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У статті охарактеризовано та досліджено фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

України. Визначено, що фінансове регулювання розглядається як складова частина й одна з ключових підсистем 

фінансового механізму, як метод фінансового впливу, що містить методи розподілу, інструменти та важелі впливу. 

Виділено часовий та просторовий аспект впливу на фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Проаналізовано оперативне та стратегічне регулювання. Розглянуто методи фінансового регулювання ЗЕД, форми 

здійснення такого регулювання, інструменти, за допомогою яких здійснюється такий вплив, та їх взаємозв’язок. 

З’ясовано, що головним об’єктом фінансового регулювання є державні органи (державне регулювання) та недержавні 

органи регулювання (асоціативне регулювання), а також суб’єкти ЗЕД (саморегулювання). Головним суб’єктом в системі 

фінансового регулювання ЗЕД є держава. 
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Постановка проблеми. Одним із 

пріоритетних завдань економічної політики на 

сучасному етапі в Україні є поглиблення 

реформи фінансової системи. Фінансовий вплив 

на соціально-економічний розвиток, що лежить 

в основі формування і реалізації фінансової 

політики, здійснюється не автоматично сам по 

собі, а через фінансовий механізм, який 

становить досить складну систему впливу на 

різні сторони фінансової діяльності окремих 

суб’єктів і відображає напрями, характер і 

сутність функціонування фінансів у суспільстві.  

З огляду на провідну роль фінансової складо-

вої у функціонуванні сучасної світової економі-

ки пріоритети в регулюванні соціально-еконо-

мічних процесів мають бути надані саме фінан-

совим методам, що обумовлює необхідність дос-

лідження проблем фінансового регулювання ЗЕД. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств України розглянуто в 

роботах О. Амоші, Ф. Бутинця, В. Бойка, П. 

Гайдуцького, В. Гейця, С. Дем’яненка, А. 

Кандиби, В. Топіхи, А. Кредісова, С. Кваші, А. 

Мокія, П. Саблука, М. Парсяка, С. Соколенка, А. 

Коверги та ін.І. Т. Балабанова, А. Д. Данілова, Н. 

А. Дехтяр, А. О. Єпіфанова, О. П. Кириленко, О. 

М. Ковалюка, М. І. Крупки, С. В. Льовочкіна, В. 

М. Опаріна, А. М. Поддєрьогіна, В. М. Федосова, 

С. І. Юрія та інші науковці. 

Мета статті полягає у дослідженні та визна-

чені суті фінансового регулювання зовнішньо-

економічної діяльності підприємств України. 

Основні результати дослідження. 
Зовнішньоекономічна діяльність це одна з ланок 

господарської діяльності, в якої існує тісний 

взаємозв’язок з міжнародною науково-техніч-

ною та промисловою діяльністю, імпортом та 

експортом різних видів продукції, а також вихід 

на міжнародний рівень.  

Зовнішньоекономічна діяльність має свою 

чітко встановлену мету, яка полягає в ознайом-

ленні з різними аспектами діяльності підприєм-

ств з урахуванням досвіду зарубіжних організа-

цій, в оцінці перспективних шляхів розвитку цієї 

діяльності з урахуванням закордонного досвіду, 

в підвищенні обсягів імпорту та експорту, а та-

кож в забезпеченні країни необхідними ресурсами. 

Підприємства які займаються зовнішніми 

операціями відіграють значну роль в економіч-

ному житті держави. Всі види зовнішньоеконо-

мічної діяльності обслуговуються та підтриму-

ються фінансовим механізмом, який в свою чер-

гу служить потужним інструментом проваджен-

ня в цій сфері фінансової політики держави. 

Ефективний фінансовий механізм зовнішньо-

економічної діяльності важливий не тільки для 

держави, а і для суб’єктів підприємницької 

діяльності. Він не лише створює позитивний 

імідж країни та допомагає поповнювати її 

валютні резерви, але й в першу чергу дозволяє 
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підприємствам більш раціонально використову-

вати свій економічний потенціал, отримувати 

доступ до нових технологій, завойовувати нові 

ринки збуту своєї продукції. 

Зміст фінансового регулювання визначається 

значною кількістю науковців як сукупність 

фінансових інструментів, методів, засобів, 

важелів впливу на соціально-економічний 

розвиток суспільства, які є водночас складовими 

елементами фінансового механізму.  

Отже, фінансове регулювання розглядається 

як складова частина й одна з ключових підсис-

тем фінансового механізму, як метод фінан-

сового впливу, що містить методи розподілу, 

інструменти та важелі впливу [1, с. 106]. 

Регулювання економіки є впливом органів 

управління на економіку з метою підтримки 

фінансово-господарських процесів на певному 

рівні і недопущення небажаних явищ. Під таким 

впливом розуміється передусім державне 

регулювання економіки, що полягає у втручанні 

держави в діяльність ринку з метою впливу на 

поведінку його суб’єктів задля досягнення 

бажаних результатів. 

Згідно з законодавством зовнішньоекономіч-

на діяльність в Україні підлягає регулюванню. 

