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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ І ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

Слюсар Я.І., здобувач вищої освіти групи Ф2/1 ТЕК  

Миколаївський національний аграрний університет 

 

Інтеграція України і її підприємств у світове господарство потребує 

спеціальних норм і правил, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність і 

вони втілені в системі  законодавчих  актів,  таких,  як:  Закон  України  «Про  

іноземні інвестиції», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про єдиний 

митний тариф», «Про захист іноземних інвестицій», «Про квотування і 

ліцензування», «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон», «Про формування валютних фондів України», 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю» та ін. 

Особлива увага серед законів, які регулюють участь України в 

міжнародних економічних відносинах, надається Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність». 

Головна мета закону - забезпечення правового регулювання всіх видів 

зовнішньоекономічної діяльності, включаючи зовнішню торгівлю, 

економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію і кооперацію в 

галузі виробництва, науки і техніки; економічні зв'язки в галузі будівництва, 

транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших 

банківських операцій; надання різних послуг. 

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в законі поділені на 6 

груп:  фізичні особи та іноземні громадяни, особи без громадянства, особи, 

які мають громадянську правоздатність;  юридичні особи, зареєстровані як 

такі; об'єднання фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами 

згідно закону України, але які мають постійне місце проживання на її 

території; іноземні суб'єкти господарської діяльності; спільні підприємства з 
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участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності;   інші суб'єкти господарської діяльності. 

Функції зовнішньоекономічної діяльності є дуже різноманітними. До 

них належать: 

–   експорт та імпорт товарів, капіталів, робочої сили; 

– надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; 

– науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, освітня кооперація 

з іноземними   суб'єктами   господарської  діяльності,   міжнародні   

фінансові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; 

–   спільна підприємницька діяльність; 

– організація і здійснення діяльності при проведенні виставок, 

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів; 

–  товарообмінні операції;  

–операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних біржах і 

на міжбанківському валютному ринку. 

Згідно з діючим законодавством, регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні здійснюється на двох рівнях. Перший представлений 

органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, до 

числа яких входить Верховна Рада України, Кабінет Міністрів, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Національний банк. 

Другий рівень складають органи місцевого управління 

зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють свою діяльність в місцевих 

районах та областях, до складу яких входять місцеві ради народних депутатів 

України, їх виконавчі і розпорядчі органи, територіальні підрозділи органів 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Схема 

здійснення  державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

представлена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Схема організаційного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю в Україні  

 

Всі держави світу різними засобами регулюють свою 

зовнішньоекономічну діяльність. Державне регулювання міжнародної 

торгівлі проявляється в зовнішньоекономічній політиці держави, направленої 

на стимулювання чи обмеження експорту або імпорту товарів. 

 

Науковий керівник – Мельник І. О., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки підприємств 
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