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національних економічних систем. Процес, відно-
сини, суб’єкти, об’єкти, рівні та механізми управ-
ління є тими ознаками, що формують глобальну еко-
номіку нанотехнологій.

Зауважимо, що перспективними є дослідження 
в галузі бебі-економіки, формування економіки 
людини як єдиної системи та розвиток економіки 
нанотехнологій.
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Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності понять «зовнішньоекономічна діяльність», «фінанси зовнішньоеконо-
мічної діяльності», «фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Виділено елементи фінансового регулювання 
ЗЕД та їх взаємозв’язок із фінансами ЗЕД; суб’єкти та об’єкти регулювання ЗЕД відповідно до рівнів управління; основні методи 
й інструменти фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.  
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Постановка проблеми. Нині процеси глобаліза-
ції, інтернаціоналізація сучасного світового госпо-
дарства, формування світових товарів та фінансових 
ринків, зростання міжнародної економічної інтегра-
ції зумовлюють зростання ролі зовнішньоекономіч-
ної діяльності як для країни у цілому, так і для окре-
мих суб’єктів господарювання. У процесі активізації 
інтеграції країн, регіонів, виробництв, технологій, 
міжнародної капіталізації ринків важливим завдан-
ням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності є 
володіння інструментами розвитку та підвищення 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності, що, 
своєю чергою, потребує мобілізації значних ресурсів, 
а саме фінансових, людських, матеріальних, вироб-
ничих, управлінських тощо. Одним із найважливі-
ших напрямів є підвищення ефективності викорис-

тання та формування фінансового ресурсу під час 
здійснення зовнішньоекономічних операцій. 

Фінансова діяльність суб’єктів, які функціонують 
в умовах вільного ринку, має певну специфіку та 
набула характерних рис, тому суб’єкти зовнішньое-
кономічної діяльності повинні враховувати правила 
зовнішньоекономічної діяльності під час організації 
фінансового аспекту, що зумовлює чітке розуміння 
та ефективне застосування механізму проведення 
розрахунків та фінансування операцій. Фінансові 
аспекти зовнішньоекономічної діяльності поляга-
ють у забезпеченні якісного та повного фінансування 
та своєчасного отримання доходів від її здійснення, 
що зумовлює виникнення дискусій серед учених 
стосовно процесу фінансового регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства. Існують 
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різні підходи до визначення сутності та змістов-
ності самого процесу та понять, що відображають 
фінансові аспекти реалізації зовнішньоекономічної 
діяльності. Для формування ефективного фінансо-
вого механізму регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності важливим є теоретичний аналіз економіч-
ного змісту сутності понять, що відображають процес 
фінансового регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням питань у сфері фінансів суб’єктів господа-
рювання в процесі зовнішньоекономічної діяльності 
займалися такі науковці, як: О. Бречко, В. Булана, 
О. Дегтярьов, Г. Дурицька, В. Крупін, О. Мусієнко, 
В. Опарін, В. Пластун, О. Соловйова, П. Стецюк, 
Г. Філіна, Я. Жаліло. Значний внесок в аналіз теоре-
тичних аспектів здійснення зовнішньоекономічних 
операцій, способів фінансування зв’язків зробили 
такі вчені, як Е. Доллан, Р. Кембелл, Ж. Перар, 
П. Роуз. Інституційні аспекти реалізації форм фінан-
сових розрахунків та перспектив їх розвитку вивчали 
В. Батрименко, О. Береславська, Л. Красавіна, 
О. Ляхова, А. Савченко, М. Олексієнко, К. Шміттофф 
та ін. Питаннями у сфері фінансового забезпечення 
розрахункових відносин займаються О. Ареф’єва, 
В. Базилевич, М. Білик, О. Кириченко, М. Клап-
ків, В. Мочерний, І. Лютий, Л. Руденко, О. Філі-
моненков. Роботи П. Григорука, В. Лопатовського, 
І. Можанової, А. Свідерської присвячені вивченню 
проблем управління ризиками в процесі зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств. Проте, незважа-
ючи на значну кількість наукових праць пов’язаних 
з аналізом теоретичних аспектів у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності, питання підвищення її 
ефективності залишаються актуальними, що зумов-
лює насамперед формування обґрунтованого теоре-
тичного підґрунтя фінансового регулювання у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності.

Мета статті полягає у систематизації понятійно-
категоріального апарату у сфері фінансового регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності з урахуван-
ням рівнів управління. 

