
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2021. Ч. ІІІ. 

166 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Носирєв О.О., Шиляєва О.Ю.  

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків 

 

В умовах світових інтеграційних процесів засоби впливу державних 

фінансових механізмів регулювання на сферу ЗЕД залишаються, з одного боку, 

вагомим чинником забезпечення економічної безпеки країни, а з іншого – 

спрямовані на реалізацію захисту та підтримки вітчизняних учасників 

експортно-імпортних операцій у просуванні на зовнішніх ринках. 

Організація та управління експортою діяльністю на підприємствах у 

сучасних умовах мають бути невід’ємно пов’язані з управлінням виробничою 

діяльністю, яка, своєю чергою, повинна бути спрямована на збільшення 

надходження фінансових ресурсів, зменшення поточних витрат та на зростання 

обсягів реалізації продукції. Також організація експортної діяльності 

підприємств має бути пов’язана з постійною підтримкою 

конкурентоспроможності продукції на світових ринках. Для цього необхідно 

забезпечити високу якість продукції та дотримання вимог щодо відповідності 

продукції світовим нормам та стандартам. 

Основними методами фінансового регулювання зовнішньоторговельних 

зв’язків є експортне субсидування, державне експортне кредитування та 

страхування експортних кредитів, кожен з яких забезпечується відповідними 

механізмами фінансового регулювання, які застосовує держава у своїх 

зовнішньоторговельних зв’язках. Варто зазначити, що фінансове регулювання 

ЗЕД необхідно відрізняти від поточного фінансування й кредитування 

експортно-імпортних операцій, що є простим наданням банками оборотного 

капіталу для проведення конкретних комерційних операцій. Характерною 

рисою фінансового регулювання ЗЕД є те, що воно передбачає дискримінацію 

іноземних компаній на користь національних виробників та експортерів. 

 Скорочення зовнішнього попиту на продукцію підприємств призводить 

до втрат експортерами зовнішніх ринків збуту. Виробники намагаються 

реалізовувати продукцію, яка перебуває на складах, без нарощування обсягів 

виробництва. Значні коливання курсу валют через нестабільну політичну та 

економічну ситуацію в нашій країні, неефективна та недосконала система 

управління експортною діяльністю на підприємствах промислового сектору, 

призводить до складнощів в економічній діяльності підприємств промисловості 

взагалі, а через це – й в українській економіці в цілому.  

Цілком зрозуміло, що експортна діяльнасть підприємств тісно пов’язана 

із діяльністю підприємства і його наявними ресурсами, однак, запропоновані 

фактори певним чином є універсальними та найпоширенішими в умовах 

сучасних економічних процесів, які зазвичай визначаються економічною 

політикою самої держави або органами державного управління та контролю. 


