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Моргун Г. В. Методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства

У статті викладено методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства, що ґрунтується на науковій 
основі та враховує особливості сучасних економічних умов функціонування підприємств. Обґрунтовано, що реалізовувати стратегічний контролінг 
доцільно за такими етапами: 1) здійснити аналіз зовнішнього середовища підприємства; 2) провести аналіз внутрішнього середовища підпри-
ємства, що веде експортно-імпортну діяльність; 3) визначити місце експортно-імпортної діяльності в господарській діяльності підприємства; 
4) провести аналіз особливостей методів стратегічного управління експортно-імпортною діяльністю на підприємстві; 5) обґрунтувати стра-
тегічний контролінг на підприємстві як підсистему стратегічногоуправління; 6) сформувати систему показників стратегічного контролінгу 
експортно-імпортної діяльності підприємства; 7) здійснити вибір інструментів та аналітичних процедур стратегічного контролінгу ефектив-
ності експортно-імпортної діяльності підприємства; 8) провести аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стра-
тегічного контролінгу; 9) реалізувати процедуру «цілі – оптимізація – прогноз – факт – відхилення»; 10) розробити управлінське рішення щодо 
вибору пріоритетних напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства на основі результатів її стратегічного контр-
олінгу; 11) проконтролювати виконання управлінських рішень. Такий методичний підхід дозволяє технологічно впровадити стратегічний контр-
олінг експортно-імпортної діяльності на підприємстві.
Ключові слова: стратегічний контролінг, експортно-імпортна діяльність, методичний підхід, етапи реалізації, завдання етапів.
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Моргун А. В. Методический подход к стратегическому контроллингу 

экспортно-импортной деятельности предприятия
В статье изложен методический подход к стратегическому контроллингу 
экспортно-импортной деятельности предприятия, который базируется на 
научной основе и учитывает особенности современных экономических условий 
функционирования предприятий. Обосновано, что реализовать стратегический 
контроллинг следует согласно следующим этапам: 1) осуществить анализ внеш-
ней среды предприятия; 2) провести анализ внутренней среды предприятия, ве-
дущего экспортно-импортную деятельность; 3) определить место экспортно-
импортной деятельности в хозяйственной деятельности; 4) провести анализ 
особенностей методов стратегического управления экспортно-импортной 
деятельностью на предприятии; 5) обосновать стратегический контроллинг 
на предприятии как подсистему стратегического управления; 6) сформировать 
систему показателей стратегического контроллинга экспортно-импортной 
деятельности предприятия; 7) осуществить выбор инструментов и анали-
тических процедур стратегического контроллинга экспортно-импортной 
деятельностью предприятия; 8) провести анализ эффективности экспортно-
импортной деятельности предприятия для ее стратегического контроллинга; 
9) реализовать процедуру «цели – оптимизация – прогноз – факт – отклоне-
ние»; 10) разработать управленческие решения относительно выбора приори-
тетных направлений стратегии развития экспортно-импортной деятельно-
сти предприятия на основе результатов ее стратегического контроллинга;  
11) проконтролировать выполнение управленческих решений. Такой методиче-
ский подход позволяет технологически внедрять стратегический контроллинг 
экспортно-импортной деятельности на предприятии.
Ключевые слова: стратегический контроллинг, экспортно-импортная дея-
тельность, методический подход, этапы реализации, задание этапов.
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Morhun H. V. A Methodical Approach to Strategic Controlling  

of the Export-Import Activity of Enterprise
The article expounds a methodical approach to strategic controlling of the export-
import activity of enterprise, which is scientifically based and takes into account 
peculiarities of the current economic conditions of enterprises' functioning. It 
has been proved that strategic controlling should be implemented according to 
the following stages: 1) to conduct an analysis of the external environment of 
enterprise; 2) to conduct an analysis of the internal environment of enterprise, 
which carries out export-import activities; 3) to determine the place of export-
import activities within the economic activity; 4) to conduct an analysis of the 
characteristics of methods of strategic management of the export-import activity 
of enterprise; 5) to substantiate strategic controlling at the enterprise as a subsys-
tem of strategic management; 6) to form a system of strategic controlling of the 
export-import activity of enterprise; 7) select both tools and analytical procedures 
for strategic controlling of the export-import activity of enterprise; 8) to conduct 
an analysis of efficiency of the export-import activity of enterprise for the pur-
poses of its strategic controlling; 9) to implement the procedure of «purposes –  
optimization – forecast – fact – deviation»; 10) to develop management decisions 
regarding the selection of the priority directions of development strategy of the 
export-import activity of enterprise on the basis of the results of its strategic con-
trolling; 11) to oversee fulfillment of the managerial decisions. This methodical 
approach provides to technologically implement strategic controlling of export-
import activity at the enterprise.
Key words: strategic controlling, export-import activity, methodical approach, 
implementation stages, setting the stages.
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Аналіз розвитку експортно-імпортної діяльності 
в Україні виявив її негативні тенденції, які по-
силюються у зв’язку з ускладненням загальних 

