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OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність», на множинність яких впли-
нула його багатовекторність та складність, суб’єктивність розу-
міння цього питання серед науковців. На основі морфологічного 
визначень поняття «зовнішньоекономічна діяльність» складе-
но перелік ключових ознак. Сформульовано уточнене визна-
чення поняття зовнішньоекономічної діяльності, яке пов’язане 
із здійсненням взаємних видів діяльності між суб’єктами госпо-
дарювання та іноземних суб’єктів господарської діяльності, як 
на території України, так і за межами її. Встановлено напрями 
для забезпечення та розвитку зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. Розглянуто види зовнішньоекономічної діяльності відповід-
но до чинного Законодавства України. На основі проведеного 
дослідження надано перелік основних принципів зовнішньое-
кономічної діяльності. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, поняття, 
види, принципи.

ANNOTATION 
Effective implementation and management of foreign econom-

ic activity raises the issue of systematization and generalization of 
existing scientific approaches, clarification of the content, scope 
and conditions of use of this category. The purpose of the study is 
to clarify the concept of foreign economic activity on the basis of 
determining the list of key features of this activity. The method of 
morphological analysis is used as a research method. The article 
considers the approaches to defining the essence of the concept of 
"foreign economic activity", the multiplicity of which was influenced 
by its multi-vector and complexity, the subjectivity of understanding 
this issue among scientists. Based on the morphological defini-
tions of the term "foreign economic activity", a list of key features is 
made: relationships, activities of economic entities, the sphere of 
economic activity, export-import operations, the sphere of econom-
ic activity, enterprise activity, form of management. The specified 
definition of the concept of foreign economic activity is formulated. 
The directions for maintenance and development of foreign eco-
nomic activity, namely increase of competitiveness of the enterpris-
es in the international markets are established; search for ways to 
increase the level of production (introduction of new technologies 
and use of international standards); ensuring the intensification of 
investment activities and the creation of an economically attractive 
environment that will attract foreign capital; diversification of pro-
duction (increasing the level of mechanization and automation); 
satisfactory tax, currency and customs policy in the country; ex-
pansion of the state credit policy; expansion of domestic markets 
of Ukraine; ensuring the introduction of innovations; promoting the 
involvement of highly qualified specialists; state regulation of the 
balance of the economy and the balance of the domestic market, 
etc. Types of foreign economic activity in accordance with the cur-

rent Legislation of Ukraine are considered. Based on the study, a 
list of basic principles of foreign economic activity: general, specific 
and national.

Key words: foreign economic activity, concepts, types, prin-
ciples.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
під впливом глобалізаційних процесів особли-
вої уваги набуває ефективна зовнішньоеконо-
мічна діяльність яка забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності підприємств, а також 
залученню іноземних інвестицій та забезпе-
ченню економічної безпеки України в цілому. 
Зовнішньоекономічна діяльність забезпечує 
встановлення зв’язків з міжнародними парт-
нерами, що сприяє підвищенню ефективності 
виробництва. На розвиток та ефективність зо-
внішньоекономічної діяльності підприємств 
впливають багато факторів, а саме: економічні 
(інтегральні процеси, методи та механізм регу-
лювання діяльністю); управлінські (структура 
та ефективність системи управління); соціаль-
но-демографічні (стан та динаміка соціальних, 
демографічних процесів); географічні (розмі-
щення); політичні (стан розвитку міжнародних 
відноси); конкуренція (прогнозування поточних 
та майбутніх дій на ринку). Зовнішньоеконо-
мічна діяльність є одним з провідних факторів 
ефективної міжнародної економічної діяльнос-
ті при стабільному політичному середовищі. 
Ефективна зовнішньоекономічна діяльність 
сприяє залученню фінансових і технологічних 
ресурсів, а від так досягнення підприємством 
реальних позитивних зрушень при прийнятті 
управлінських рішень. Тож питання щодо ви-
значення поняття організації та управління зо-
внішньоекономічною діяльністю підприємств є 
актуальною у подальших дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню зовнішньоекономічної діяльнос-
ті підприємств присвячено чимало наукових 
праць вчених, зокрема, Малишко Є. О. [1],  
Багрова І. В., Рєдіна Н. І., Власюк В. Є., Геть-
ман О. О. [2], Козак Ю. Г. [3]. Трактування 
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поняття зовнішньоекономічної діяльності до-
сліджено в наукових працях таких вчених, як: 
Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. [4], Венцель В. Т. 
[5]. Однак, розкриття сутності поняття «зо-
внішньоекономічна діяльність» на основі ана-
лізу зазначених джерел зумовлює актуальність 
подальшого наукового дослідження.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Віддаючи належне науковим 
напрацюванням щодо значущості розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності для України, 
все ще постає питання подальшого дослідження 
сутності Зовнішньоекономічної діяльності, яка 
пов’язана з ефективним використанням комп-
лексу форм і методів міжнародних економічних 
зав’язків для забезпечення задоволення вну-
трішніх та зовнішніх ринків збуту.

