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- скласти систему стратегій із розрахунком вірогідності їх 

запровадження для досягнення мети [4]. 

Таким чином, для того, щоб забезпечити ефективне функціонування 

підприємства потрібно оцінити та проаналізувати економічну ефективні ЗЕД 

цього підприємства, що допоможе оцінити структуру, можливості та 

напрямки зовнішньоторгового обороту підприємства. Показники 

ефективності ЗЕД підприємства виявити вигідність зовнішньоекономічних 

операцій з імпорту і експорту.  
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Світові процеси розвитку міжнародних економічних відносин пов'язані з 

стрімкою науково-технічною революцією, інтенсифікацією міжнародних 

господарських зв'язків, глобалізацією економічних процесів, інтеграцією 

країн до світового співтовариства. 

Україна знаходиться в досить вигідному географічному положенні 

(проходить багато транзитних шляхів між країнами Європи та Азії, є море, 

тобто можливо транспортувати продукти кораблями в інші країни) та 

клімату, що сприяє розвитку сільського господарства та міжнародної 

спеціалізації на ньому. 

Однак, є досить багато проблем розвитку міжнародних економічних 

відносин України. Одним з найбільших факторів, що є причиною виникнення 

проблем, є зона АТО. Вона «відлякує» інвесторів через нестабільне політичне 

та економічне положення регіонів, тому вкладання коштів та капіталу в 

країну є ризикованим і далеко не всі готові піти на такий ризик.  

Іншою проблемою є демографічна проблема. Україна є країною, що 

розвивається та має розвинутих країн-сусідів з Європейського союзу. Тому в 

країні від’ємне сальдо міграції, адже люди емігрують в країни, де вони 

матимуть більшу заробітну плату за легшу роботу, ніж робота в Україні. 

Окрім цього, розвинені країни є магнітом для науковців та дослідників, які 
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мають набагато більші перспективи розвитку при переїзді до іншої країни, 

яка має новітнє обладнання та в декілька разів більшу заробітну плату, кращі 

умови життя. 

Через низку факторів, в Україні нестабільне економічне положення – 

постійні стрибки валютного курсу, що призводить до постійних змін вартості 

виробництва та ціни на продукти, тобто зміну попиту та пропозиції на ринку, 

що має прямий вплив на розвиток міжнародних економічних відносин 

країни. 

Таким чином, міжнародні економічні відносини України мають як 

перспективи розвитку, так і проблеми та загрози, які уповільнюють та 

ускладнюють розвиток. Останні декілька років в країні приймаються 

реформи, що повинні покращити умови для розвитку і виходу України на 

новий рівень розвитку. 

Науковий керівник к.е.н. Домашенко М.Д. 
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Сьогодні зовнішня торгівля розвивається досить динамічно. Зовнішня 

торгівля є важливою сферою економіки країни. Вона впливає на економічний 

розвиток країни, конкурентоздатність, популярність держави на міжнародних 

ринках.  

З отриманням незалежності, Україна почала орієнтуватися на ринок і 

відкритість її економіки почала зростати. На сьогодні Україна є частиною 

світового господарства.  

Вплив зовнішніх ринків на економіку України досліджували такі вчені: 

Батченко Л. В. [1], Гвоздь В. С.[2], Мостовий І. Г. [3] та інші. 

Сальдо зовнішньої торгівлі в Україні практично завжди від’ємне. Ми 

завжди більше ввозимо товарів з-за кордону, ніж вивозимо за межі країни.  

За економічним потенціалом Україна входить до першої шістки країн 

Європи. Об'єктивно це мало б визначити істотну роль нашої країни у 

міжнародному територіальному поділі праці. Проте частка України у світовій 

торгівлі досі не надто висока [4]. 

Українські товари добре відомі на ринках розвинутих країн і країн, що 

розвиваються. Основними торгівельними партнерами України на 

зовнішньому ринку, стосовно обсягів експорту є Росія, Туреччина, КНР, 

Єгипет та Італія, а стосовно обсягів імпорту – Росія, Німеччина, КНР, 

Білорусь, Польща [6]. 

Чинники, що негативно впливають на ЗЕД України: 

  Частка сировинної групи експорту переважає у загальній його 

структурі; 