економічних умов в країні. Відомо, що продукція ві-
тчизняного машинобудування лише на 67 % задоволь-
няє потреби внутрішнього ринку, і більше половини 
продукції машинобудівних підприємств йде на експорт. 
Ускладненням є недиверсифікованість експорту продук-
ції машинобудівних підприємств, при цьому переважна 
більшість продукції орієнтована на російський ринок. 
Від’ємне сальдо товарного зовнішньо-торговельного 
балансу, сировинна структура товарного експорту, за-
лежність загальної торгової динаміки від коливань ди-
наміки експорту недорогоцінних металів, недостатній 
рівень фінансового стану вітчизняних підприємств – усе 
це сьогодні гальмує розвиток експортно-імпортної ді-
яльності машинобудівних підприємств. До того ж, не-
ефективний імпорт відповідає несприятливим умовам 
заощадження, типовим ситуаціям, за якими фінансові 
кошти прямують на задоволення споживчих потреб,  
а не на інвестиції та не на модернізацію виробництва. 
Тому в таких складних економічних умовах, в яких опи-
нились більшість машинобудівних підприємств, які ма-
ють експортно-імпортну діяльність, нагальною потребою 
стало формування та впровадження в систему управління 
стратегічного контролінгу. Для того, щоб цей процес був 
науково обґрунтованим та дієвим, необхідно дотримува-
тись методичного підходу до стратегічного контролінгу 
експортно-імпортної діяльності підприємства.

Метою статті є розроблення методичного підходу 
до стратегічного контролінгу експортно-імпортної ді-
яльності машинобудівних підприємств.

Відповідно до визначеної мети були вирішені такі 
завдання:
 визначити теоретичний розріз проблем стра-

тегічного контролінгу експортно-імпортної ді-
яльності вітчизняних машинобудівних підпри-
ємств;

 визначити існуючі можливості впровадження 
стратегічного контролінгу експортно-імпортної 
діяльності на вітчизняних машинобудівних під-
приємствах;

 обґрунтувати етапи методичного підходу до 
формування та впровадження стратегічного 
контролінгу експортно-імпортної діяльності на 
машинобудівних підприємствах. 

Аналіз робіт провідних фахівців, які вирішува-
ли проблеми стратегічного управління експортно-
імпортною діяльністю підприємства та її стратегічного 
контролінгу, показав, що досліджувалися лише окремі 
аспекти. Для більшості існуючих науково-практичних і 
методичних підходів до стратегічного контролінгу екс-
портно-імпортною діяльністю підприємств характерним 
є відсутність комплексності та системності [1 – 13].

При розробленні методичного підходу до контро-
лінгу експортно-імпортною діяльністю підприємств 
важливо враховувати як основні існуючі проблеми 
та вимоги, що висуваються до системи стратегічного 
контролінгу, а також фактори, що можуть обмежувати 
та гальмувати реалізацію контролінгу в умовах конкрет-
ного підприємства. Тут слід сказати, що результати про-

веденого аналізу ефективності експортно-імпортної ді-
яльності підприємств Харківського регіону, а саме: Хар-
ківського заводу транспортного машинобудування ім. 
Малишева (П1), ВАТ «Світло шахтаря» (П2), ВАТ «Тур-
боатом» (П3), ПАТ «Укрелектромаш» (П4), ПАТ «Ав-
трамат» (П5), ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (П6), Харківсько-
го державного авіаційного виробничого підприємства 
(П7), ВАТ «Харківський підшипниковий завод» (П8), 
Державного підприємства «Харківський машинобудів-
ний завод «ФЕД» (П9) показав, що склалися негативні 
передумови, що вимагають негайного впровадження 
системи стратегічного контролінгу на машинобудівних 
підприємствах, а саме:
 тенденції зниження динаміки показників, що 

характеризують експортну та імпортну діяль-
ності, збитковість експортних та імпортних 
операцій;

 неузгодженість стратегії експортно-імпортної 
діяльності підприємств і завдань щодо її реалі-
зації сучасним економічним умовам; 

 недосконалість методик обліку та аналізу, оці-
нювання експортно-імпортної діяльності ма-
шинобудівних підприємств, що призводить до 
нестачі або обмеженості аналітичної інформа-
ції при прийнятті управлінських рішень;

 недосконалість існуючих інформаційних сис-
тем управління на машинобудівних підприєм-
ствах, що обумовлює незадовільну координа-
цію їх структурних підрозділів.

