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У статті проведено аналіз та оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яке діє на 

ринку міжнародних вантажних перевезень та транспортно-логістичних послуг, розраховано показники 

ефективності експортної діяльності підприємства   за 2013 – 2017 рр. З метою обґрунтування ефективності 

експортної діяльності підприємства проведено  кореляційно-регресійний аналіз впливу показників експорту на рівень 

рентабельності підприємства. Зроблено висновок щодо достовірності і точності даних для побудови моделі впливу 

показників рівня рентабельності експорту, обсягу експорту на одного працівника та частки експорту в загальному 

обсязі на рівень рентабельності підприємства  
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регресійний аналіз 

 

Постановка проблеми. В умовах кризових 

явищ і  нестабільності економічного зростання 

суттєвим фактором підвищення ефективності 

господарської діяльності як на рівні окремих 

підприємств, так і в масштабах усієї країни є 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність 

сприяє відтворенню експортних можливостей 

країни, підвищенню міжнародної конкуренто-

спроможності українських товарів, формуван-

ню оптимальної  структури експорту й імпорт-

ту, залученню іноземних інвестицій. Сучасні 

напрямки розвитку світового ринку, макси-

мальна адаптивність стратегії підприємства до 

вимог мінливого зовнішнього середовища, 

особливості організації сировинної бази 

підприємств вимагають більш детального 

дослідження формування та ефективного 

використання експортного потенціалу для 

вітчизняних підприємств. Особливої актуаль-

ності набувають питання оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності, формування 

та ефективного використання експортного 

потенціалу для вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемні аспекти визначення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

знайшли відображення у роботах Aвiдзби A.М., 

БузнiA.Г., Вaлуйкo Г.Г., Влaсoвa В.В., Гapкушi 

O.М., Дoмapeцькoгo В.A., Дoдoнoвa С.В., 

ЄpмaкoвaO.Ю., Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., 

Ляннoгo O.Д., Мeлeшкo Л. Ф., Мaтчинoї I. Г., 

Oгaнeсянцa Л. A., Пaнaсюкa A.Л., Pибiнцeвa 

В.O., Сoкoлoвa В.I., Спeктopa Я.С., Тулaєвoї М. 

I., Фуpкeвичa В.O., Чepвeнa I. I., Чepeмiсинoї 

С.Г., Шepepa В. O. тa інших.  

Узагальнення наукових і прикладних 

розробок з цієї проблематики свідчать про те, 

що залишаються недостатньо досліджуваними 

саме підприємства, що надають послуги з 

міжнародних вантажних перевезень та 

транспортно-логістичних послуг в Україні. 

Постановка завдання. Мeтa дaнoї стaттi  - 

провести аналіз ефективності зовнішньоеконо-

мічної діяльності підприємства Одеського 

регіону ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ». 

Основні результати дослідження. Поняття 

ефективності ЗЕД має комплексний і багато-

аспектний характер. Воно може виражатись за 

допомогою різноманітних економічних показни-

ків, але найпростіший та найголовніший – це 

отримання прибутку від реалізацій виробленої 

продукції на зовнішньому ринку. Ефективність 

ЗЕД на рівні підприємства визначається пере-

дусім на основі аналізу прибутковості 

зовнішньоторговельних операцій шляхом зістав-

лення доходів і витрат, планових завдань і 

їхнього виконання. Також ефективність ЗЕД 

визначається шляхом аналізу ринкової частки, 

підвищення ступеня популярності торговельної 

марки товару й фірми, збільшення числа її 

покупців і т. д. [1, с. 54] 

Компанія ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ»  

працює на міжнародному ринку більш більше 

10 років, пропонуючи комплексне рішення 

логістичних задач клієнта, починаючи від 

транспортування вантажу і закінчуючи побудо-

вою та координацією повної Supply Chain, що 

включає в себе всі етапи руху товаропотоку до 
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кінцевого споживача. Компанія ТОВ «МАРИН 

ХОЛДИНГ»   - професіонал у сфері ЗЕД, логіс-

тики та митно-брокерських послуг. Місія ком-

панії – допомагати бізнесменам імпортувати та 

експортувати товари, здійснювати зовнішньо-

економічну діяльність легко, комфортно, тим 

самим сприяти розвитку зовнішньоторговель-

них відносин між країнами. 

