни [1]. 

За розрахунками Мінекономрозвитку на базі даних Національного 

банку України (НБУ) разом із зростанням обсягів експортно-імпортних 

операцій, імпорт в Україну в останні роки хронічно випереджає експорт, 

а їх різниця сягає часом 8% ВВП [2]. Відповідно, це призводить до 

необхідності визначення чіткого алгоритму розрахунку фінансово-

економічної ефективності експортно-імпортних операцій, що в свою чергу, 

відіграє важливу роль у прийнятті управлінських рішень в діяльності 

підприємств. Рівень розвитку експортно-імпортних відносин і обсяги 

зовнішньоторговельних операцій є факторами прямого впливу на 

насиченість українських товарних ринків та об’єми притоку в країну 

іноземної валюти. Такий підхід має реалізовуватись при формуванні 

системи контролінгу на підприємстві, що веде зовнішньоекономічну 

діяльність. Потреба в реалізації функцій контролінгу найбільшою мірою 

відчувається на підприємствах, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність і 

вимагають сучасних методів та інструментів управління і контролю, що 

свідчить про недоліки в існуючій системі управління. 

На підприємствах України цілісна система контролінгу ще не 

отримала належного розвитку. Немає єдиної, чітко сформульованої і 

обгрунтованої концепції його формування та розвитку. Зазвичай задіяні 

лише окремі його елементи (інформація, контроль, управлінський облік і 

т.п.), що істотно гальмує становлення системи. Перш за все, це обумовлено 

недоліком фахівців у цій галузі, а також недооцінкою його ефективності 

багатьма керівниками підприємств. 

Кузьменко С.С. вважає, що ефективність організації експортно-

імпортних операцій залежить від функціонування підприємства в цілому. 

Так, автор стверджує, що організація експортних операцій залежить від 

кваліфікації менеджера з продажу, від обраної маркетингової політики, від 

діяльності агентів з пошуку ринків збуту, від якості продукції, від ціни 
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продукції, від витрат на організацію експортних операцій. Ефективність 

імпортних операцій залежить від правильного вибору постачальників, від 

якості сировини, її ціни та строків поставки [3]. 

Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від 

зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється на рівні виробничих структур 

з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару 

для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни, обсягу і термінів 

постачання. Обов’язковими умовами зовнішньоекономічної діяльності є 

виконання певних операцій по забезпеченню просування товару від 

продавця до покупця; по своєчасному наданню різного роду 

зовнішньоторговельних послуг – транспортних, страхових, 

експедиторських, банківських; по здійсненню платіжно-розрахункових 

операцій.  Для ефективної оптимізації життєвого циклу продукції, 

необхідно впроваджувати аналіз ефективності відповідних показників на 

кожному етапі виробництва та наданню послуг. 

Одним із важливих факторів контролінгу експортно-імпортних 

операцій є удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних 

операцій,  які полягають в розробці стратегії, що може знайти практичне 

втілення в діяльності українських підприємств і фірм на міжнародній арені 

[4].  Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, установок та 

орієнтирів, принципово нових напрямів. Вона охоплює такі основні 

елементи, як корпоративна місія, конкурентна перевага, організація бізнесу, 

ринки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку й компетентність 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Це допомагає змоделювати 

очікувані показники та досягти більш ефективного використання ресурсів, 

збільшення прибутків, підвищення якості, збільшення частки ринку. 

Отже, подальше відновлення позитивних тенденцій розвитку 

експортно-імпортних операцій можливе завдяки посиленню сучасних 

функцій управління та розробки стратегій, які дозволяють модифікувати 

організаційну та інформаційну структуру підприємств таким чином, щоб 
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відстежувати і своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища, 

пристосовуючись до них. 
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Існує численна різноманітність думок щодо переліку фінансових 

показників, що відображають результативність діяльності компаній. Більшість 