Очевидний факт, що формування та впровадження 
системи контролінгу, у тому числі стратегічного контр-
олінгу експортно-імпортної діяльності на машинобудів-
них підприємствах, є складним процесом, який потре-
бує, перш за все, матеріальних витрат. Тому цей процес 
має бути обґрунтованим і враховувати наявність еконо-
мічних та управлінських проблем, доказ ефективності, 
доречності та своєчасності впровадження контролінгу 
та наявність у підприємства, що веде зовнішньоеконо-
мічну діяльність, достатніх фінансових, виробничих і 
людських ресурсів [14].

Отже, існуючі напрацювання щодо формування 
та впровадження контролінгу зовнішньоеконо-
мічної діяльності, експортної та імпортної ді-

яльності машинобудівних підприємств, результати 
проведеного дослідження на дев’яти машинобудівних 
підприємствах Харківського регіону свідчать про спри-
ятливість більшості зовнішніх та внутрішніх факторів, 
які впливають на розвиток даних видів діяльності, не-
зважаючи на складність існуючих економічних умов в 
країні. Але при цьому слід керуватися методами, під-
ходами та розробляти заходи, які б комплексно, пов-
номасштабно, програмно забезпечували організацію 
формування та здійснення стратегічного контролінгу 
експортно-імпортною діяльністю підприємств.

Узагальнення результатів проведених досліджень 
дозволяють рекомендувати методичний підхід до стра-
тегічного контролінгу експортно-імпортною діяльністю 
машинобудівних підприємств, який реалізується за та-
кими етапами. 
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1. Здійснити аналіз зовнішнього середовища під-
приємства. За цим аналізом передбачається аналіз 
впливу зовнішніх факторів на розвиток експортно-
імпортної діяльності машинобудівних підприємств і 
аналіз конкурентних позицій підприємства на ринках. 

1.1. Виконати аналіз впливу зовнішніх факторів 
на розвиток експортно-імпортної діяльності маши-
нобудівних підприємств. Учені, що вивчали проблеми 
впливу зовнішніх факторів на розвиток зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств, радять розділяти їх на 
політичні, економічні, законодавчо-правові, адміністра-
тивні, при родно-кліматичні, неформальні обмеження, 
часу та простору, інформаційні, історичні, соціальні, 
міжнародні стандарти [15]. 

1.2. Провести аналіз конкурентних позицій 
підпри ємства на ринках. Цей аналіз передбачає роз-
роблення моделі GE/McKinsey, яка ґрунтується на май-
бутньому прибутку або майбутній рентабельності ін-
вестованих коштів, по осях У та Х відкладаються рівні 
інтегральні оцінки привабливості ринку (або галузі) та 
відносної переваги підприємства на відповідному рин-
ку. На практиці найчастіше застосовують різні модифі-
кації та вдосконалення моделі GE/McKinsey, характер-
ною особливістю яких є врахування великої кількості 
факторів та отримання великої кількості варіантів стра-
тегічних рішень для кожної позиції [15, с. 172–179]. 

Так, для ВАТ «Харківський підшипниковий за-
вод» найбiльшою серйозною перешкодою для розвит ку 
пiдприємства є експансiя на вітчизняний ринок деше-
вих пiдшипникiв виробництва КНР. У даний момент 
метою пiдприємства є підвищення репутацiї бренда 
й вихiд у сегмент бiльш якiсних пiдшипникiв, а та-
кож аутсорсинг компонентiв для провiдних свiтових 
виробникiв пiдшипникiв. Основними конкурентами на 
мiжнародному ринку є такi транснацiональнi компанiї, 
як SKF, FAG, Timken. На українському й росiйському 
ринках вiдсоток продажiв цих компанiй нижче через ви-
соку вартiсть їх продукцiї. На пострадянському просторi 
лiдерами по продажах є виробники бiльш дешевих 
пiдшипникiв. Експансiя дешевих китайських підшип-
ників призвела до збiльшення їх продажу в нижньому 
сегментi ринку, проте бiльша частина цих пiдшипникiв 
має дуже низьку якiсть. 