На даний момент компанія ТОВ «МАРИН 

ХОЛДИНГ» пропонує наступні послуги: 

– митно-брокерські послуги; 

– міжнародні вантажні перевезення; 

–транспортно-логістичні послуги в Україні;  

– аутсорсинг зовнішньоекономічної діяльності. 

На рис. 1. представлена структура  послуг 

ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» в 2017 році. 

 
Рис.1. Структура  послуг ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» в 2017 році 

Джерело: складено на основі статистичних даних по експорту послуг і фінансової звітності 

підприємства ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» за 2013 – 2017 роки 

 

Як видно з рис. 1. найбільшу питому вагу 

займають міжнародні вантажні перевезення 

(37%) і митно-брокерські послуги (32%). 

Аутсорсинг зовнішньоекономічної діяльності 

займає 18% і транспортно-логістичні послуги в 

Україні – 13%. 

Для підприємства ТОВ «МАРИН 

ХОЛДИНГ» при виході на зовнішній ринок 

важливо сформувати чітку якісну та кількісну 

оцінку ефективності зовнішньоекономічних 

операцій. Комплексний підхід до вибору 

показників ефективності зовнішньоекономічної  

діяльності підприємства забезпечує 

об’єктивну оцінку стану діяльності та сприяє 

формування правильної стратегії діяльності 

підприємства ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ», що 

дозволяє підвищити його 

конкурентоспроможність на світовому ринку 

митно-брокерських і  транспортно-

логістичних послуг . 

Показники ефективності експортної 

діяльності ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ»  за 

2012 – 2016 рр. наведено в таблиці 1 

 
Показники Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Гривневий еквівалент відрахувань у валютний фонд 

підприємства, тис. грн 
40949,13 29002,56 10487,9 3852,48 18134,88 

Виручка від обов’язкового продажу валюти, тис. 

грн. 
5,42 4,12 3,13 2,54 3,34 

Повна собівартість експорту послуг, тис. грн. 37499,2 23617,72 8632,016 3326,839 16776,02 

Економічний ефект від експорту послуг, тис. грн. 3455,35 5388,96 1859,014 528,1806 1362,2 

Валютний виторг від експорту, тис. дол.. США 5159,59 3625,32 1300,5 481,56 1523,33 

Середньорічний обернений валютний курс, дол. 

США/грн 
0,126 0,125 0,124 0,125 0,084 

Валютна ефективність експорту (Еекс
вал), дол. 

США/грн 
1,1592 2,85 2,666 1,975 2,6804 

Економічна ефективність експорту (ЕЕек1) 1,092 1,228 1,215 1,158 1,081 

Рентабельність експорту (Ре) 9,2 22,8 21,5 15,8 18,1 

Економічна ефективність надання експортних 

послуг на національному ринку (ЕЕек2) 
1,18 1,17 1,16 1,16 1,175 

Економічна ефективність експорту відносно 

середньорічних обсягів капіталу (ЕЕек3) 
1,018 1,364 1,353 1,246 1,317 

Табл. 1. Показники ефективності експортної діяльності ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ»  за 2013 – 2017 рр. 

Джерело: складено на основі статистичних даних по експорту послуг і фінансової звітності 

підприємства ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» за 2013 – 2017 роки 

Митно-брокерські послуги

32%

Міжнародні вантажні 

перевезення

37%

Транспортно-логістичні 

послуги в Україні

13%

Аутсорсинг 

зовнішньоекономічної 

діяльності

18%
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На підставі проведених розрахунків протягом 
2013 – 2016 року простежується поступове 
зниження економічного ефекту від експорту 
послуг від 3455,35 тис. грн. до 528,1806 тис. грн. 
В 2017 році економічний ефект від експорту 
послуг підвищився до 1362,2 тис. грн. Валютна 
ефективність експорту послуг за 2014 – 2016 
поступово знижується, але в 2017 році  ситуація 
дещо покращується і показник зріз до 2,6804 
дол. США/грн. Рентабельність експорту за 2013 
-2014 роки збільшується до 22,8%, потім 
протягом 2014 – 2016 років має стійку 
тенденцію до зниження, але в 2017 році 
показник збільшився і склав 18,1%. Динаміка 
економічної ефективності надання експортних 
послуг на національному ринку за 2013 – 2016 
рр. показує її поступове зниження з 1,18 до 1,16., 
але в 2017 році простежується зростання 
показника до 1,175. Також простежується 
зниження економічної ефективності експортних 
послуг  відносно середніх обсягів капіталу за 

2012 – 2016 рр., але в 2017 році показник 
збільшився до 1,317. 

