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Анотація 
Вступ. Виникнення сучасного розуміння зовнішньоекономічної діяльності пов’язано із 
децентралізацією державної зовнішньої торгівлі та переходом від системи міжурядових 
зовнішньоекономічних зв’язків до самостійного здійснення на рівні підприємств. 
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні принципів сучасної зовнішньоекономічної 
діяльності. 
Результати. Розглянуто види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного 
Законодавства України. Доведено, що принципи зовнішньоекономічної діяльності 
об’єднують 3 групи: загальні, специфічні та національні. Загальні виступають 
поширеними істинами, яких дотримуються всі учасники міжнародних ділових операцій, 
до яких віднесено науковість, системність і взаємовигідність. Визначено, що специфічні 
принципи закріплені у відповідних міжнародних актах і є обов’язковими для виконання 
усіма державами, які їх підписали. Надано перелік специфічних принципів 
зовнішньоекономічної діяльності. Зазначено, що джерелом специфічних принципів 
виступає Біла книга Європейського Союзу. Національні принципи зовнішньоекономічної 
діяльності закріплені у відповідних нормативних документах України. Здійснено 
групування принципів зовнішньоекономічної діяльності національного рівня: юридичної 
рівності та недискримінації, верховенства закону, свободи зовнішньоекономічного 
підприємництва, суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності, еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні 
товарів, захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
Здійснено узагальнення функцій зовнішньоекономічної діяльності та визначено, що вони 
є універсальними для всіх країн та специфічними для кожної окремо. На рівні підприємств 
виокремлено групи функцій суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності: виробничо-
господарські, організаційно-економічні, комерційні. Визначено, що здійснення обміну 
товарами та послугами зовнішньоекономічної діяльності відбувається завдяки 
реалізації відповідних операцій, які є структурними одиницями цієї діяльності. 

 Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, принципи зовнішньоекономічної діяльності, 
національний вимір, регіональний рівень. 
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NATIONAL PRINCIPLES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES 

Abstract 
Introduction. The emergence of the modern understanding of foreign economic activity is 
associated with the decentralization of state foreign trade and the transition from a system of 
intergovernmental foreign economic relations to independent implementation at the enterprise 
level. 
The purpose of the study is to substantiate the principles of modern foreign economic activity. 
Results. The types of foreign economic activity in accordance with the current legislation of 
Ukraine are considered. It is proved that the principles of foreign economic activity include 3 
groups: general, specific and national. General ones are common truths which are shared by all 
participants in international business operations, that include scientific, systematic and mutually 
beneficial. It is determined that specific principles are enshrined in relevant international 
instruments and are binding on all signatory states. The list of specific principles of foreign 
economic activity is given. It is noted that the «White Paper» of the European Union is the source 
of specific principles. National principles of foreign economic activity are enshrined in the relevant 
normative documents of Ukraine. The principles of foreign economic activity of the national level 
are grouped: legal equality and non-discrimination, the rule of law, freedom of foreign economic 
enterprise, sovereignty of the people of Ukraine in carrying out foreign economic activity, 
equivalence of exchange, inadmissibility of dumping during import and export of goods, protection 
of interests of subjects of foreign economic activity. The functions of foreign economic activity have 
been summarized and determined to be universal for all countries and specific for each country. 
At the enterprise level functions groups of the subject of foreign economic activity are 
distinguished: production-economic, organizational-economic, commercial. It is determined that 
the exchange of goods and services of foreign economic activity is due to the implementation of 
the corresponding operations, which are the structural units of this activity.  

Keywords: foreign economic activity, state regulation of foreign economic activity, principles of 
foreign economic activity, national dimension, regional level. 