2. Провести аналіз внутрішнього середовища під-
приємства, що веде експортно-імпортну діяльність. 
Даний аналіз передбачає визначення та аналіз внутріш-
ніх факторів, виявлення сильних і слабких сторін під-
приємства. При цьому рекомендується аналізувати такі 
сфери діяльності підприємства, як маркетинг, виробни-
цтво, фінанси, організацію та кадри. 

3. Визначити місце експортно-імпортної діяльно-
сті в господарській діяльності підприємства. При цьому 
виявляється вплив змін експортно-імпортної діяльності 
на результативність діяльності підприємства в цілому. 

Так, ВАТ «Харківський підшипниковий завод» 
є одним з головних виробникiв пiдшипникiв серед 
пiдшипникових підприємств СНД i постачає свої ви-
роби на бiльшiсть пiдприємств України, Росiї, Бiлорусiї, 
Італії, Єгипту. Основнi споживачi: VLF Somma Bearings 
Spa (Італія), GORMINA MARKETING (Єгипет), ВАТ 

«Мiнський тракторний завод» (Бiлорусь), ВАТ «Гомсель-
маш» (Бiлорусь), ВАТ «Бобруйськагромаш» (Бiлорусь), 
ТОВ «Компоненты машиностроения» (РФ), ТОВ «Ин-
терснаб» (РФ). ВАТ «Бобруйськагромаш» (Бiлорусь), 
контракт № 8 вiд 11.04.2013 р., 37435,2 тис. руб. РФ,  
у 2014 р. отримано 3024,7 тис. руб. РФ – ВАТ «Гомсельмаш» 
(Бiлорусь), контракт № 17 вiд 01.02.2013 р., 4113,9 тис. 
дол. США, у 2014 р. отримано 860,8 тис. дол. США – ВАТ 
«Мiнський тракторний завод» (Бiлорусь), контракт № 7  
вiд 07.12.2010 р., 312546,9 тис. руб. РФ, у 2014 р. отрима-
но 1486,2 тис. руб. РФ і контракт № 8 вiд 12.05.2014 р., 
7613,3 тис. дол. США, у 2014 р. отримано 750,4 тис. дол. 
США –ТОВ «Компоненты машиностроения» (РФ), 
контракт № 42 вiд 22.08.2012 р., 550000,00 тис. руб. РФ,  
у 2014 р. отримано 60796,8 тис. руб. РФ – ТОВ 
«Компоненты машиностроения» (РФ), контракт № 43 вiд 
22.08.2012 р., 550000,00 тис. руб. РФ, у 2014 р. отримано 
231929,9 тис. руб. РФ – ТОВ «Интерснаб» (РФ), контр-
акт № 44 від 24.02.2014 р., 550000,00 тис. руб. РФ, у 2014 
р. отримано 2735,2 тис. руб. РФ – VLF Somma Bearings 
Spa (Італія), контракт № 1 від 05.09.2013 р., 5,2 тис. євро, 
у 2014 р. отримано 0,0 – GORMINA MARKETING (Єги-
пет), контракт № 6/14 від 28.04.2014 р., 1000,0 тис. дол. 
США, у 2014 р. отримано 226,9 тис. дол. США.

Отже, залежність рентабельності господарської 
діяльності від змін експортно-імпортної діяльності над-
звичайно велика. 

4. Провести аналіз особливостей методів стра-
тегічного управління експортно-імпортною діяльністю 
на підприємстві. На даному етапі здійснюється уточ-
нення концепції стратегічного управління експортно-
імпортною діяльністю підприємства на основі враху-
вання принципів управління (науковості; системності; 
взаємовигідності; єдності; принцип участі; принцип 
безперервності та гнучкості; принцип точності), визна-
чення стратегічних цілей (стратегічних цілей експортної 
діяльності, стратегічних цілей імпортної діяльності), 
формування стратегії експортно-імпортної діяльності та 
ступеня їх реалізації. Формування стратегії експортно-
імпортної діяльності підприємства рекомендується здій-
снювати за етапами: 1) визначення профілю міжнародної 
спеціалізації – визначення пріоритетів розвитку експорт-
ного комплексу підприємства і долі ринку товарів, яка 
може бути сформована за рахунок імпорту; 2) визначен-
ня перспективних напрямів використання зовнішньо-
економічних чинників; 3) формування територіально-
географічних пріоритетів діяльності; 4) розроблення 
механізму управління експортно-імпортною діяльніс-
тю; 5) розроблення альтернативних варіантів стратегії 
експортно-імпортної діяльності підприємства; 6) вибір 
стратегії експортно-імпортної діяльності підприємства.