З метою обґрунтування ефективності 
експортної діяльності підприємства ТОВ 
«МАРИН ХОЛДИНГ» проведено  
кореляційно-регресійний аналіз впливу 
показників експорту на рівень рентабельності 
підприємства. В якості результативної ознаки 
використано ефективність експорту послуг. 
Серед інших характеристик виділено обсяг 
експорту на одного працюючого та частку 
експорту у загальному обсязі реалізації.  

Вихідні дані для проведення кореляційно-
регресійного аналізу представлено у табл. 2. 

Введено такі умовні позначення:  
y – рівень рентабельності підприємства, %; 
𝑥1 – рівень рентабельності експорту послуг, %; 
𝑥2  − обсяг експорту на 1 працівника, тис. 

грн; 
𝑥3 - частка експорту в загальному обсязі 

реалізації, %.  
Рік Рівень 

рентабельності 
підприємства, % (у) 

Рівень рентабельності 
експорту послуг, % 

(х1) 

Обсяг експорту на 
одного працівника, 

тис. грн. (х2) 

Частка експорту в 
загальному обсязі 
реалізації, % (х3) 

2008 57 46,8 66,8 47,6 

2009 5,7 14,6 8,8 21,3 

2010 43,1 38,5 62,7 30,8 

2011 15,3 22,7 48,9 23,1 

2012 2,4 6,6 4,2 15,6 

2013 6,7 9,2 16,1 22,2 

2014 7,7 22,8 12,9 23,3 

2015 7,8 21,5 12,8 24,1 

2016 5,4 15,8 8,2 19,8 

2017 5,5 18,1 7,4 19,6 

Табл. 2. Вихідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу ефективності експортної 
діяльності ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» 

Джерело: складено на основі статистичних даних по експорту послуг і фінансової звітності 
підприємства ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» за 2013 – 2017 роки 

За результатами розрахунків встановлено, що 
між рівнем рентабельності діяльності ТОВ 
«МАРИН ХОЛДИНГ» (як основного індикатора 
ефективності) та ефективністю експорту існує 

істотний прямий зв’язок, що підтверджує рівень 
коефіцієнта кореляції 𝑟𝑦𝑥1= 0,94 (табл.3). 

 Рівень 
рентабельності 

підприємства, % 

Рівень 
рентабельності 

експорту, % 

Обсяг експорту на 
одного працівника, 

тис. грн. 

Частка експорту в 
загальному обсязі 

реалізації, % 

Рівень рентабельності 
підприємства, % 1    

Рівень рентабельності 
експорту, % 0,939515 1   

Обсяг експорту на 
одного працівника, 

тис. грн. 0,924558 0,87314 1  

Частка експорту в 
загальному обсязі 

реалізації, % 0,93767 0,913529 0,819052 1 

Табл. 3 Матриця парних коефіцієнтів кореляції рівня рентабельності ТОВ «МАРИН 
ХОЛДИНГ» та факторів, що впливають на цей показник 
Джерело: розраховано в програмі Excel за даними таблиці 3 
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Відтак, виявлено суттєвий зв’язок між 

рівнем рентабельності господарської діяльності 

підприємства та іншими характеристиками йо-

го експортної діяльності. Наведене свідчить про 

те, що рівень розвитку міжнародної діяльності 

підприємства значною мірою впливає на 

ефективність його діяльності в цілому. 

Згенеровані результати регресійного аналізу 

по регресійній статистиці представлені у 

таблиці 4 
Регресійна статистика 

Множинний R 0,978965 

R-квадрат 0,958373 

Нормований R-квадрат 0,937559 

Стандартна помилка 4,675614 

Спостереження 10 

Табл. 4 Коефіцієнти тісноти зв’язку 

Джерело: розраховано в програмі Excel за даними таблиці 3 

Величина коефіцієнта множинної кореляції 

R характеризує якість отриманої моделі. Згідно 

отриманих результатів даний коефіцієнт 

становить 0,98, що свідчить про наявність у 

моделі високої кореляції. Значення R-квадрата, 

тобто коефіцієнта детермінації, свідчить про 

відповідність вихідних даних та регресійної 

моделі, оскільки його значення максимально 

наближається до 1 і становить 0,96. Таким 

чином, лінійна модель пояснює 96% варіації, 

що означає правильність вибору фактора 

(відстані). Лише 4% обумовлені іншими 

факторами, що впливають на рентабельність 

підприємства ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ», але 

не включені в лінійну модель регресії. 

