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У статті досліджено методи аналізу та шляхи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні, 

визначено необхідність системного аналізу та важливість розробки ефективної стратегії у зовнішньоекономічній діяльності. 
In the article the methods of analysis and ways of evaluating the effectiveness of economic activity in Ukraine are 

observed, the necessity of system analysis and the importance of developing an effective strategy in foreign economic activity are 
determined. 
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Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного 

життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували 
переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що 
національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні 
зв'язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну сукупність міжнародних економічних 
відносин — світове господарство. Процеси, що відбуваються в ньому, торкаються інтересів усіх держав 
світу. І, відповідно, усі держави повинні регулювати свою зовнішньоекономічну діяльність, щоб досягти 
дотримання, в першу чергу, своїх інтересів. Світовий досвід свідчить, що навіть у промислово розвинутих 
країнах існує об'єктивна необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Держава, 
насамперед, закликана, захищати інтереси своїх виробників, вживати заходів для збільшення обсягів 
експорту, залучення іноземних інвестицій, збалансування платіжного балансу, валютного регулювання, і, 
що особливо важливо, приймати законодавчі акти, що встановлюють правила здійснення ЗЕД, і 
контролювати їх неухильне дотримання. 

Повноцінне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без розвинутої системи 
зовнішньоекономічних зв'язків. Включення національної економіки в систему світових господарських 
процесів позитивно впливає на розвиток економіки країни, сприяє підвищенню технічного рівня 
виробництва, раціональному використанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих 
товарів, а відтак і підвищенню рівня життя населення. Комплексні економічні перетворення, що 
відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і 
послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств 
у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, – 
з іншого. 

Питання розробки стратегії та оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства висвітлені в 
роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Проблемами ефективності ЗЕД займаються наступні вчені: 
Миролюбова Т. В. запропонувала методику розрахунку ефективності ЗЕД, що представляє собою 
сукупність таких показників, як абсолютна ефективність експорту, економічна ефективність реалізації 
експортних товарів на зовнішньому ринку, ефективність використання виробничих та оборотних фондів при 
експорті [5]; Яковлєв А. І. розробив систему оцінки ефективності для різних агентів міжнародного бізнесу 
та дав визначення коефіцієнту кредитного впливу [7]; Дем’яненко А. Г. запропонував використання 
кількісних показників при оцінці ЗЕД підприємства, що допоможе більш докладно простежити вплив 
кожного фактору на ефективність ЗЕД [3]. В зарубіжній економічній літературі існує цілий ряд концепцій, 
які обґрунтовують конкурентні стратегії підприємства, характеризують чинники, які знаходяться в основі 
формування стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку, визначають методи, інструменти, 
механізми, за допомогою яких підприємства досягають конкурентних переваг на ринку. Серед числа 
економістів, що проводили дослідження в цій області, слід назвати М. Портера, Г. Саймона, До. Еклунда, Р. 
Мінцберга [1]. 

На зовнішньоекономічну діяльність впливає багато зовнішніх факторів, тому її доцільно 
характеризувати в комплексі системи господарювання (рис. 1) [2]. 

Однак невирішеним залишається питання формування моделі розробки стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах створення системи збалансованих показників та 
комплексної оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства для довгострокового розвитку у сфері 
міжнародного бізнесу. 

Концепція збалансованої системи показників (ЗСП) була розроблена Робертом С. Капланом [4]. 
Стосовно ЗЕД підприємства схематично цю систему можна представити наступним чином (рис. 2): 
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Рис. 1. Системний підхід до аналізу зовнішньоекономічної діяльності 
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Рис. 2. Впровадження ЗСП у формування стратегії ЗЕД підприємства [20] 
 
Треба згрупувати всі показники діяльності підприємства за їх функціональною належністю, 

визначити цілі та завдання кожного підрозділу та низку заходів, необхідних для досягнення основної мети. 
Цю систему можна застосовувати для комплексного аналізу та контролінгу ЗЕД підприємства. 
Так, до фінансово-економічних чинників можна віднести ефективність ЗЕД, собівартість 

реалізованої продукції, рентабельність продажів на зовнішньому ринку, прибуток від ЗЕД, транспортні, 
податкові та митні платежі, способи платежів та форми розрахунків за експортно-імпортними операціями. 