5. Обґрунтувати стратегічний контролінг на під-
приємстві як підсистему стратегічного управління. Ці-
лями стратегічного контролінгу є забезпечення довго-
строкового, ефективного функціонування підприємства 
в динамічному, нестабільному зовнішньому середовищі: 
реалізація глобальних і локальних стратегій підпри-
ємства в довгостроковій перспективі, збереження ста-
більності та успішний розвиток підприємства, коорди-
нація систем обліку, планування, аналізу, контролю та 
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інформаційного забезпечення. До складу завдань стра-
тегічного контролінгу входять: 1) участь у встановленні 
кількісних та якісних стратегічних цілей; 2) розроблен-
ня альтернативних стратегій; 3) визначення критичних 
зовнішніх та внутрішніх стратегічних позицій; 4) конт-
роль основних індикаторів відповідності стратегічним 
цілям; 5) контроль виконання стратегічних рішень;  
6) стратегічний аналіз ефективності діяльності під-
приємства. Рекомендується як функції стратегічного 
контролінгу розглядати: 1) контроль процесу реалізації 
стратегії; 2) становлення та розвиток системи інформа-
ційного забезпечення стратегічного управління; 3) ін - 
формаційне забезпечення стратегічного планування та 
прогнозування; 4) моніторинг рівнів значень підконт-
рольних показників; 5) інформаційна підтримка деталь-
ного та загального стратегічного аналізу; 6) координація 
етапів стратегічного управління.

6. Сформувати систему показників страте-
гічного контролінгу експортно-імпортної діяльності 
підприєм ства. На основі теоретико-логічного аналізу 
робіт провідних фахівців з проблем аналізу та управління 
зовнішньоекономічною діяльністю, зокрема експортно-
імпортною діяльністю, була встановлена доцільність 
структурувати систему показників стратегічного конт-
ролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства за 
трьома складовими ефективності даної діяльності таким 
чином: зовнішньоторговельна ефективність (експортна 
квота, імпортна квота, експортна щільність підприємства 
на зовнішньому ринку, вигідність експорту, частка вну-
трішнього ринку), науково-технічна ефективність (рента-
бельність виробництва, продуктивність праці (виробіток 
на 1 працюючого), фондовіддача, матеріаломісткість про-
дукції), економічна ефективність (економічна ефектив-
ність експорту, економічна ефективність імпорту, прибут-
ковість експортних операцій, рентабельність імпорту), 
структурна ефективність (темп змін поставок на експорт, 
темп змін імпорту, рівень продуктової диверсифікації 
експорту), можливості розвитку експортно-імпортної ді-
яльності (ефективність використання активів, темп змін 
обсягу продаж, рентабельність основної діяльності, кое-
фіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, 
запаси матеріальних ресурсів, витрати на збут, коефіці-
єнт плинності персоналу, заохочувальні та компенсаційні 
виплати, індекс споживчих цін (індекс інфляції). Саме ці 
показники комплексно та повномасштабно спроможні 
здійснити стратегічний контролінг експортно-імпортної 
діяльності підприємства на сучасному етапі. 

7. Здійснити вибір інструментів та аналітич-
них процедур стратегічного контролінгу ефективності 
експортно-імпортної діяльності підприємства. Оскіль-
ки у стратегічному аналізі використовуються багато ме-
тодів і прийомів, інструментів та процедур, що застосову-
ються й для стратегічного контролінгу (загальнонаукові 
методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, спо-
стереження, порівняння, моделювання, абстрагування, 
конкретизація, системний аналіз, оцінка, класифікація 
та інші), то залежно від завдань останнього слід відпо-
відно здійснювати вибір інструментів і процедур. Стра-
тегічний контролінг ефективності експортно-імпортної 
діяльності підприємства ґрунтується на результатах 

стратегічного аналізу ефективності даної діяльності.  
У свою чергу, змістовна сутність та форма відображення 
ефективності експортно-імпортної діяльності підпри-
ємства передбачає окремий перелік видів стратегічно-
го аналізу та відповідних методичних пройомів аналізу. 
Для здійснення процедури прогнозування ефективнос-
ті експортно-імпортної діяльності підприємства реко-
мендується використати моделі кривих зростання [17].  
У процедурі прогнозування на основі кривих зростання 
виділяють такі етапи: вибір однієї або декількох кривих, 
форма яких відповідає характеру зміни часового ряду; 
оцінка параметрів обраних кривих; перевірка адекватності 
обраних кривих прогнозованого процесу чи явища, оцін-
ка точності моделей і остаточний вибір кривої зро стання; 
розрахунок точкового та інтервального прогнозів.

