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Summary  

The features of regulation of foreign economic activity at the macro defined classification of regulated entities 

FEA is shown. 

The features of regulation of foreign economic activity at the macro level are defined. They are: dependence 

on exogenous factors influence of international level; the interaction of economic and other public institutions; distri-

bution of regulatory policy at the national level and the level of local management; impact on the behaviour of econom-

ic agents. 

According to the legislation of Ukraine to the bodies of state regulation of foreign economic activities in mod-

ern conditions are: the Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, National Bank of Ukraine, the 

Ministry of economic development and trade, Ministry of Incomes and Fees of Ukraine, Antimonopoly Committee of 
Ukraine and the Interagency Commission for international trade. 

The Council of people's deputies and their Executive and administrative bodies and territorial subdivisions of 

the bodies of state regulation of foreign economic activities of Ukraine represent local management of FEA. 

Non-State bodies of foreign economic activity constitute a special group. It includes commodity, stock, curren-

cy exchanges, chambers of commerce, associations, unions and other organizations coordinating type, acting on the 

basis of their statutes. 

Keywords: foreign economic activity, macro level, bodies of state and non-state regulation of foreign trade ac-

tivities. 

 

Постановка проблеми.  Реалізація зов-
нішньоекономічної стратегії держави в зна-
чній  мірі залежить від ефективного функці-
онування інституційних структур, що регу-
люють зовнішньоекономічні зв’язки та ви-
конують загальноорганізаційні функції. Їх 
діяльність в значній мірі впливає на розви-
ток зовнішньоекономічної діяльності вітчи-
зняних підприємців. 

Стратегія модернізації української еко-
номіки в цілому потребує модернізації й зо-
внішньоекономічної політики України. Се-
ред основних її напрямів важливе місце за-
ймає ««економізація» зовнішньої політики 
держави, забезпечення єдності та взає-
мозв’язку економічних і політичних склад-
ників системи міжнародних відносин». Зна-
чну роль у реалізації даного напряму має 
відіграти «реформування інституційної 
структури у сфері державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності для ство-
рення узгодженої системи міжвідомчої ко-
ординації та підвищення ефективності робо-

ти закордонних дипломатичних установ 
України з питань зовнішньоекономічних ві-
дносин» [1, с. 66]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності (ЗЕД) в Україні аналізують у 
працях багато вітчизняних науковців, таких 
як Бугрій М.Г., Гайдуцький П.І., Геєць В.М., 
Гончарук А.І., Гуцал С.А., Жаліло А.Я., 
Єжеєв М.Ф., Єрмолаєв А.В., Клименко І.В., 
Кобзаренко А.М., Курнишова Ю.В., Литви-
ненко О.В., Льовочкін С.В., Орлик В.В.,  
Ус І.В. та інших.  

Постановка завдання. Метою даного 
дослідження є характеристика організацій-
ної структури управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю на макрорівні. Поставле-
на мета реалізується через виконання насту-
пних завдань дослідження: 

визначити особливості макроекономічно-
го середовища регулювання ЗЕД; 
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охарактеризувати структуру державної 
системи регулювання ЗЕД за сучасних умов 
в Україні; 

розкрити роль окремих інститутів недер-
жавного регулювання ЗЕД. 

Виклад основного матеріалу. Законо-
давство України визначає зовнішньоеконо-
мічну діяльність як діяльність суб’єктів гос-
подарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, побудо-
вану на взаємовідносинах між ними, що має 
місце як на території України, так і за її ме-
жами [3, стаття 1]. 

Отже, зовнішньоекономічна діяльність за 
своєю сутністю є економічним процесом, 
який, з одного боку, тісно пов’язаний з ін-
шими суспільними інститутами (політикою, 

культурою, освітою тощо), а з іншого боку, 
узгоджує інтереси суб’єктів господарювання 
на всіх рівнях: мегарівні, макрорівні та мак-
рорівні. Такі властивості поширюються і на 
систему управління зовнішньоекономічною 
діяльністю (рис. 1), що, на наш погляд, до-
зволяє виявити наступні особливості регу-
лювання ЗЕД на макрорівні: 

залежність від екзогенних факторів впли-
ву міжнародного рівня; 

взаємодія економічних та інших суспіль-
них інститутів; 

розподіл політики регулювання на зага-
льнодержавному рівні та рівні місцевого 
управління; 

вплив  на поведінку суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності. 

 

Таким чином, регулювання ЗЕД на мак-
рорівні виступає у якості посередницької 
ланки між інтересами приватних суб’єктів 
господарювання (як вітчизняних, так і іно-
земних) та загальнолюдських інтересів щодо 
задоволення потреб шляхом використання 
ресурсів закордону. 

