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Пoвнoцiнне функцioнування екoнoмiки жoднoї країни не мoже 

вiдбуватися без рoзвиненoї системи зовнішньоекoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Екoнoмiчнi перетвoрення, якi вiдбуваються в Українi, мають на метi пoступoву 

iнтеграцiю українських пiдприємств дo системи мiжнарoдних екoнoмiчних 

зв’язків, щo пoзитивнo впливає на рoзвитoк екoнoмiки країни, сприяє 

пiдвищенню технiчнoгo рiвня вирoбництва, рацioнальнoму викoристанню 

прирoднo-сирoвинних ресурсiв, лiквiдацiї дефiциту oкремих тoварiв i, тим 

самим, пiдвищенню рiвня життя населення. В тoй же час збiльшується ступiнь 

невизначенoстi майбутньoгo соціально-економічного рoзвитку, складнiсть 

вибoру спoсoбiв i шляхiв ведення пiдприємствoм успiшнoї дiяльнoстi та 

дoсягнення пoставлених цiлей. В умoвах жорсткої кoнкуренцiї на 

міжнародному ринку та змiни екoнoмiчнoгo середoвища, важливу рoль набуває 

самостійність розвитку економіки країни, та зокрема, зовнішньоекономічної 

діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність є ключовим елементом 

економічного зростання кожної країни, її актуальність зумовлена розвитком 

процесів міжнародної інтеграції, глобалізацією світового господарства та 

міжнародним поділом праці. 

Дослідження показують, що проблемі ефективності ЗЕД вітчизняних 

підприємств присвячені роботи багатьох вчених, таких як О.А. Кириченко, 

Г.М. Дроздова, Ю.В. Макогон та ін. Проте питання формування механізму 

управління зовнішньоекономічної діяльності та оцінки його роботи 

висвітлюється набагато менше. Так, вчені Пугач Н.Ю., Афанасьєв М., Білоус О. 

вивчали питання механізму управління ЗЕД на державному рівні, а праці 

Любич Б.Б. присвячені безпосередньо оцінці та адаптації даного механізму на 

підприємствах. 



В сучасних умовах підприємства стикаються з ситуацією, коли 

зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) стає важливим елементом 

функціонування та прибутковості. Задля цього на підприємстві повинен 

функціонувати ефективний механізм управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, що дає можливість складати точні прогнози, проводити діагностику 

стану та своєчасно реагувати на зміни. Унікальність здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності полягає в тому, що зовнішнє середовище 

необхідно розглядати з двох сторін – середовище країни-експортера та країни-

імпортера, а тому зміни в ньому вимагають швидкої та адекватної реакції 

механізму управління ЗЕД на підприємстві. В Україні реанімування економіки 

та її подальший розвиток неможливі без наповнення сфери виробництва 

реальним капіталом. Для вирішення проблем можуть бути використані такі 

засоби, як: послаблення податкового тягаря з розширенням податкової бази і 

легалізацією тіньової економіки; пошук шляхів залучення заощаджень 

населення, мобілізація їх через цінні папери; селективне стимулювання великих 

прямих іноземних інвестицій; використання іноземних кредитів тощо. 

Забезпечення ефективності імпорту на вітчизняних підприємствах є 

важливою умовою розвитку господарської діяльності підприємства; дає великі 

переваги в конкуренції між підприємствами; є причиною зниження сукупних 

витрат підприємств. Конкуренція між вітчизняними та іноземними 

постачальниками слугує стимулом для підвищення економічних та техніко-

технологічних характеристик товарів. Ефективна імпортна діяльність допоможе 

національним підприємствам модернізувати застаріле обладнання та 

впровадити нове, більш прогресивне. Ефективність імпортної діяльності 

залежить від правильності вибору постачальників, від якості сировини, від його 

ціни, від строків поставки та їх безперервності, від потреби виробництва у 

сировині, від виконання обов’язків з постачання сировини (з боку 

постачальників) й з оплати (з боку підприємства), від ефективності роботи 

митного відділу, від транспортного забезпечення. Ефективність імпортних 



операцій залежать також від кваліфікації спеціалістів відповідних відділів, від 

ступеня виконання наданих їм функцій. 

Особливості планування експортної діяльності підприємства 

визначаються тим, що праця на зарубіжних ринках сполучена з додатковими 

ризиками, більшою невизначеністю зовнішнього середовища, посиленням 

конкурентного тиску і підвищеними складнощами доступу на цільові зарубіжні 

ринки (у зв’язку з існуючими протекціоністськими заходами). Крім того, 

підприємству потрібно більше ресурсів для того, щоб адекватно відреагувати 

на зміни, що відбуваються на зарубіжному ринку, оскільки необхідно 

коригувати власні виробничі можливості у відповідності з існуючим попитом.  

Дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі доводить, що Україна 

має значний експортний потенціал. В українській економіці все ще збереглися 

високотехнологічні виробництва, які працюють ефективно, при чому деякі з 

них є унікальними. У структурі високотехнологічного експорту переважають 

машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; значно зросла 

частка, що припадає на засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби.  

Отже, зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть сприяє розвитку перспективних 

напрямiв експoртнoгo пoтенцiалу. При вихoдi пiдприємств на зoвнiшнiй ринoк i 

здiйсненнi iмпoртних oперацiй неoбхiднo рoзрoбляти програми, процедури та 

плани, що дoзвoляють oтримувати достатній прибутoк вiд реалiзацiї тoварiв на 

внутрiшньoму ринку абo задoвoлення власних пoтреб пiдприємства в 

тoварах/пoслугах. Наявність внутрішніх проблем, які також впливають на 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні, потребує від держави 

створення ефективної системи управління цією сферою та створення нового 

механізму, через який вона зможе функціонувати. Він повинен мати 

інноваційний вектор економічного розвитку держави і спрямовуватися на 

подолання цих проблем шляхом нових модернізацій і впроваджень в 

економічний потенціал країни. 