Формулювання цілей статті. Мета дослі-
дження полягає у наданні науково обґрунтова-
них узагальнень сучасного розуміння зовніш-
ньоекономічної діяльності. Для досягнення 
поставленої мети необхідно виконати такі за-
вдання: встановити напрями для забезпечення 
та розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 
дослідити сутність поняття «зовнішньоеконо-
мічна діяльність»; розглянути види зовнішньо-
економічної діяльності; виділити основні прин-
ципи зовнішньоекономічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні протягом останніх десятиліть спри-
яв розширенню внутрішнього та зовнішнього 
ринків збуту і забезпечення експортно орієнто-
ваного виробництва підприємств. Зовнішньое-
кономічна діяльність, на сьогоднішній день, є 
одним з основних чинників, який пов'язаний 
із створенням та просуванням товарів та по-
слуг на міжнародний ринок з метою розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Саме, зо-
внішньоекономічна діяльність відіграє ключо-
ву роль у підвищенні конкурентоспроможності 
держави в цілому. Здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств стає страте-
гічним завданням в умовах розвитку ринкових 
відносин та посилення конкуренції на ринку. 

Забезпечення та розвиток достатнього рівня 
ефективності зовнішньоекономічної діяльнос-
ті залежить від низки напрямів, а саме: під-
вищення конкурентоздатності підприємств на 
міжнародних ринках; пошук шляхів підвищен-
ня рівня виробництва продукції (впровадження 
новітніх технологій та використання міжнарод-
них стандартів); забезпечення активізації ін-
вестиційної діяльності та створення економічно 
привабливого середовища, що забезпечить залу-
ченню іноземного капіталу; диверсифікація ви-
робництва (підвищення рівня механізації та ав-
томатизації); задовільна податкова, валютна та 
митна політика в країні; розширення кредит-
ної політики держави; розширення внутрішніх 
ринків України; забезпечення упровадження 
інновацій; сприяння залученню висококваліфі-
кованих фахівців; державне регулювання зба-

лансованості економіки та рівноваги внутріш-
нього ринку країни.

Значення зовнішньоекономічної діяльності 
постійно набуває важливої ролі, яке поєднує 
в собі успішне управління підприємством та 
ефективну співпрацю з іноземними інвестора-
ми, тому постає необхідність у систематизації 
існуючих підходів до трактування поняття «зо-
внішньоекономічна діяльність», що дасть змо-
гу встановити його сутність на сучасному етапі 
розвитку економічних відносин (табл. 1).

Проведене дослідження свідчить, що велика 
кількість наукових підходів щодо визначення 
поняття «зовнішньоекономічна діяльність» під-
креслюють особливості здійснення специфічно-
го виду господарської діяльності. Так, автори 
[9; 10; 11; 12; 16] в своєму визначенні поняття 
«зовнішньоекономічна діяльність», розгляда-
ють його як діяльність суб’єктів господарюван-
ня, яка включає наступні види: внутрішньо-
державні відносини; зовнішньоекономічна 
торгівля; міжнародне науково-технічне, інвес-
тиційне співробітництво. Таке визначення дає 
можливість узагальнити різновиди діяльності 
відповідно до функціонування певного суб’єкта 
господарювання. Тоді як автори [7; 8; 16] при 
визначенні поняття «зовнішньоекономічна ді-
яльність» виділяють наступні форми: експорт, 
імпорт, реекспорт та реімпорт, які є різнови-
дами зовнішньоекономічної діяльності при про-
ведені зовнішньоторговельних операцій. Саме 
таке подання визначення поняття включає в 
себе не лише зовнішньоекономічні відносини, 
але й охоплює внутрішньодержавні відносини. 
Авторами [13; 14; 17] встановлено, що «зовніш-
ньоекономічна діяльність» – це сфера госпо-
дарської діяльності, яка узагальнює напрямки 
ведення діяльності при врахуванні специфіки 
діяльності іноземних партнерів. 