Для досягнення поставленої мети в межах даного 
дослідження сформульовано та вирішено такі 
завдання:

 – уточнити зміст поняття «зовнішньоекономічної 
діяльності»;

 – визначити сутність категорії «фінанси ЗЕД» із 
визначенням суб’єктів та об’єктів регулювання ЗЕД;

 – уточнити зміст поняття «фінансове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності» з урахуванням 
сукупності фінансових методів, форм, інструментів, 
засобів та важелів впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
вирішення поставленого завдання, а саме визна-
чення сутності та змісту поняття «фінансове регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності», визначимо 
сутність понять «зовнішньоекономічна діяльність» 
та «фінанси зовнішньоекономічної діяльності». 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності зумов-
лений децентралізацією міжурядових зв’язків та 
переходом зовнішньоекономічної діяльності на 
рівень суб’єктів господарювання. Відповідно до ст. 
1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність», зовнішньоекономічною діяльністю є діяль-
ність суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудо-
вана на взаємовідносинах між ними, що має місце як 
на території України, так і за її межами [1]. У цьому 
визначенні ґрунтовно визначається перелік різно-
видів діяльності, але при цьому не визначено кон-

кретні напрями діяльності. Своєю чергою, Господар-
ський кодекс України визначає ЗЕД як господарську 
діяльність, яка в процесі її здійснення потребує пере-
тинання митного кордону України майном та (або) 
робочою силою [2], тобто у цьому визначенні зали-
шаються нерозглянутими фінансові операції. І. Багі-
рова визначає суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності (притаманна частіше підприємствам, а не всім 
суб’єктам господарювання, яким, зокрема, є й дер-
жава), але не враховано вибір напрямів ведення ЗЕД. 

В. Бурмістров та К. Холодов [3] у визначенні кон-
кретизували різновиди діяльності ЗЕД та можливі 
форми її прояву, але не розглянуто внутрішньодер-
жавні відносини. Більш повне визначення зовніш-
ньоекономічної діяльності з визначенням різновидів 
ведення ЗЕД та відповідного визначенню, наведеному 
в Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
представлено Г. Дроздовою, яка під зовнішньоеконо-
мічною діяльністю розуміє діяльність суб'єктів гос-
подарської діяльності України (частіше підприємств) 
та іноземних суб'єктів господарської діяльності (іно-
земних підприємств), яка базується на взаємовідно-
синах і здійснюється або на території України, або 
за її межами [4]. Однак у цьому визначенні ЗЕД під-
приємств ототожнюються передусім зі здійсненням 
експортних та імпортних торговельних операцій, 
але важливо враховувати, що кожне підприємство 
може вибрати будь-який різновид ведення ЗЕД, а 
саме: експорт та імпорт товарів, капіталів та робо-
чої сили; надання суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності України послуг іноземним суб'єктам гос-
подарської діяльності; наукову, науково-технічну, 
науково-виробничу, виробничу, навчальну та іншу 
кооперацію з  іноземними суб'єктами господарської 
діяльності; навчання та підготовку спеціалістів на 
комерційній основі; міжнародні фінансові операції; 
кредитні та розрахункові операції між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності; спільну підпри-
ємницьку діяльність; організацію та здійснення 
діяльності  в  галузі проведення виставок, аукціо-
нів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та 
інших подібних заходів; операції щодо придбання, 
продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, 
валютних біржах та на міжбанківському валютному 
ринку тощо [5].

Проаналізувавши підходи авторів до визначення 
сутності поняття, можна зробити висновок, що воно 
охоплює досить широке коло об’єктів та може бути 
розділене на сегменти відповідно до критеріїв та 
ознак. При цьому доцільним є не розгляд окремих 
зазначених напрямів, а аналіз їх взаємодії, що зумо-
вить збільшення суб’єктів ЗЕД, появу нових форм та 
методів реалізації, ускладнення зовнішньоекономіч-
них операцій. 