Клієнтський аспект на зовнішніх ринках передбачає такі показники, як доля ринку та доля 
споживача, розширення та збереження клієнтської бази, ступінь задоволення потреб споживача. 

Внутрішні бізнес-процеси суб’єкту ЗЕД потребують зниження затрат, збільшення прибутку, 
удосконалення інноваційного та операційного процесів на підприємстві. 

Навчання та розвиток у транснаціональному середовищі – створення необхідної інфраструктури, 
яка здатна забезпечити досягнення цілей трьох інших аспектів. В цьому напрямку треба, перш за все, 
приділити увагу можливостям робітників та можливостям наявних інформаційних систем. 

Одним із засобів досягнення основної мети – економічного зростання підприємства в 
довгостроковій перспективі – є підвищення ефективності ЗЕД підприємства. Для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку потрібна стратегія зовнішньоекономічної 
діяльності. Для розробки стратегії необхідний комплексний аналіз діяльності підприємства. По-перше, треба 
провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД на засадах фінансово-економічного аналізу та складання 
матриці SWOT та згрупувати економічні показники в ЗСП, що чітко виявить внутрішні можливості 
підприємства. 
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По-друге, необхідно провести аналіз зовнішнього середовища, який включає в себе оцінку 
постачальників, конкурентів та споживачів, а також аналіз пропонованих підприємством та конкурентами 
товарів з метою виявлення стадії життєвого циклу товару та можливості його заміни. Цей аналіз 
проводиться на засадах складання карти стратегічних груп для визначення положення підприємства серед 
конкурентів та напрямку його розвитку в наявному конкурентному середовищі.  

По-третє, для визначення ринку привабливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
доцільно провести матричний аналіз. При проведенні матричного аналізу ЗЕД підприємства найчастіше 
використовуються такі матриці: матриця BCG – аналіз темпів зростання та частки ринку; матриця GE – 
аналіз порівняльної привабливості ринку та конкурентоспроможності; матриця ADL – аналіз життєвого 
циклу галузі та відносного положення на ринку; матриця Shell/DPM – аналіз привабливості ресурсоємної 
галузі залежно від конкурентоспроможності. 

З метою оцінки власних потенційних можливостей в конкурентній боротьбі на зовнішньому ринку і 
розробки заходів підвищення конкурентоспроможності та забезпечення максимального прибутку, 
підприємству-експортеру необхідно проводити комплексний економічний аналіз виробничо-господарської 
діяльності в цілому і зовнішньоекономічної діяльності зокрема. 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинен містити в собі наступні складові [6]: 
1. Оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземними 

партнерами, дослідження ефективності, переваг і недоліків укладання контрактів і договорів. 
2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції і ринку 

збуту в зовнішньоекономічній діяльності. 
3. Аналіз динаміки (розвитку) зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
4. Вивчення раціональності використання ресурсів з метою усунення небажаних відхилень від 

намічених завдань. 
5. Аналітична оцінка виконання угод і виробничо-фінансових результатів зовнішньоекономічної 

діяльності. Виявлення чинників, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи 
підприємства. 

6. Оцінка результатів господарської діяльності за попередні та поточний роки. 
7. Аналіз фінансового стану підприємства. 
В будь-якому випадку головна мета такого аналізу — підвищення ефективності функціонування 

даного суб’єкту господарювання і пошук резервів такого зростання. Після проведення аналізу економічної 
діяльності підприємства складається список стратегічних альтернатив, тобто система стратегій із 
розрахунком вірогідності їх запровадження щодо досягнення загальної мети. 

Таким чином, використання збалансованої системи показників у сфері стратегічного управління 
ЗЕД підприємства дозволяє удосконалити систему прийняття стратегічних та тактичних рішень, 
оптимізувати використання обмежених внутрішніх резервів розвитку підприємства щодо подальшого 
розвитку конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. 
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