Для продовження процедур стратегічного аналізу 
ефективності експортно-імпортної діяльності підпри-
ємства слід виконати порівняльний аналіз «цілі – план –  
факт – оптимізація – відхилення» та «цілі – прогноз – 
факт – оптимізація – відхилення». Прогнозні значення 
показників доцільно використати при визначенны опти-
мальних рівнів показників ефективності експортно-
імпортної діяльності підприємства, які, у свою чергу, 
можна розглядати як бажані значення для стратегіч-
ного контролінгу. Таким чином, слід сформувати та 
розв’язати оптимізаційні задачі. Функціями цілі раціо-
нально взяти результативні показники ефективності 
експортної та імпортної діяльностей підприємства, які 
статистично залежать від частинних показників, що їх 
характеризують, і сформувати систему обмежень, що 
складаються з інтервалів змін значень показників з ура-
хуванням їх числових характеристик і прогнозних зна-
чень. На основі економічного аналізу стану ефективнос-
ті експортно-імпортної діяльності підприємств, що до-
сліджувалися, згідно з рейтингом найбільш впливових 
показників цільовим показником доцільно взяти показ-
ники економічної ефективності експорту та економічної 
ефективності імпорту [17]. 

Отже, пропонований набір інструментів стратегіч-
ного аналізу ефективності експортно-імпорт ної діяль-
ності підприємства дозволяє провести його на науковій 
основі та використати для стратегічного контролінгу.

8. Провести аналіз ефективності експортно-ім-
портної діяльності підприємства для її стратегічно-
го контролінгу. Від об’єктивності аналізу ефективності 
експортно-імпортної діяльності підприємства залежить 
дієвість ухваленого управлінського рішення. 

9. Реалізувати процедуру «цілі – оптимізація – 
прогноз – оптимізація – факт – відхилення». Згідно з да-
ною процедурою передбачається поставити та розв’язати 
оптимізаційні задачі та розробити моделі прогнозування 
показників діяльності. Для стратегічного контролінгу 
ефективності експортно-імпортної діяльності важливо 
знайти оптимальні значення її показників, розв’язавши 
відповідні оптимізаційні задачі. Рекомендується цільові 
функції завдань обчислювати як багатофакторні лінійні 
залежності показників економічної ефективності екс-
порту та економічної ефективності імпорту від значи-
мих, впливових ознак, що характеризують ефективність 
експортно-імпортної діяльності. Обмеження в оптимі-
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заційних задачах складаються на основі застосування ін-
струментів описової статистики та побудованих законів 
розподілу значень частинних показників. Якщо підпри-
ємство буде дотримуватись визначених оптимальних 
рівнів значимих показників, що є факторами впливу, то 
рівні ефективності як експортної, так і імпортної діяль-
ності будуть високими. Для стратегічного контролінгу 
важливий контроль з позицій майбутніх періодів діяль-
ності з урахуванням можливостей досягнення завдань 
діючої стратегії, тому необхідною є процедура прогнозу-
вання ефективності експортно-імпортної діяльності під-
приємства. Рекомендується визначати прогноз значень 
частинних показників експортно-імпортної діяльності 
підприємства на основі кривих зростання. Статистична 
якість обчислених моделей перевіряється за критеріями 
Фішера, Стьюдента, Дарбіна – Уотсона. Обчислені про-
гнозні значення доцільно використовувати в розробці 
рішень щодо планування стратегічних змін на підпри-
ємстві та використовувати в системі обмежень оптимі-
заційної задачі для визначення оптимальних значень та 
відхилень досягнутих значень від оптимальних [17].