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність 
охоплює широкий комплекс господарських, вироб-
ничих, кредитних, валютно-фінансових і правових 
взаємин. Фінансовий механізм у галузі міжнародних 
економічних відносин виступає засобом реалізації 
фінансової політики держави та полягає у забезпе-
ченні якісного і повного фінансування зовнішньоеко-
номічної діяльності, а також своєчасного отримання 
доходів від її здійснення [6], тому фінанси у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності мають значний 
вплив на економічні інтереси учасників ЗЕД та є сти-
мулом розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

У процесі реалізації ЗЕД важливим є досягнення 
мети (а саме зовнішньоекономічна діяльність пови-
нна бути джерелом збільшення національного доходу 
понад рівень його внутрішньодержавного форму-
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Рис. 1. Вплив складових елементів фінансового регулювання на формування сутності  
категорії «фінанси ЗЕД»

 

 

визначення джерел та мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для 
фінансування напрямів міжнародної співпраці 

регулювання міжнародних та національних інтеграційних процесів 
стимулювання розвитку міжнародних відносин та безпосередньо 

учасників ЗЕД 

вплив на експортно-імпортні операції (безпосередньо на випуск 
конкурентоспороможної продукції), тобто фінанси впливають на 

формування частки  національного доходу в результаті ЗЕД 

мобілізація ресурсів зарубіжних інвесторів за рахунок залучення 
іноземних державних інвесторів, іноземних юридичних осіб, 

міжнародних компаній 

Економічні відносини, що виникають у процесі 
формування, використання прибутку та фондів 

у національній та іноземній валютах 

Зарубіжний контрагент національного 
суб’єкта господарювання  – держави, 

юридичні та фізичні особи тощо 

сфера грошових відносин, що формується в процесі економічних відносин відповідно  
до формування та використання прибутку та фондів державних коштів, що виникають  

у процесі перерозподілу частини загального прибутку та національного доходу, що отриманий 
 у процесі зовнішньоекономічної діяльності 

Національні фінанси 
Фінанси суб’єктів господарювання 

Фізичні особи  Юридичні особи  Об’єднання фізичних, 
юридичних осіб  

Філіали, структурні одиниці іноземних 
суб’єктів господарської діяльності  

Спільні підприємства 

КМУ  Верховна рада України НБУ Міністерства економіки  

Державна митна служба  Антимонопольний комітет  
Міжвідомча комісія 
міжнародної торгівлі 

М
ік

ро
рі

ве
нь

  

Інші суб’єкти господарської діяльності 

М
ак

ро
ек

он
ом

іч
ни

й 
рі

ве
нь

 

У
кр

аї
на

 я
к 

де
рж

ав
а 

 

Міністерство фінансів Галузеві міністерства, відомства 

Територіально-регіональні та місцеві 
органи влади 

до 
державних 

органів 

недержавні 
органи 

торгово-промислові 
палати 

рада експертів 
при КМУ 

товарні, валютні, 
фондові біржі 

асоціації, 
спілки 

М
іж

де
рж

ав
ни

й 
рі

ве
нь

  Загальноекономічні міждержавні організації 
Міжнародні неурядові економічні організації 

Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі 
Міжнародні валютно-кредитні організації 

Об’єкти фінансів ЗЕД  

Суб’єкти фінансів ЗЕД  
міжнародний господарський контракт

Мета фінансів 
у розвитку 

ЗЕД  

Роль фінансів 
в ЗЕД  

Напрям впливу 
фінансів на 

розвиток ЗЕД  

Фінанси ЗЕД 
включають 

Сутність фінансів ЗЕД
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вання), що можливо лише під час реалізації завдань 
для досягнення мети, що неможливо без ефективних 
фінансів. Для детального аналізу визначення кате-
горії «фінанси ЗЕД» визначено складники, які фор-
мують та визначають напрям фінансової діяльності.

Фінанси є специфічною економічною категорією 
ЗЕД, що виникає для розподілу вартості в процесі 
руху вартості в грошовій формі, зі створенням та 
використанням різних валютних фондів. 

За економічним змістом фінанси ЗЕД – це сукуп-
ність суспільних відносин, у процесі функціонування 
яких формуються й використовуються фонди валют-
них коштів, необхідних для задоволення потреб сус-
пільства [7].

У процесі управління та регулювання ЗЕД фінан-
сові аспекти займають пріоритетне місце, від них 
залежать своєчасність,  повнота та ефективність 
фінансового забезпечення господарської діяльності 
і розвитку підприємства,  виконання фінансових 
зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами 
господарювання. Основними напрямами фінансової 
складової ЗЕД є фінансове прогнозування та плану-
вання; оперативна, поточна фінансово-економічна 
робота.

Отже, фінанси суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності – це сукупність економічних відно-
син щодо формування та використання прибутку та 
фондів грошових коштів, які виникають у процесі 
перерозподілу частини суспільного продукту та наці-
онального доходу між учасниками ЗЕД (Україною 
як державою та іншою державою) та іншими інсти-
туційними одиницями (суб’єктами господарювання, 
домогосподарства). 