Регулювання зовнішньоекономічної дія-
льності в Україні здійснюється з метою: 

 - забезпечення збалансованості економі-
ки та рівноваги внутрішнього ринку Украї-
ни; 

 - стимулювання прогресивних структур-
них змін в економіці, в тому числі зовніш-

Рис. 1 Рівні регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
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ньоекономічних зв’язків суб'єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності України; 

 - створення найбільш сприятливих умов 
для залучення економіки України в систему 

світового поділу праці та її наближення до 
ринкових структур розвинутих зарубіжних 
країн [3, стаття 7]. 

Відповідно до законодавства України [3, 
стаття 8] до органів державного регулюван-
ня ЗЕД за сучасних умов відносяться: Вер-
ховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Національний банк України, Міні-
стрество економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерство доходів і зборів України, Ан-
тимонопольний комітет України та Міжві-
домча комісія з міжнародної торгівлі. 

Органи місцевого управляння ЗЕД пред-
ставляють Ради народних депутатів України 
та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також 
територіальні підрозділи (відділення) орга-
нів державного регулювання ЗЕД України. 

Наведений перелік державних інститутів 
не є вичерпним, оскільки поза увагою зали-
шились інститути, яким делеговано частину 
функцій щодо регулювання ЗЕД у певному 
визначеному секторі. Тому, на наш погляд, 
до системи державного регулювання зовні-
шньоекономічної діяльності слід віднести: 

відділи з економічних питань у складі 
дипломатичних представництв за кордоном 
Міністерства закордонних справ України, 
створення яких має на меті «забезпечення 

цілісності та узгодженого проведення зов-
нішньополітичного курсу України, вдоско-
налення механізму захисту за кордоном ін-
тересів держави в економічній сфері, даль-
шого розвитку економічних зв'язків з інозе-
мними державами і міжнародними організа-
ціями» [2] ; 

Міністерство фінансів України, яке надає 
відомості про стан і структуру зовнішньої 
державної заборгованості; 

Державний комітет статистики України, 
що надає зведену статистичну інформацію 
щодо зовнішньоекономічної діяльності, пу-
блікує інформацію щодо стану і структури 
зовнішньоторговельного балансу України; 

АТ «Укрексімбанк», що є державним ба-
нком для зовнішньоекономічної діяльності. 
Це публічне акціонерне товариство, 100% 
акцій якого належать державі в особі Кабі-
нету Міністрів.  

В системі регулювання ЗЕД особливу 
групу складають недержавні органи управ-
ління економікою (товарні, фондові, валют-
ні біржі, торговельні палати, асоціації, спіл-
ки та інші організації координаційного ти-
пу), що діють на підставі їх статутних доку-
ментів. 

Одним із таких суб’єктів є Торгово-

промислова палата України. Головна задача 
Палати - представляти інтереси її членів в 
державних органах України, а також в між-
народних організаціях, сприяти розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків українських 
підприємців. ТПП України є учасником ба-
гатьох багатосторонніх угод з партнерами 
різних країн світу. Цими угодами передба-
чається обмін діловою інформацією, спри-
яння суб’єктам підприємницької діяльності 
в пошуку партнерів у сфері виробництва і 
торгівлі, обмін делегаціями, організація на-
вчання, проведення виставок та ярмарок 
тощо. Як незалежна організація, ТПП Укра-
їни надає послуги по експертизі, контролю 
якості, кількості та комплектності імпорт-
них та експортних товарів за дорученням 
українських та іноземних клієнтів, здійснює 
декларування зовнішньоторговельних ван-

тажів, проводить експертну оцінку форс-

мажорних обставин у зовнішній торгівлі. За 
дорученням Уряду ТПП України та регіона-
льні палати проводять роботу з оформлення 
і засвідчення сертифікатів походження то-
варів. 

Розвиток інститутів недержавного регу-
лювання ЗЕД має відповідати стратегічній 
меті підтримки національних виробників та 
сприяння експорту. Ми погоджуємося з ду-
мкою вітчизняних науковців про те, що ве-
лику роль в утворенні нових інститутів у цій 
сфері може відігравати держава. Адже дер-
жава могла б ініціювати цей процес через 
заснування на найбільш важливих ринках 
торгових домів, бізнес-центрів і технічних 
центрів на акціонерних засадах, спільно з 
комерційними і банківськими структурами 
України [4, с. 50-51]. 

Висновки. Отже, регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності може відбуватись 
на трьох рівнях: на міждержавному рівні. На 
державному рівні та на рівні окремих 
суб’єктів господарювання.  
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Макроекономічний рівень регулювання 
представлений державним та недержавним 
регулюванням ЗЕД . 

Державне регулювання ЗЕД — це систе-
ма заходів законодавчого, виконавчого і ко-
нтролюючого характеру з метою удоскона-
лення зовнішньоекономічної діяльності в 
інтересах національної економіки.  

Сучасний стан зовнішньоекономічної ді-
яльності в Україні вимагає поєднання функ-
цій державного та недержавного її регулю-
вання з метою розвитку комерційної дипло-
матії, що передбачає створення системи ін-
ституцій, спрямованої на забезпечення наці-
ональних комерційних інтересів. 
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