JEL classification: F40; P48 

Вступ 

Зовнішньоекономічна діяльність належить до однієї  зі сфер економічної  політики 
держави, яка базується на виробництві продукції  (виконанні робіт та наданні послуг), 
що призначена для іноземних ринків. У вітчизняніи  практиці ця категорія стала активно 
використовуватися з кінця 80-х років минулого століття у зв’язку з початком 
проведення зовнішньоекономічної  реформи (1986-1987 рр.), сутність якої  зводилася до 
децентралізації  державної  зовнішньої  торгівлі и  переходу від системи міжурядових 
зовнішньоекономічних зв’язків до самостіи ного здіи снення цієї  діяльності на рівні 
підприємств – виробників експортної  продукції . В основі державної  економічної  
політики Украї ни покладено принципове усвідомлення, що значну роль у трансформації  
економіки нашої  держави має відіграти проективна зовнішньоекономічна політика 
Украї ни. Тому прагнення органів державної  влади полягає у реалізації  даної  ідеї  через 
розширення міжнародної  співпраці Украї ни, насамперед з державами-членами 
Європеи ського Союзу, урядами ключових торговельних партнерів Украї ни, а також 
міжнародними організаціями, зокрема, МВФ, СОТ, ОЕСР; інвестиціи не забезпечення 
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інноваціи но-технологічної  модернізації  вітчизняного виробництва для підвищення 
конкурентоспроможності та зменшення макроекономічних дисбалансів; активізацію 
залучення до світової  торгівлі та транскордонної  співпраці. 

Над проблемами сучасної  зовнішньоекономічної  діяльності плідно працюють 
науковці: А. Журавель, В. Петрина, Ю. Козак, Н. Притула, О. Єрмакова, О. Дегтярова, 
Т. Полякова, С. Соркісов, В. Васюренко, І. Багрова, Н. Редіна, В. Власюк, О. Гетьман, 
Г. Дроздова, С. Тульчинська, С. Кириченко, В. Дубенець, В. Вітлінськии , П. Верченко, 
О. Шкурупіи , В. Гончаренко, І. Артеменко, Я. Машталір, Ю. Орловська, Г. Дугінець, 
П. Фісуненко, О. Варлаамова, В. Покровська, М. Лепеха, Г. Свириденко, Ж. Зосимова, 
В. Гордополов, В. Лагодієнко [1–19]. В полі зору вчених знаходяться питання загальної  
зовнішньоекономічної  політики держави, державного регулювання зовнішньо-
економічної  діяльності, аналізу зовнішньоторговельної  політики.  

Мета та завдання статті 

Мета дослідження полягає у наданні науково обґрунтованих узагальнень 
принципів сучасної  зовнішньоекономічної  діяльності. Для досягнення поставленої  мети 
необхідно виконати такі завдання: розкрити питання сутності зовнішньоекономічної  
діяльності; дослідити основні принципи здіи снення зовнішньоекономічної  діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Державне регулювання зовнішньоекономічної  діяльності повинно бути 
орієнтованим на розвиток вітчизняної  економіки, всіляко сприяти інтеграції  краї ни до 
міжнародного поділу праці. Також, у [20] наголошується на тому, що для потужного и  
активного розвитку зовнішньоекономічної  діяльності необхідно створення або 
реструктуризація ефективного зовнішньоекономічного комплексу. Такии  комплекс має 
містити в собі як виробничі, так і зовнішньоторговельні різновиди діяльності [20, с. 8]. 

Відповідно до чинного законодавства Украї ни [21], до видів 
зовнішньоекономічної  діяльності відносяться: 

− експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
− надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб'єктам господарської діяльності (нефакторні послуги); 
− наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша 

кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;  
− навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; 
− міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, 

передбачених законами України; 
− кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; 
− спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; 
− підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, 

патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку 
іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за межами України;  

− проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та 
інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі; 

− товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність; 
− орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; 
− придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та 

на міжбанківському валютному ринку; 
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− роботи на контрактній основі фізичних осіб України; 
− інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній 

формі законами України. 
Підприємства можуть обирати будь-якии  з багатьох видів зовнішньоекономічної  

діяльності, при цьому враховуючи інтереси підприємства та оцінюючи умови 
здіи снення своєї  господарської  діяльності на зовнішньоекономічному ринку. 

Сучасна наука виділяє три групи принципів, якими керуються суб’єкти при 
здіи сненні зовнішньоекономічної  діяльності: загальні, специфічні та національні. 
Загальні принципи зовнішньоекономічної  діяльності – це своєрідні загальновідомі 
істини, яких дотримуються всі учасники міжнародних ділових операціи . До них 
відноситься: 

− науковість. Цей принцип означає, що розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності здійснюється відповідно до об’єктивних економічних законів; 

− системність. Між окремими складовими зовнішньоекономічної діяльності 
існують міцні взаємозв’язки; 

− взаємовигідність. Цей принцип означає, що кожний партнер, який бере участь 
у міжнародних операціях, має отримувати вигоду (прибуток) [10, с. 22]. 