Сукупний вплив виділених показників 

експорту на рівень рентабельності діяльності 

ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ» проведено на 

основі багатофакторного регресійного аналізу, 

здійснення якого передбачає: 1) побудову рег-

ресійного рівняння; 2) обчислення показників 

впливу факторів на результативну ознаку;  3) 

аналіз отриманих показників впливу.  

Отриманий кореляційно-регресійний аналіз 

впливу показників ефективності експорту на 

рентабельність підприємства дає змогу 

побудувати таку модель: 

Y = -20,6206 + 

0,299125х1+0,305563х2+0,897297х3 

 

де y – рівень рентабельності підприємства, %; 

𝑥1 – рівень рентабельності експорту послуг, %; 

𝑥2  − обсяг експорту на 1 працівника, тис. 

грн; 

𝑥3 - частка експорту в загальному обсязі 

реалізації, %.  

Висновки та пропозиції 

Ефективності ЗЕД має комплексний і 

багатоаспектний характер і може виражатись 

за допомогою різноманітних економічних 

показників. Систематична оцінка ефективності 

ЗЕД сприяє її оптимізації і забезпеченню 

високоприбуткової роботи підприємства. 

Підсумовуючи результати проведеного 

кореляційно-регресійного аналізу впливу 

показників рівня рентабельності експорту, 

обсягу експорту на одного працівника та 

частки експорту в загальному обсязі на рівень 

рентабельності підприємства ТОВ «МАРИН 

ХОЛДИНГ» робимо висновок про те, що 

побудована модель є значущою. Критерії 

статистичної вірогідності і точності даних 

свідчать про рівень адекватності. Дослідження 

показали достовірність і точність даних для 

побудови адекватної моделі для подальшого 

прогнозування діяльності підприємства. 

 При розробці перспективних напрямків 

дослідження ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності необхідно за допомогою факторного 

аналізу обсягів реалізації продукції за 

експортними контрактами визначити вплив 

таких факторів, як середня сума одного 

експортного контракту, активність і загальна 

кількість покупців. 

 

Список використаних джерел 

1. Вичевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник / 

А.М.Вичевич, О.В. Максимец.  - Львів: Афіша, 2013. – 432 с. 

2. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П. Гребельник. - 

3тє видання перероблене та доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 432 с. 



 Альманах науки 

 
18 

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник /[Козак Ю.Г., 

Логвінова Н.С. та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. – 4-тє вид., перероб. та 

доп. – К.: Освіта України, 2012. – 272 с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [монографія] / Ю. Г. Козак, Н. В. 

Притула, О. А. Єрмакова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с. 

5. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля: навч.посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, Н. В. 

Притула та інші. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. 

6. Вакульчик О.М. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.М. 

Вакульчик, Д.П. Дубинський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2014. - № 2. - С. 

75-82. 

 
Булгару А.М. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

В статье проведены анализ и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия, 

действующего на рынке международных грузовых перевозок и транспортно-логистических услуг, рассчитаны 

показатели эффективности экспортной деятельности предприятия за 2013 - 2017 гг.. С целью обоснования 

эффективности экспортной деятельности предприятия проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния 

показателей экспорта на уровень рентабельности предприятия. Сделан вывод о достоверности и точности 

данных для построения модели влияния показателей уровня рентабельности экспорта, объема экспорта на одного 

работника и доли экспорта в общем объеме на уровень рентабельности предприятия 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, эффективность, экспорт, рентабельность экспорта, 

корреляционно-регрессионный анализ 

 

Bulharu A.,  

EVALUATION OF EFFICIENCY OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF ENTERPRISE  

The article is concerned with  the analysis of the effectiveness of foreign trade activities of enterprise operating in the 

international cargo transportation market and logistics services market. Its given the calculation of efficiency indicators of 

export activities for 2013 - 2017. In order to estimate the effectiveness of export activities of  the enterprise the correlation and 

regression analysis of the export indicators was carried out. Conclusions are drawn about the reliability and accuracy of the 

data for constructing a model which describes the impact of the  export profitability, the  exports volume per employee and the 

share of exports to the  profitability of the enterprise. 

Keywords: foreign trade activity, efficiency, export, export profitability, correlation and regression analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


