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ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Розвиток трансформаційних процесів, що скоординовує економіку
України до європейського вектору розвитку торговельних зв’язків вимагає
від вітчизняних підприємств удосконалення бізнес-процесів ведення
зовнішньоекономічної діяльності. При цьому для українських підприємств
інтеграція до світового господарства передбачає новітні напрямки
модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій та провідних
технологій, підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності та
вихід на світові ринки.
Наразі успішне управління зовнішньоекономічною діяльністю
українських підприємств потребує урахування спеціалістами у галузі ЗЕД
як теоретичних знань, так і практичних навиків здійснення експортноімпортних операцій. Таким чином, метою навчального посібника є
систематизація та узагальнення закономірностей, умов, принципів, процесів
здійснення ЗЕД, забезпеченні більш глибокого розуміння стратегічних та
процедурних аспектів ЗЕД українських підприємств.
Отримання фахівцями теоретико-методичних знань щодо прийняття
оптимальних
управлінських
рішень
та
прогнозування
у
зовнішньоекономічній сфері, в озброєння їх вміння аналізувати об’єктивні
закономірності формування зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням
певних інтересів суб’єктів господарювання, різних форм міжнародного
співробітництва, напрямів реалізації зовнішньоекономічної стратегії і
тактики в межах зовнішньоекономічної політики України – істотно сприяє
ефективному розвитку зовнішньоекономічній діяльності як об’єктивної
підстави інтегрування України у світове господарство.
Навчальний посібник, що пропонується, зорієнтований на
формування у читача цілісного уявлення про сучасну систему
зовнішньоекономічної діяльності.
Частина І розкриває теоретичні основи ЗЕД як системи, висвітлено
місце підприємства в системі зовнішньоекономічної діяльності.
Частина ІІ узагальнює економіко-правові засади здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємствами,
розкриває
функціональне забезпечення умов ЗЕД.
Частина ІІІ присвячена методичним підходам оцінювання
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємств,
функціональному
забезпеченню ЗЕД, аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Навчальний посібник уособлює нормативно-правові акти, які
регулюють ЗЕД в Україні, та праці провідних зарубіжних та українських
вчених-економістів у галузі ЗЕД підприємств, що містяться в списку
рекомендованої літератури. Вважаємо, що даний посібник дозволить
студентам максимально засвоїти й використати світовий та вітчизняний
досвід дослідження ЗЕД підприємств.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СИСТЕМИ

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СИСТЕМИ

1.1. Економічний зміст зовнішньоекономічної
визначення, принципи, суб’єкти та види

діяльності:

1.1. Економічний зміст зовнішньоекономічної
визначення, принципи, суб’єкти та види

діяльності:

Основний нормативно-правовий документ, який регулює всі види
зовнішньоекономічної
діяльності
–
це
Закон
України
«Про
зовнішньоекономічну діяльність», який даний термін трактує як діяльність
суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з
оборонного замовлення у випадках, визначених законами України,
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території
України, так і за її межами. Зовнішньоекономічна діяльність (далі – ЗЕД)
упорядковує економічні відносини, які включають зовнішню торгівлю,
економічне,
науково-технічне
співробітництво,
спеціалізацію
та
кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в
галузі
будівництва,
транспорту,
експедиторських,
страхових,
розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання
різноманітних послуг [13].
Своєю чергою, Господарський Кодекс України визначає
зовнішньоекономічну діяльністю суб'єктів господарювання як господарську
діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного
кордону України майном та/або робочою силою.
Більше того, серед наукових шкіл існує різнобічний погляд щодо
трактування категорії «зовнішньоекономічна діяльність», ґрунтовно
наведемо визначення в таблиці 1.1.
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зовнішньоекономічної діяльності України із суб’єктами
ЗЕД інших країн, що виникає у процесі виробництва,
реалізації, розподілу та споживання продукції на основі
взаємної вигоди; – система економічних відносин, яка
виникає внаслідок руху товарних і фінансових ресурсів.
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Зовнішньоекономічна діяльність у всіх країнах спрямована на:
- сприяння вирівнювання темпів економічного розвитку;
- порівнянність витрат виробництва на національному та світовому
рівнях;
- реалізацію переваг міжнародного поділу праці, що сприяє
зростанню ефективності національних економік.
Основні цілі зовнішньоекономічої діяльності закладаються в
наступному:
• сприяння вирівнювання темпів економічного розвитку;
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зростанню ефективності національних економік.
Основні функцій ЗЕД передбачають:
• організацію та обслуговування міжнародного обміну природними
ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах;
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• міжнародне
призначення
споживчої
вартості
продуктів
міжнародного поділу праці;
• організацію міжнародного грошового обігу.
Практичне значення ЗЕД для країн полягає в можливості одержувати
валютну виручку від експорту, підвищувати технічний рівень виробництва
(за рахунок імпорту, більш ефективної техніки та технологій), виробляти
конкурентоспроможну продукцію.
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою багатомірну цілісну
систему господарювання. Вона залучає до себе дві основні підсистеми:
зовнішньоторговельну та міжнародну виробничо-інвестиційну діяльність
(рис.1.1).
ЗЕД як вихід торговельних зв’язків за межі національних кордонів – це
кон’юнктурний рівень. Такий стан зумовлений перед усім тим, що
інтернаціоналізація охоплює лише сферу обігу. Підключення до системи
господарських зв’язків на рівні товарного руху капіталу та обслуговуючих
його валютно-кредитних відносин робить ту чи іншу країну цілком
залежною від кон’юнктури світового ринку як системи одиничних ринків.
Зовнішньоекономічна
діяльність
торговельної
спрямованості
утворюється у традиційній формі (комплектне устаткування, одиничний
товар) на міжнаціональному стику переважно загального та часткового
поділу праці. Досліджується лише сфера зовнішньої торгівлі та аналізується
кон’юнктура товарних ринків.
Під міжнародною виробничо-інвестиційною діяльністю розуміють
стратегічний рівень тому, що втілює генеральну тенденцію соціальнодинамічного процесу, має визначальний вплив на характер розвитку як
національних економік, так і на функціонування міжнародної економіки, а
також стандарти якості і критерії ефективності виробництва і використання
ресурсів, стандарти якості життя, норм поведінки тощо. ЗЕД утворюється
тут на підставі інтернаціоналізації, котра охоплює усі стадії
відтворювального процесу, а також інформаційну, правову і соціальнокультурну
інфраструктуру.
Підключення
країни
до
системи
світогосподарських зв’язків на рівні технологічного поділу праці в самому
виробництві залучає її до єдиного світогосподарського простору, ядром
якого і є виробничо-інвестиційна діяльність. Країна отримує прямий доступ
до цілісного світового ринку товарів і капіталів, до нових технологій і
сучасного менеджменту.
Кожна з відзначених підсистем ЗЕД поодинці не відображає усієї гами
відносин, що складаються в цій системі. Кожна підсистема фіксує лише
певну сторону господарського буття, певну грань відносин його елементів.
Це виражається так чи інакше у двох можливих моделях ЗЕД:
зовнішньоторговельній та виробничо-інвестиційній.
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