А ось специфічні принципи зовнішньоекономічної  діяльності закріплені у 
відповідних міжнародних правових актах і є обов’язковими для виконання усіма 
державами, що підписали тои  або іншии  акт. До специфічних принципів відносять: 
дотримання суверенітету, територіальної  цілісності та політичної  незалежності держав; 
суверенна рівність усіх держав; ненапад і невтручання у внутрішні справи; взаємна та 
справедлива вигода; мирне співіснування; рівноправність і самовизначення народів; 
мирне регулювання спорів; усунення несправедливості, що виникає внаслідок 
застосування сили та позбавляє націю засобів для ї ї  нормального розвитку; сумлінне 
виконання міжнародних обов’язків; повага прав людини и  основних свобод; відсутність 
прагнення до гегемонії  в сферах впливу; сприяння міжнародніи  соціальніи  
справедливості; міжнародне співробітництво з метою розвитку; вільнии  доступ до морів 
і від них – до краї н, що ї х не мають (згідно Хартії  економічних прав і обов’язків 
держав) [22]. 

Великого значення надається зближенню національного законодавства третіх 
краї н з правом Європеи ського Союзу як одному з наи більш дієвих засобів правової  
інтеграції . Партнерство та співробітництво краї н, що уклали угоди про асоціацію з 
Європеи ським Союзом, вважається обов’язковим. Тому в Біліи  книзі Європеи ського 
Союзу [23] (що не має конкретних адресатів, тому може бути використана Украї ною) 
передбачено специфічні принципи зовнішньоекономічної  діяльності, а саме: контроль і 
оформлення документів на товари, що перетинають національні кордони; свобода 
пересування осіб для працевлаштування або постіи не місце проживання у будь-якіи  
краї ні; уніфікація технічних норм і стандартів; відкриття споживчих ринків; 
лібералізація фінансових послуг; поступове відкриття ринку інформаціи них послуг; 
лібералізація транспортних послуг; створення сприятливих умов для промислового 
співробітництва з урахуванням законодавства про права на інтелектуальну і 
промислову власність; усунення фіскальних бар'єрів [23]. 

Принципи зовнішньоекономічної  діяльності, якими керуються суб’єкти цієї  
діяльності в Украї ні (національні), наведено у Законі Украї ни «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» [21], і згруповано на рис. 1. 

Вищезазначена система принципів сприяє створенню сприятливиших умов для 
ефективного виходу украї нських підприємств на світовии  ринок, а органам державної  
влади дасть змогу прии мати ефективні управлінські рішення у сфері 
зовнішньоекономічної  діяльності та формувати дієву стратегію державної  
зовнішньоекономічної  політики. 
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Рис. 1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності (згруповано автором за [21]) 

Щодо суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності, то як слушно зазначає 
І. Гуцул [24], більшість науковців притримуються такої  ж класифікації , яка подана в 
чинному законодавстві Украї ни [24, с. 69]. 

До основних функціи  зовнішньоекономічної  діяльності Ю. Козак, Н. Притула, 
О. Єрмакова та ін. [3] відносять: організацію та обслуговування міжнародного обміну 
природними ресурсами та результатами праці в ї х матеріальніи  та вартісніи  формах; 
міжнародне призначення споживчої  вартості продуктів міжнародного поділу праці; 
організацію міжнародного грошового обігу [3, с. 7]. 

Н. М. Тюріна [25] поділяє функції  зовнішньоекономічної  діяльності, на ті, які 
притаманні усім краї нам та ті, що характерні для зовнішньоекономічної  діяльності 
Украї ни із певною специфікою. До перших відносяться: 

− сприяння вирівнюванню рівня економічного розвитку: національного та 
світового; 

− виконання співставлення національних і світових витрат виробництва; 
− реалізація переваги міжнародного розподілу праці (МРП) і сприяння 

підвищенню ефективності національної економіки. 
Специфіка функціи  зовнішньоекономічної  діяльності Украї ни обумовлена, на 

думку науковця, сучасним етапом розвитку національної  економіки, ї ї  реформуванням, 
ставленням ринкових відносин; початковим етапом інтеграції  Украї ни в світову 
економіку [25, с. 29]. 

Зважаючи на те, що зовнішньоекономічна діяльність може бути реалізована як на 
рівні держави, так і на рівні окремих господарюючих суб’єктів, то саме вони 
організовують свої  процеси таким чином, щоб ефективно використовувати специфіку 
краї ни з метою максимізації  свої х прибутків та задоволення свої х інтересів.  

