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      Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: 
формалізації – при вивченні різних підходів до визначення ефективності ЗЕД; дедукції та 
індукції – при теоретичних дослідженнях додаткових доходів та додаткових витрат при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; статистичні методи, які поділяються на: 
графічні – з метою наочного подання факторів впливу на ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності; аналітичні – при визначенні ефективності здійснення 
ЗЕД, аналітичного вирівнювання – при аналізі динаміки показників ефективності ЗЕД.

      Результати. Проаналізовано теоретичні підходи науковців з питань визначення 
ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Наведено алгоритм розрахунку
загальної ефективності здійснення експортних операцій та зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Запропоновано методику визначення відносної економічної 
ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі 
співвідношення додаткових доходів та додаткових витрат.

Визначено фактори впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності. 
Встановлено, що ефективність здійснення експортної операції визначається зміною 
окремих статей додаткових витрат та доходів, які виникають у експортера під час 
здійснення даної операції. Доведено, що здійснення експортної операції супроводжується 
виникненням валютної ефективності, яка проявляється у вигляді появи додаткових втрат 
від курсових різниць, на величину яких збільшуватиметься витратна складова здійснення 
операції, або ж у вигляді додаткових доходів від курсових різниць, збільшуючи тим самим 
дохідну складову від здійснення операції. 

      Новизна. Запропоновані показники економічної ефективності ЗЕД, на відміну від 
існуючих підходів,  дозволяють розрахувати ефективність не тільки як фінансовий 
результат певної окремої господарської операції, але і визначити ступінь впливу ЗЕД на 
загальну ефективність підприємства за наявних обсягах експорту та внутрішньої реалізації
при відповідному рівні цін та додаткових витратах. 

       Практична значущість. За наведеною методикою розрахунку абсолютної та 
відносної ефективності експортної діяльності підприємства у подальшому  виникає 
можливість розрахувати абсолютну і відносну ефективність кожної окремої експортної 
операції, що забезпечить необхідною інформацією процес прийняття управлінських 
рішень щодо здійснення ЗЕД.

Подальшим напрямом дослідження є розробка алгоритму збору, накопичення, 
систематизації, узагальнення та аналізу детальної інформації у відповідному форматі 
управлінської звітності щодо діяльності підприємства з метою інформаційного 
забезпечення процесу визначення факторів, які впливають на ефективність здійснення 
ЗЕД.
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