На підставі проведеного дослідження сут-
ності поняття зовнішньоекономічна діяльність 
встановлено, що існує невідповідність тракту-
вання даної категорії. Узагальнюючи та систе-
матизуючи різні підходи щодо поняття зовніш-
ньоекономічна діяльність запропоновано під 
даною категорією розуміти діяльність суб’єктів 
господарювання та іноземних суб’єктів госпо-
дарської діяльності, яка пов’язана із здійснен-
ням взаємних видів діяльності, як на території 
України, так і за її межами. 

Визначаючи сутність та зміст поняття «зо-
внішньоекономічна діяльність» доцільно також 
зосередити увагу на переліку видів діяльнос-
ті, до яких відноситься [6]: експорт та імпорт 
товарів, капіталів та робочої сили; надання 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
України послуг іноземним суб'єктам господар-
ської діяльності (нефакторні послуги); наукова, 
науково-технічна, науково-виробнича, виробни-
ча, навчальна та інша кооперація з іноземними 
суб'єктами господарської діяльності; навчання 
та підготовка спеціалістів на комерційній осно-
ві; міжнародні фінансові операції та операції з 
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цінними паперами у випадках, передбачених 
законами України; кредитні та розрахункові 
операції між суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземними суб'єктами господар-
ської діяльності; спільна підприємницька ді-
яльність між суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземними суб'єктами господар-
ської діяльності; підприємницька діяльність на 
території України, пов'язана з наданням ліцен-
зій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та 

інших нематеріальних об'єктів власності з боку 
іноземних суб'єктів господарської діяльності; 
аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності за межами України; прове-
дення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, 
симпозіумів, семінарів та інших подібних захо-
дів, що здійснюються на комерційній основі; 
товарообмінні (бартерні) операції та інша діяль-
ність; орендні, в тому числі лізингові, операції 
між суб'єктами зовнішньоекономічної діяль-

Таблиця 1
Сучасні підходи до визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність»

Автор Визначення Ключові ознаки

Закон України «Про 
зовнішньоекономічну 
діяльність» [6]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це діяльність суб'єктів 
господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 
господарської діяльності, яка базується на взаємовідносинах 
між ними та здійснюється як на території України, 
так і за її межами.

Взаємовідносини

Новицький В. Є. [7]

«зовнішньоекономічна діяльність» являє собою таку форму 
господарювання, яка виходить за межі національних 
кордонів і пов’язана із залученням до багатоетапного циклу 
економічних відносин різнонаціональних їхніх суб’єктів.

Форма 
господарювання

Сухарський В. [8]

зовнішньоекономічна діяльність – це сукупність напрямків, 
форм і методів торговельно економічного, науково технічного 
співробітництва, а також кредитних і валютно фінансових 
відносин певної країни із зарубіжними державами з метою 
ефективного використання переваг міжнародного поділу 
праці.

Напрямки, 
форми, методи

Гордієнко Д. Д.,
Бутинець Ф. Ф.,
Загородній А. Г., 
Вознюк Г. Л. [9]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це діяльність 
вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, 
що базується на взаєминах між ними і здійснюється 
як на території України, так і поза її межами.

Діяльність 
суб’єктів 
господарювання 

Шталь Т. В., 
Зосимова Ж. С. [10]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це сукупність видів 
діяльності суб’єктів господарювання, які виникають 
в наслідок взаємодії із зарубіжними партнерами та 
контрагентами як на території України, так і за її межами, 
з метою ефективного використання переваг міжнародного 
поділу праці. 

Діяльності 
суб’єктів 
господарювання

Федорець Л. М. [11]
«зовнішньоекономічна діяльність» – це діяльність 
промислових підприємств, частина їх комерційної діяльності 
як з внутрішніми, так і з іноземними партнерами.

Діяльність 
підприємств

Козак Ю. Г., 
Логвінова Н. С., 
Сіваченко І. Ю. [12]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах 
між ними, що має місце як на території України, 
так і за її межами

Діяльність 
суб’єктів 
господарювання

Мельник Л. Г. [13]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це сфера економічної 
діяльності держави і підприємств, яка тісно пов'язана 
із зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом товарів, 
іноземними кредитами та інвестиціями, здійсненням спільних 
з іншими країнами проектів.