Виробничо-господарські функції  суб’єкта зовнішньоекономічної  діяльності 
містять процес створення експортного продукту, починаючи від пошуку ідеї  та оцінки 
конкурентоспроможності цього продукту до налагодження виробничих зв’язків з 
внутрішніми партнерами та виробництва експортної  продукції . Організаціи но-
економічні функції  складаються з маркетингових досліджень зовнішнього ринку, 
забезпечення виходу на зовнішніи  ринок та логістики. А комерціи ні функції  суб’єкта 
зовнішньоекономічної  діяльності складаються з підготовки зовнішньоекономічної  
операції , визначення умов контракту, и ого підписання.  

Згідно О. Кириченка [26], зовнішньоекономічна комерціи на операція – це 
комплекс діи  контрагентів різної  державної  належності з підготовки, укладання і 
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виконання міжнародної  торгової , науково-виробничої , інвестиціи ної  чи іншої  угоди 
економічного характеру [26, с. 118]. Т. Павлюк [20] запропонувала класифікацію 
зовнішньоекономічних комерціи них операціи , поділивши ї х на основні 
(зовнішньоторговельні, орендні, трансфер технологіи , інжиніринг, консалтинг, технічне 
обслуговування) та допоміжні, які забезпечують виконання основних операціи  [20, с. 9], 
тобто зовнішньоекономічну інфраструктуру. Отже, здіи снення обміну товарами та 
послугами у зовнішньоекономічніи  діяльності відбувається завдяки 
зовнішньоекономічним операціям, які є структурними одиницями цієї  діяльності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Усі визначення терміну «зовнішньоекономічна діяльність» можна згрупувати у 
два підходи: економіко-організаціи нии  та законодавчо-правовии . Аналіз наукових 
досліджень та побудована на и ого основі структура зовнішньоекономічної  діяльності, 
дозволили зробити висновки, що важливою складовою зовнішньоекономічної  
діяльності є ї ї  регулювання. Значущою функцією держави в регулюванні 
зовнішньоекономічної  діяльності є створення таких умов, за яких кожнии  суб’єкт 
зовнішньоекономічної  діяльності, з одного боку, максимізував би позитивнии  ефект для 
соціуму, аз  іншого - отримував вигоду (прибуток). 

Доцільно вести мову не тільки про зовнішньоекономічну діяльність як частину 
загальної  діяльності підприємства, але и  як частину загальної  діяльності регіону. Наша 
держава – це сукупність регіонів, що відрізняються один від одного рівнем економічного 
розвитку, галузевою спеціалізацією, природно-кліматичними умовами, але кожен регіон 
тісно взаємодіє з іншими регіонами, створюючи тим самим єдинии  економічнии  простір. 
Використання зовнішньоекономічної  діяльності як фактора підвищення соціально-
економічного розвитку території  покращує параметри інвестиціи ного клімату, збільшує 
бюджетні надходження, забезпечує заи нятість населення в регіоні. Отже, 
зовнішньоекономічна діяльність є невід’ємним елементом господарської  діяльності 
підприємств, регіонів і краї ни в цілому. 

На основі проведеного дослідження було встановлено, що сучасна наука виділяє 
три групи принципів зовнішньоекономічної  діяльності: загальні, специфічні та 
національні. Загальні об’єднують науковість, системність та взаємовигідність. 
Специфічні закріплені у відповідних міжнародних правових актах і є обов’язковими для 
виконання всіма державами. До них віднесено дотримання суверенітету, територіальної  
цілісності та політичної  незалежності держав, суверенна рівність всіх держав, ненапад і 
невтручання у внутрішні справи, мирне співіснування, усунення несправедливості, 
сумлінне виконання міжнародних обов’язків тощо. Також специфічні принципи 
зовнішньоекономічної  діяльності закріплені в Біліи  книзі Європеи ського Союзу. 

Національні принципи зовнішньоекономічної  діяльності наведено в законі 
Украї ни «Про зовнішньоекономічну діяльність», які згруповано в 6 основних: юридичної  
рівності та недискримінації , верховенства закону, свободи зовнішньоекономічного 
підприємництва, суверенітету народу Украї ни у здіи сненні зовнішньоекономічної  
діяльності, еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні 
товарів, захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності.  

Перспективами подальших досліджень є регіональні особливості, регіональна 
структура зовнішньоекономічної  діяльності, дослідження взаємозв’язків 
зовнішньоекономічної  діяльності та економічного розвитку територіи . 
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