Проведений аналіз впливу складових елемен-
тів фінансового регулювання зумовлює необхідність 
дослідження ЗЕД як об’єкта фінансового регулю-
вання, при цьому важливим є урахування рівнів її 
реалізації. Головним об’єктом фінансового регулю-
вання є ЗЕД суб’єктів господарювання, що зазнає 
регулюючого впливу від суб’єктів макро- і мезо-
рівнів, якими є державні органи (державне регу-

лювання) та недержавні органи регулювання (асо-
ціативне регулювання), а також безпосередньо від 
суб’єктів мікрорівня – суб’єктів ЗЕД (саморегулю-
вання) [6]. При цьому головним суб’єктом є держава, 
оскільки вона здійснює вплив на суб’єктів господа-
рювання, які функціонують у сфері ЗЕД, а також 
на зовнішньоекономічні зв’язки регіонів та галузей 
національної економіки. 

Під сутністю фінансового регулювання розумі-
ють певну сукупність важелів фінансового характеру 
щодо впливу на діяльність суб’єктів господарювання, 
у тому числі й на ЗЕД [8], оскільки відповідне регу-
лювання розглядається як підсистема фінансового 
механізму [9], як одна зі сфер економічного регулю-
вання. Існує велика кількість підходів до визначення 
сутності фінансового регулювання ЗЕД, що зумов-
лено різним проявом регуляторного впливу на ЗЕД 
як на суб’єкт регулювання (табл. 1).

Проаналізувавши наукові погляди до визначення 
сутності фінансового регулювання ЗЕД як об’єкту 
регулювання визначено, що науковці виділяють ЗЕД 
суб’єктів господарювання [11; 13; 14]; фінансові від-
носини щодо здійснення ЗЕД [6; 7; 9]; діяльність 
суб’єктів у сфері зовнішньоекономічних зв’язків [10; 
13]; зовнішньоекономічну діяльність систем [13; 14]. 

Найпоширенішим підходом до визначення є роз-
гляд фінансового регулювання як сукупність певних 
методів, важелів та інструментів впливу на ЗЕД, але 
за такого підходу не враховуються взаємозв’язки 
між інструментами, що є недоліком даного підходу. 
Процес фінансового регулювання представлений 
як ієрархічна система, відповідно до якої виникає 
потреба в наявності кількох рівнів регулювання, 
серед яких науковцями відзначаються: рівень кра-
їни, рівень регіону, рівень підприємства [6]; макро-
економічний рівень, окремі галузі національної 
економіки, мікрорівень [15]; міжнародний, загально-
державний, регіональний [8]; мікро-, макро- і мега-
рівні [16]. Під фінансовими регулюванням ЗЕД розу-
міється сукупність фінансових впливів на суб’єкти 
господарювання, при цьому важливим є розмеж-

Таблиця 1
Наукові погляди на сутність процесу фінансового регулювання ЗЕД

Автор Визначення категорії «фінансове регулювання ЗЕД»

В. Васюренко [6]

Сукупність фінансових інструментів, які узагальнюють низку впливів, що виникають унаслідок 
фінансових відносин із приводу здійснення ЗЕД і за допомогою яких створюються фінансові пере-
думови та стимули розвитку суб’єктів господарювання, що відбивається на русі відповідних фінан-
сових потоків

Г. Дурицька [10]
Сукупність економічних форм, методів та інструментів, за допомогою яких стимулюється, коорди-
нується і регламентується діяльність суб’єктів у сфері зовнішньоекономічних зв’язків відповідно 
до цілей та завдань

Л. Колінець,  
Д. Штефанич [11]

Сукупність усіх засобів і методів, що спрямовані на заохочення зовнішньої торгівлі та збільшення 
зовнішньоторговельного обороту країни, просування вітчизняних товарів на іноземні ринки та 
забезпечення вітчизняної промисловості іноземними інвестиційними ресурсами з урахуванням 
принципів економічної безпеки

Л. Пісьмаченко 
[12]

Це певна система заходів, що здійснюються шляхом реалізації принципів і завдань, які формують 
переважно митну політику держави

Г. Самойлов [7]
Сукупність впливів фінансових відносин на суб’єкти господарювання, які діють або по лінії управ-
ління рухом фінансових ресурсів, або по лінії ринкових відносин, які пов’язані з визначенням 
витрат і результатів діяльності

О. Бречко [9] Сукупність фінансових інструментів, за допомогою яких створюються фінансові передумови та сти-
мули розвитку суб’єктів господарювання відповідно до їх цілей та завдань  