Зокрема, розділ ІІ Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» має назву 

«Регулювання зовнішньоекономічної діяльнос-

ті» та визначає мету регулювання, його принци-

пи, суб’єкти, засоби тощо. При цьому серед 

суб’єктів регулювання зазначені як держава в 

особі її органів, так і недержавні органи управ-

ління економікою (товарні, фондові, валютні 

біржі, торговельні палати, асоціації, спілки то-

що), а також самі суб’єкти ЗЕД. Законом також 

встановлено склад органів державного регулю-

вання ЗЕД та органів місцевого управління ЗЕД, 

що здійснюють її регулювання.  

Регулювання зовнішньоекономічної діяльно-

сті в Україні здійснюється з метою:  

– забезпечення збалансованості економіки та 

рівноваги внутрішнього ринку;  

– стимулювання прогресивних структурних 

змін в економіці, зокрема зовнішньоекономічних 

зв’язків суб’єктів ЗЕД України;  

– створення найбільш сприятливих умов для 

залучення економіки України в систему світового 

поділу праці та її наближення до ринкових 

структур розвинутих зарубіжних країн [2, с. 13–14].  

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» фінансове 

регулювання належить до економічних заходів 

оперативного регулювання ЗЕД (в Законі 

відзначено «валютно-фінансове, кредитне та 

інше» регулювання). Втім, конкретизації терміна 

«фінансове регулювання ЗЕД», на відміну від 

терміна «митне регулювання», в Законі немає. 

Так само невизначеною є сукупність заходів, що 

належать до фінансового регулювання ЗЕД та 

фактично відображають його сутність. 

Фінансове регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності – це певна цілісна діалектична 

сукупність взаємозумовлених і взаємопов’яза-

них методів, форм та інструментів впливу на 

зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів гос-

подарювання з метою забезпечення макроеконо-

мічної рівноваги й моніторингу стану економіки 

на кожному конкретному етапі її розвитку. Це 

визначення підкреслює взаємозв’язки між скла-

довими елементами фінансового регулювання, 

їх обумовленість та акцентує увагу на фінансовій 

складовій впливу на зовнішньоекономічну діяль-

ність через ринкові відносини. Також робиться 

наголос на важливості й необхідності таких захо-

дів для забезпечення сталості розвитку економі-

ки. Виділення фінансової складової стало мож-

ливим завдяки поєднанню різних за своєю суттю 

елементів регулювання та їх всебічного розгляду 

з позиції певної цілісної системи. Це й визначає 

діалектичність такого трактування фінансового 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Розглядаючи фінансове регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності з такої точки зору, ми 

можемо виділити часовий та просторовий аспек-

ти цього впливу. Оскільки для забезпечення 

сталості ведення зовнішньоекономічної діяль-

ності моніторингу підлягає кожний конкретний 

етап розвитку економіки, часовий аспект 

визначається діями суб’єктів регулювання на 

сучасний момент і на довгостроковий період. 

Тому воно передбачає оперативне та стратегічне 

регулювання.  

Суть оперативного зводиться до поточного 

регулювання ЗЕД, а стратегічного – до 

масштабних зовнішньоекономічних завдань. 

Просторовий аспект фінансового регулювання 

ЗЕД визначає дії за основними напрямами 

впливу на світову та національну економіку. До 

складу фінансового регулювання ЗЕД входить 

регулювання зовнішньої торгівлі, регулювання 

грошових потоків на міжнародному ринку 

капіталів, регулювання валютних потоків, митне 

регулювання тощо.  
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Відштовхуючись від нашого визначення, 

розглянемо методи фінансового регулювання 

ЗЕД, форми здійснення такого регулювання, 

інструменти, за допомогою яких здійснюється 

такий вплив, та їх взаємозв’язок. 

Під методами (грец. metodos – шлях дос-

лідження – засіб досягнення якої-небудь мети, 

розв’язання конкретного завдання, спосіб дії) 

фінансового регулювання ЗЕД розуміють певну 

сукупність фінансових способів, які використо-

вують у фінансовій діяльності певні суб’єкти 

(держава, фірма, організація тощо) для досягнен-

ня поставлених цілей і завдань. Методи регу-

лювання зовнішньоекономічної діяльності кла-

сифікують за різними ознаками. Якщо розгля-

дати їх з точки зору засобу впливу на ЗЕД (через 

ринкові відносини чи адміністративні заходи), 

розрізняють економічні й адміністративні 

методи регулювання.  

Світовою організацією торгівлі запропонова-

на інша класифікація – тарифні та нетарифні 

методи. До тарифних методів відносять мито, 

яке представлене у формі митного тарифу, усі 

інші методи належать до нетарифних методів. 

Такі класифікації мають свої переваги та 

недоліки, але, ураховуючи важливість саме 

фінансової складової, на нашу думку, доцільно 

виділити такі методи фінансового регулювання: 

страхування, фінансово-кредитні, валютні, 

податкові та митно-тарифні [3, с. 284]. 