10. Розробити управлінське рішення щодо ви-
бору пріоритетних напрямів стратегії розвитку 
експортно-імпортної діяльності підприємства на осно-
ві результатів її стратегічного контролінгу. Такий ви-
бір слід методично здійснювати, застосовуючи також 
аналіз стратегічних розривів (GАР-аналіз) за показни-
ками стратегічного контролінгу експортно-імпортної 
діяльності. Відмінність даної процедури складається в 
застосуванні аналізу стратегічних розривів за поточни-
ми та оптимальними й прогнозними значеннями показ-
ників стратегічного контролінгу експортно-імпортної 
діяльності  як очікуваних, що дозволяє, по-перше, пе-
ретворити стратегію у форму конкретних об’єктивних 
значень показників з метою налагодження зворотного 
зв’язку для оцінки результатів експортно-імпортної ді-
яльності та розроблення своєчасних заходів реагування 
на виявлені стратегічні розриви; по-друге, застосуван-
ня матричного інструменту ринкового (конкурентного) 
профілю дозволяє наочно відобразити виявлені страте-
гічні резерви та стратегічні розриви і визначити майбут-
ню ефективність стратегічних альтернатив щодо розви-
тку експортно-імпортної діяльності підприємства.

11. Проконтролювати виконання управлінських 
рішень. На даному етапі вирішуються завдання щодо фор-
мування комплексу робіт щодо впровадження управлін-
ських рішень в експортно-імпортну діяльність підприєм-
ства й перевірки виконання функціональних обов’язків 
контролера або економіста, що здійснює контролінг на 
підприємстві. Для підвищення ефективності здійснення 
стратегічного контролінгу на підприємстві слід виділити 
фахівця з економічного відділу для того, щоб чітко роз-
межовувати управлінські функції у відповідності до цілей 
та завдань, які стоять перед кожним структурним підроз-
ділом, і підвищити ступінь компетентності прийняття 
управлінських рішень [14]. До повноважень, що здійснює 
контролер, входить: установлення перспективних цілей 
і завдань експортно-імпортної діяльності підприємства; 
узгодженість експортно-імпортної діяльності з іншими 
видами діяльності підприємства; установлення цілей і 

обмежень з управління ресурсами експортно-імпортної 
діяльності підприємства; визначення рівня інвестицій в 
систему контролю й управління експортно-імпортною 
діяльністю підприємства; моніторинг інформаційних 
потоків експортно-імпортної діяльності в інформацій 
системі підприємства; взяття участі у розробці стратегіч-
ного плану, визначення необхідних фінансових ресурсів 
та бюджету стратегічного плану; контролінг експортно-
імпортної діяльності: облік, контроль і аналіз показни-
ків експорту і імпорту на підприємстві. На підприємстві 
має бути розроблена посадова інструкція контролера, 
який здійснює стратегічний контролінг [14]. Вимоги по-
садової інструкції є обов’язковими для співробітника з 
моменту його ознайомлення з інструкцією під розписку 
й до переміщення на іншу посаду або звільнення. Пого-
джену і затверджену інструкцію нумерують, шнурують, 
завіряють печаткою підприємства й зберігають у відділі 
кадрів підприємства відповідно до порядку діловодства. 

Отже, зміст методичного підходу до стратегічно-
го контролінгу експортно-імпортної діяльності 
підприємства реалізується в етапах, завданнях 

кожного етапу, методах виконання завдання та резуль-
татах їх вирішення, що представлено в табл. 1.

Таким чином, на основі запропонованого методич-
ного підходу до стратегічного контролінгу експортно-
імпортної діяльності підприємства забезпечується 
управління, що відрізняється чіткою координацією всіх 
його функцій з урахуванням цілепокладення, плануван-
ня та коригування стратегії, контролю функціонування 
всього підприємства , а також при цьому задається, роз-
вивається та контролюється підсистема стратегічного 
інформаційного забезпечення. Завдяки даному методич-
ному підходу до стратегічного контро лінгу експортно-
імпортної діяльності підприємства надається можли-
вість технологічного його здійснення, враховуючи особ-
ливості конкретного підприємства.                                    
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таблиця 1

Зміст методичного підходу до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств 

Завдання Методи виконання завдання Результати вирішення завдання 

1 2 3

1. Здійснити аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.1. Аналіз впливу зовнішніх факторів на 
функціонування та розвиток експортно-
імпортної діяльності машинобудівного 
підприємства.  
1.2. Аналіз конкурентних позицій 
підприємства на ринках

Теоретико-логічний аналіз, 
економічний аналіз; статистичний 
аналіз, аналіз конкуренції, портфель-
ний аналіз

1.1. Визначення зовнішніх факторів, що 
впливають на функціонування та роз-
виток експортно-імпортної діяльності 
машинобудівного підприємства.  
1.2. Визначення конкурентних позицій 
підприємства на ринках

2. Провести аналіз внутрішнього середовища підприємства, що веде експортно-імпортну діяльність