В. Крупін [13]

Сукупність економічних й адміністративних методів, важелів та інструментів, що в поєднанні 
здійснюють регулюючий і стимулюючий вплив на зовнішньоекономічну діяльність через створення 
сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності систем і конкурентоспроможності їх 
продукції на основі впровадження інновацій для ефективного використання їх експортного потен-
ціалу та розширення зовнішніх ринків збуту вітчизняної високотехнологічної і наукоємної продук-
ції з високою часткою доданої вартості

В. Мацьків [14] 

Певна цілісна діалектична сукупність взаємозумовлених і взаємопов’язаних методів, форм та 
інструментів впливу на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання для забезпе-
чення макроекономічної рівноваги й моніторингу стану економіки на кожному конкретному етапі 
її розвитку.
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ування зовнішніх та внутрішніх впливів на ЗЕД, 
тобто вважається, що регулювання можливе не лише 
з боку держави, а й з боку суб’єктів господарювання. 

Поширеним є підхід до визначення сутності не 
тільки залежно від рівнів управління, а й ураху-
вання суб’єктів та об’єктів фінансового регулювання 
ЗЕД, які безпосередньо беруть участь у ЗЕД. Можна 
узагальнити, що на глобальному рівні під фінан-
совим регулюванням ЗЕД варто вважати комплекс 
міжнародних економічних відносин між країнами, 
що реалізується у вигляді глобалізації світових еко-
номічних відносин; на рівні зовнішньоекономічних 
зв’язків проявляється в процесі реалізації міжнарод-
ної регіональної інтеграції та діяльності регіональ-
них інтеграційних угруповань; на макрорівні – через 
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків між 
країнами; на мезорівні – через управління зв’язками 
між окремими галузями промисловості різних країн 
світу; на макрорівні – через сукупність здійснюва-
них ними зовнішньоекономічних операцій, єдність 
виробничо-господарських, організаційно-економіч-
них і комерційних функцій підприємств під час 
функціонування на зовнішньому ринку.

Частина науковців розглядає визначення фінансо-
вого регулювання ЗЕД у широкому розумінні, тобто 
ототожнює фінансове регулювання із системою еко-
номічних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків, 
характер яких визначає стратегію ЗЕД.

Таким чином, фінансове регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності є сукупністю взаємопов’язаних 
методів (тарифних, нетарифних, валютних, податко-
вих, грошово-кредитних, страхування), форм (фіс-
кальна, валютна, кредитна, бюджетна політика та 
засади розвитку страхового ринку) та інструментів 
впливу (процентна ставка, норма резервування, пра-
вила оперування із валютною виручкою, податки, 
страхування експорту) на зовнішньоекономічну 
діяльність суб’єктів господарювання для забезпе-
чення макроекономічної рівноваги. У цьому визна-
ченні підкреслюються взаємозв’язки між елемен-
тами фінансового регулювання та їх важливість для 
забезпечення сталості розвитку економіки. 

Висновки. Ефективна взаємодія економіки Укра-
їни та світового господарства зумовлює зростання 
ролі зовнішньоекономічних відносин, а отже, підви-
щується значення властивих державі функцій з їх 
регулювання, особливо функції фінансового регулю-
вання, яка належить до економічних заходів опера-
тивного регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності. Проведений аналіз підходів до визначення 
сутності понять, що є складниками процесу фінан-
сового регулювання ЗЕД, дав можливість структу-
рувати категорії та дати обґрунтовані визначення 
з урахуванням рівнів реалізації ЗЕД, суб’єктів та 
конкретизувати об’єкти фінансового регулювання 
ЗЕД на кожному із цих рівнів.

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності вико-
ристовуються для інтеграції країни в світову еконо-
міку, оскільки фінансовий механізм, що складається 
у сфері міжнародних економічних відносин, висту-
пає як засіб реалізації фінансової політики держави 
у сфері ЗЕД, що зумовлює вплив на економічні інтер-
еси учасників міждержавних зв'язків та виступає як 
стимул розвитку міжнародної економічної інтегра-
ції. Специфіка ж фінансового регулювання зовніш-

ньоекономічної полягає у концентрації саме фінан-
сів у сфері ЗЕД, що характеризується застосуванням 
сукупності фінансових методів, форм, інструментів, 
засобів та важелів впливу. 

Подальшими перспективами досліджень у роз-
глянутому напрямі є формування ефективного меха-
нізму державного регулювання у сфері ЗЕД.
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