Головним об’єктом фінансового регулювання 

є ЗЕД суб’єктів господарювання, що зазнає 

регулюючого впливу від суб’єктів макро- і 

мезорівнів, якими є державні органи (державне 

регулювання) та недержавні органи регулюван-

ня (асоціативне регулювання), а також безпосе-

редньо від суб’єктів мікрорівня – суб’єктів ЗЕД 

(саморегулювання). Головним суб’єктом в 

системі фінансового регулювання ЗЕД є 

держава, яка, здійснюючи вплив на ЗЕД суб’єк-

тів господарювання та на зовнішньоекономічні 

зв’язки регіонів і галузей національної 

економіки, досягає власних стратегічних цілей 

на міжнародній арені. Аналіз представлених в 

науковій літературі визначень фінансового 

регулювання в частині конкретного змісту 

регулювання дав змогу виявити специфіку 

фінансового регулювання ЗЕД, що визначається 

фінансовою складовою впливу на ЗЕД, тобто 

впливу її суб’єктів на об’єкти за допомогою 

фінансових методів, форм, інструментів, засобів, 

важелів. При цьому варто наголосити на тому, 

що фінансовому регулюванню ЗЕД підлягають 

не лише фінансові відносини, що виникають під 

час здійснення ЗЕД між її суб’єктами, але й ЗЕД 

як багатомірна, багаторівнева і цілісна система 

господарювання, включаючи всі її види, 

визначені законодавством [4, с. 96]. 

Висновки та пропозиції. 

Отже, фінансове регулювання ЗЕД є однією зі 

сфер фінансового регулювання, а його економіч-

ний зміст визначається сукупністю складових, 

притаманних фінансовому регулюванню зага-

лом. Фінансовий вплив на ЗЕД полягає в застосу-

ванні фінансових методів, інструментів та важе-

лів для її регулювання.  

Фінансове регулювання ЗЕД слід вивчати не 

суто як набір методів, інструментів і важелів, а як 

систему, де вони функціонують у 

взаємопов’язаному та взаємообумовленому 

сполученні. Перспективи подальших пошуків у 

цьому напрямі полягають в дослідженні 

фінансового регулювання ЗЕД з позицій 

системного підходу, вивченні зв’язків між 

елементами системи фінансового регулювання 

ЗЕД та її взаємодії із зовнішнім середовищем. 

 

Список використаної літератури: 

1. Про Зовнішньоекономічну Діяльність: Закон України Від 16 Квітня 1991 Р. № 959-XII / 

Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377; Редакція Від 1 Березня 2017 Р., 

Підстава 1724-19. USL: Http://Zakon3.Rada.Gov.Ua/Laws/Show/959-12/Page 

2. Кандиба А.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. Київ; Аграрна 

наука, 2004. 508 c. 

3. Мацьків В. В. Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ. 

Випуск 8. С. 279 - 290.  

4. Рибакова Т. О. Система фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Науковий 

Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Переяслав – Хмельницький. 2018р. С. 106 - 109. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12/page


№ 3 (24) березень 2019 р.   

 

11 

5. Рибакова Т. О. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт фінансового регулювання. Науковий 

Вісник Ужгородського Національного Університету. Переяслав – Хмельницький. Випуск 14. 2017. 

С. 94 – 98. 

6. Румянцев А. П. Міжнародна економіка: практикум. Київ: ЦНЛ, 2007.   296 с. 

 
ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

УКРАИНЫ 

В статье охарактеризованы и исследованы финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий 

Украины. Определено, что финансовое регулирование рассматривается как составная часть и одна из ключевых 

подсистем финансового механизма, как метод финансового влияния, содержащий методы распределения, инструменты 

и рычаги влияния. Выделено временной и пространственный аспект влияния на финансовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Проанализированы оперативное и стратегическое регулирование. Рассмотрены 

методы финансового регулирования ВЭД, формы осуществления такого регулирования, инструменты, с помощью 

которых осуществляется такое влияние, и их взаимосвязь. Выяснено, что главным объектом финансового регулирования 

являются государственные органы (государственное регулирование) и негосударственные органы регулирования 

(ассоциативное регулирования), а также субъекты ВЭД (саморегулирование). Главным субъектом в системе 

финансового регулирования ВЭД является государство. 

Ключевые слова: финансовое регулирование, финансовый механизм, финансовые методы, внешнеэкономическая 

деятельность, оперативное регулирование, стратегическое регулирование. 

 

FINANCIAL REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF UKRAINE 

The article describes and investigates financial regulation of foreign economic activity of Ukrainian enterprises. It is determined that 

financial regulation is considered as an integral part and one of the key subsystems of a financial mechanism, as a method of financial 

influence, containing methods of distribution, tools and leverage of influence. The temporal and spatial aspect of influence on 

financial regulation of foreign economic activity is allocated. Operational and strategic regulation is analyzed. The methods of 

financial regulation of foreign economic activity, the forms of implementation of such regulation, the tools by which such influence 

is carried out, and their interrelation are considered. It is revealed that the main object of financial regulation is state bodies (state 

regulation) and non-state regulators (associative regulation), as well as subjects of foreign economic activity (self-regulation). The 

main subject in the system of financial regulation of foreign economic activity is the state. 

Key words: financial regulation, financial mechanism, financial methods, foreign economic activity, operational regulation, strategic 

regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