Сфера 
економічної 
діяльності

Мочерний С. В. 
[14, с. 264]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це сфера економічної 
діяльності підприємств, фірм, компаній і держави, 
що пов’язана із здійсненням зовнішньої торгівлі, рухом 
капіталів (кредитами та інвестиціями), розробкою спільних 
з іншими країнами проектів тощо

Сфера 
економічної 
діяльності 

Завадський Й. С. 
Осовська Г. В., 
Юшкевич О. О. 
[15, с. 158]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це сукупність експортно-
імпортних операцій міністерств, відомств, підприємств, 
державних, кооперативних та інших організацій

Експортно-
імпортні операції

Загородній А. Г., 
Вознюк Г. Л. [16, с. 34]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це діяльність 
вітчизняних та чужоземних суб’єктів господарювання, 
що базується на взаєминах між ними і здійснюється 
як на території України, так і поза її межами

Діяльність 
суб’єктів 
господарювання

О.В. Шкурупій [17]

«зовнішньоекономічна діяльність» – це сфера господарської 
діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою і науково-
технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції, 
виходом підприємства на зовнішній ринок.

Сфера 
господарської 
діяльності
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ності та іноземними суб'єктами господарської 
діяльності; придбання, продаж та обмін валюти 
на валютних аукціонах, валютних біржах та 
на міжбанківському валютному ринку; роботи 
на контрактній основі фізичних осіб України; 
інші види зовнішньоекономічної діяльності, не 
заборонені прямо і у виключній формі закона-
ми України.

До принципів зовнішньоекономічної діяль-
ності відносять [18]:

– загальні (науковість, системність, взаємо-
вигідність);

– специфічні (дотримання суверенітету, те-
риторіальної цілісності та політичної незалеж-
ності держав; суверенна рівність усіх держав; 
ненапад і невтручання у внутрішні справи; 
взаємна та справедлива вигода; мирне співіс-
нування; рівноправність і самовизначення на-
родів; мирне регулювання спорів; усунення 
несправедливості, що виникає внаслідок засто-
сування сили та позбавляє націю засобів для 
її нормального розвитку; сумлінне виконання 
міжнародних обов’язків; повага прав людини и 
основних свобод; відсутність прагнення до геге-
монії в сферах впливу; сприяння міжнародній 
соціальній справедливості; міжнародне співро-
бітництво з метою розвитку; вільний доступ до 
морів і від них – до країн, що ї х не мають);

– національні (юридичної рівності та не-
дискримінації, верховенства закону, свободи 
зовнішньоекономічного підприємництва, суве-
ренітету народу України у здійсненні зовніш-
ньоекономічної діяльності, еквівалентності об-
міну, неприпустимості демпінгу при ввезенні 
та вивезенні товарів, захисту інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності).

Ключовим питанням розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств є успішна 
реалізація стратегічних напрямів, що поєднує 
в собі, як економічне положення підприємства 
(внутрішнє середовище) так і загальноеконо-
мічна ситуація на зовнішньому ринку (зовніш-
нє середовище). Тому, запровадження дієвих 
заходів дасть можливість розвитку міжнарод-
ної підприємницької діяльності, що сприятиме 
розширенню міжнародних зв’язків, а від так 
ефективної організації зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. 

Висновки. Проаналізувавши низку науко-
вих робіт щодо визначення поняття «зовніш-
ньоекономічна діяльність» можна стверджува-
ти, що це невід’ємний елемент господарської 
діяльності підприємств, який сприяє залучен-
ню іноземних інвестицій та підвищення екс-
портного потенціалу країни. Узагальнюючи 
наукові підходи, запропоновано під даною 
категорією розуміти діяльність суб’єктів гос-
подарювання та іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності, яка пов’язана із здійсненням 
взаємних видів діяльності, як на території 
України, так і за межами її. Автором виділено 
низку напрямів для забезпечення та розвитку 
достатнього рівня ефективності зовнішньое-

кономічної діяльності. На основі проведеного 
дослідження було розглянуто види зовнішньо-
економічної діяльності підприємств. Виділено 
принципи зовнішньоекономічної діяльності, 
а саме: загальні, специфічні та національні. 
Отже, у сучасних нестабільних умовах госпо-
дарювання, розширення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства сприятиме зміцненню 
конкурентоспроможності держави на міжна-
родному рівні. 
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