Аналіз внутрішніх факторів та виявлення 
сильних s слабких сторін підприємства

Теоретико-логічний аналіз, 
економічний аналіз; статистичний 
аналіз

Визначення внутрішніх факторів, силь-
них s слабких сторін підприємства

3. Визначити місце експортно-імпортної діяльності в господарській діяльності підприємства 

Аналіз впливу експортно-імпортної 
діяльності на господарську діяльність 
підприємства в цілому

Аналіз бухгалтерської, оперативної 
та статистичної звітності 
підприємства ЗЕД, економічний 
аналіз

Визначення місця експортно-імпортної 
діяльності в господарській діяльності 
підприємства

4. Провести аналіз особливостей методів стратегічного управління експортно-імпортною діяльністю на підприємстві 

Уточнення концепції стратегічного 
управління експортно-імпортною 
діяльністю підприємства на основі враху-
вання особливостей реалізації принципів 
управління в ньому

Економічний та стратегічний аналіз, 
бенчмаркінг

Опис особливостей існуючих методів 
стратегічного управління експортно-
імпортною діяльністю на підприємстві

5. Обґрунтувати стратегічний контролінг на підприємстві як підсистему стратегічного управління.

Налаштування теоретичного забезпечення 
стратегічного контролінгу експортно-
імпортною діяльністю на підприємстві як 
підсистеми стратегічного управління 

Теоретико-логічний аналіз законо-
давчих актів, регулюючих ЕІД

Теоретичне забезпечення форму-
вання стратегічного контролінгу 
на підприємстві як підсистеми 
стратегічного управління

6. Сформувати систему показників стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства

Систематизація показників стратегічного 
контролінгу за складовими експортно-
імпортної діяльності підприємства 

Методи аналізу та синтезу; 
теоретико-логічний аналіз

Системи показників стратегічного 
контролінгу експортно-імпортної 
діяльності підприємства

7. Здійснити вибір інструментів та аналітичних процедур стратегічного контролінгу ефективності експортно-імпортної 
діяльності підприємства

Аналіз інструментів та аналітичних проце-
дур стратегічного аналізу та стратегічного 
контролінгу

Теоретико-логічний аналіз

Перелік інструментів та аналітичних 
процедур стратегічного контролінгу 
ефективності експортно-імпортної 
діяльності підприємства

8. Провести аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності машинобудівного підприємства для її стратегічного 
контролінгу

Аналіз ефективності експортно-
імпортної діяльності підприємства для її 
стратегічного контролінгу

Математичні методи визначення 
взаємозв’язків між складовими 
ефективності експортно-імпортної 
діяльності

Визначення рейтингу найбільш 
впливових показників ефективності 
експортно-імпортної діяльності та 
встановлення тенденцій змін найбільш 
впливових показників ефективності 
експортно-імпортної діяльності

9. Реалізувати процедуру «цілі – оптимізація – прогноз – факт – відхилення»

9.1. Визначення оптимальних значень 
підконтрольних показників експортно-
імпортної діяльності машинобудівного 
підприємства.  
9.2. Визначення прогнозних значень 
підконтрольних показників експортно-
імпортної діяльності машинобудівного 
підприємства

Методи лінійної оптимізації, моделі 
прогнозу – криві зростання

9.1. Набір оптимальних значень 
підконтрольних показників експортно-
імпортної діяльності машинобудівного 
підприємства.  
9.2. Набір прогнозних значень 
підконтрольних показників експортно-
імпортної діяльності машинобудівного 
підприємства
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Закінчення табл. 1

1 2 3

10. Розробити управлінські рішення щодо вибору пріоритетних напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності 
підприємства на основі результатів її стратегічного контролінгу

Вибір пріоритетних напрямів стратегії 
розвитку експортно-імпортної діяльності 
підприємства на основі результатів її 
стратегічного контролінгу

Аналіз стратегічних розривів Опис ринкового профілю підприємства 

11. Проконтролювати виконання управлінських рішень

11.1. Формування комплексу робіт 
щодо впровадження управлінських 
рішень в експортно-імпортну діяльність 
підприємства.  
11.2. Перевірка виконання функціональних 
обов’язків контролера або економіста,  
що здійснює контролінг на підприємстві

Організаційні методи виконання 
управлінських рішень

11.1. Обізнаність кожного учасника 
процесу стратегічного контролінгу 
відносно необхідних дій, які забезпе-
чують виконання даних управлінських 
рішень
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