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Україна знаходиться на важливому етапі входження в систему світових 

господарських відносин та зв’язків, від успішної реалізації цього етапу 

залежить не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, але й можливість розвитку 

держави як органічної підсистеми світового господарства. Важливою умовою 

успішного функціонування системи зовнішньоекономічної діяльності України в 

комплексі міжнародного обміну є вдосконалення системи оцінки її результатів. 

Характерною ознакою становлення України як незалежної держави зі 

світовим рівнем розвитку національної економіки є загальна зосередженість на 

дослідженні проблематики ефективного входження вітчизняного 

господарського комплексу до глобального ринку та посідання ним гідного 

місця у міжнародній системі. Близько 60% валового внутрішнього продукту 

України формується за рахунок зовнішньоторговельного обороту, тому 

проблема підвищення ефективності зовнішньоторговельних операцій, зокрема, 

експортних, набуває подальшої значущості.  

Наукового переосмислення потребують як базові підходи до визначення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, так і її 

методологічне забезпечення. Одним з підходів могла б стати побудова 

організаційно-економічного механізму визначення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, який би врахував особливості 

функціонування господарюючого суб’єкта на сучасному етапі. Тому наукове 

дослідження цієї проблеми є актуальним, оскільки відпрацювання теоретичних 

положень і методичних підходів здійснення аналізу й оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, виявлення резервів її 

підвищення в комплексі майже відсутні.  

Особливо актуальним на сучасному етапі розвитку зовнішніх 

торговельних зв’язків окремих одиниць господарювання є визначення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності на основі систематизованого 

ретельного аналізу, який би дозволив розкрити зміни стану експортно-

імпортної діяльності підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

Для підприємства особливе значення мають не просто оцінка 

ефективності ЗЕД, а відстеження її динаміки і виявлення резервів підвищення. 

Система оціночних показників ЗЕД формується на основі бухгалтерської 

звітності, інформації управлінського обліку та маркетингової звітності, що 

надає нам можливість оцінювати економічні ефекти від імпорту чи експорту,  

рентабельність продажів  та витрат, відстежувати динаміку поставок на 

експорт, а також характеризувати стійкість підприємтсва на зовнішніх ринках. 


