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На сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України важливу 

роль у зміцненні конкурентоспроможності вітчизняної економіки, її інноваційному 
відновленні, утвердженні сприятливого інвестиційного й підприємницького клімату 
має відігравати політика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД), інституційною основою якої виступають система нормативно-правових джерел 
і сукупність органів, що виконують функції зі створення, реалізації та контролю 
виконання нормативно-правових актів. 

Особливої значущості розвиток правової основи державного регулювання ЗЕД 
набуває з огляду на основні напрямки зовнішньоекономічної і політичної стратегії 
України, які передбачають інтеграцію до ЄС та ЄЕП, поступове отримання членства 
СОТ, а отже й лібералізацію відносин національних суб'єктів господарювання з 
їхніми іноземними контрагентами. Це обумовлюється, по-перше, необхідністю змін у 
принципах функціонування системи державного регулювання ЗЕД в Україні, а по-
друге, вимогою узгодження вітчизняної законодавчої бази ЗЕД з відповідними 
нормами законодавств інших країн.  

До проблем, які можна визначити у зв'язку з цим, слід також віднести 
відсутність в країні належного нормативного підґрунтя для здійснення низки видів 
ЗЕД, зокрема в сфері руху капіталів, торгівлі об'єктами інтелектуальної                  
власності та ін. 

Правовим питанням регулювання ЗЕД в Україні присвячено досить багато 
досліджень. Так, основні інструменти державного регулювання ЗЕД детально 
проаналізовані О. Вишняковим, правові основи здійснення господарських операцій з 
іноземними контрагентами та підстави відповідальності перед державою за 
порушення законодавства визначені С. Коломацькою, О. Костюченком, В. Кротюком, 
Н. Георгіаді, А. Мазаракі, І. Михасюком. Інтерес представляють практичні посібники 
з організації та здійснення ЗЕД, в яких систематизовано предметні аспекти її 
регулювання і особливості притягнення суб'єктів підприємництва до відповідальності 
при порушенні ними певних норм законодавства. Натомість питання структури 
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системи державного регулювання ЗЕД не знайшло гідного відображення в науковій 
літературі, окремі згадування про неї можна знайти у працях Ю. Макогона,                 
В. Авер'яновата деяких інших авторів. 

Аналіз літературних джерел показав, що більшістю авторів проблема правового 
забезпечення функціонування системи державного регулювання ЗЕД або не 
розглядається, або її аналіз носить поверховий характер, внаслідок чого питання про 
підстави діяльності, компетенцію, повноваження органів державного регулювання 
ЗЕД залишається не зовсім з'ясованим.  

Організаційні питання зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
виглядають ясними і простими для неспеціалістів. Проте досвідчені працівники добре 
знають, як багато вигідних зовнішньоекономічних проектів залишилися 
нереалізованими через так звані дрібниці.  

В числі таких «дрібниць» помилки у виборі виду міжнародного бізнесу, 
недооцінка різноманітних форм державного регулювання ЗЕД, нечіткий розподіл 
функціональних обов'язків між працівниками зовнішньоторговельної фірми, зручне 
для себе трактування процедур здійснення зовнішньоекономічних угод та ін. Справа в 
тому, що в кінцевому результаті зовнішньоекономічну діяльність здійснюють 
посадові особи підприємств різних країн, культура управління в яких має значні 
відмінності, незважаючи на зовнішню подібність. У світі давно склалися певні 
традиції у вирішенні організаційних питань. З цими традиціями необхідно рахуватися 
і молодим незалежним державам, до яких існує відома недовіра з боку                 
міжнародного бізнесу.  

Виходячи на міжнародні ринки, кожному підприємству необхідно насамперед 
вибрати найбільш придатний вид зовнішньоекономічної діяльності.  

Існують різноманітні класифікації видів зовнішньоекономічної діяльності, 
оскільки в різних випадках можуть використовуватися різноманітні критерії. Так, 
зовнішня торгівля може розглядатися з позицій напрямку ЗЕД (імпорт і експорт), а 
також із позицій предмета (товари, послуги) або ж регіональних особливостей 
(прикордонна торгівля) та засобу розрахунків (бартерні операції) та ін.  

У число основних форм ЗЕД можна включити: 
міжнародну торгівлю; 
міжнародний лізинг; 
використання активів з-за кордону; 
контрактні форми ЗЕД; 
міжнародні інвестиції.  
При проведенні міжнародного бізнесу компанії мають вибирати одну з 

різноманітних форм господарських операцій. Вибираючи, варто уважно розглянути 
власні цілі та оцінити ресурси, а також умови здійснення своєї діяльності.  

Серед наведених форм зовнішньоекономічної діяльності історично першою та 
переважаючою є зовнішньоекономічна торгівля, тобто міжнародний обмін 
продуктами і послугами - результатами національної праці.  
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Отже, залежно від предмета і характеру здійснення зовнішньоторговельних 
операцій існують різноманітні форми торгівлі. 

Торгівля готовою продукцією, тобто призначеною та придатною для 
безпосереднього кінцевого споживання. Вона здійснюється або за світовими, або за 
договірними цінами безпосередньо виробником чи через різних посередників. 

Торгівля продукцією в розібраному вигляді, її імпорт, як правило, 
оподатковується митом за зниженими тарифами, що дозволяє «обходити» високі 
митні ставки на ввезення готової продукції. 

Зустрічні поставки експортно-імпортні операції, при яких експортери 
зобов'язуються придбати в імпортерів товари на частину або повну вартість 
експортованої продукції, їхні найважливіші різновиди: 

бартерні операції передбачають безвалютний, збалансований, заснований на 
вартісній оцінці обмін товарами за договірними або світовими цінами, їх причиною є 
відсутність у партнерів конвертованої валюти; 

викуп застарілої продукції при збуті більш сучасних моделей і модифікацій. 
При цьому в ціну нової продукції зараховується залишкова вартість виробів, що 
повертаються; 

операції з давальницькою сировиною передбачають переробку закордонної 
сировини чи відходів із наступними розрахунками продуктами їхньої переробки. 
Вони виправдані тоді, коли є величезні запаси сировини, відходів, а потужності для їх 
переробки відсутні або недостатні. 

Постачання комплектного устаткування. Поставляються технологічні 
комплекси з повним комплектом послуг з їхнього проектування, спорудження, 
налагодження, підготовки до експлуатації в місцевих умовах. 

Торгівля ліцензіями. Мова йде про надання на певних умовах якомусь суб'єкту 
прав на використання винаходів, «ноу-хау» тощо протягом визначеного терміну за 
відповідну винагороду. Якщо технічні нововведення не захищені патентом, то мова 
йде про безпатентну ліцензію.   

Найбільш поширеними стали ліцензійні угоди, що передбачають комплексний 
міжнародний технологічний обмін з наданням «ноу-хау», інших послуг. 

Подорожі, туризм і транспорт. Надходження від транспортування товарів і 
туризму можуть стати важливим джерелом прибутку для міжнародних агентств 
повітряних сполучень, компаній морських перевезень, агентств з попереднього 
бронювання квитків і місць, а також готелів. 

 
 
 
 
 
 
 
 


