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Тема:  Напрями зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Мета: ознайомити добувачів освіти з поняттям та напрямами зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської діяльності, 

пов'язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом 

продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок. 

Суб'єкти господарської діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: 

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що складається в: 

 праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати в 

зовнішньоекономічні зв'язки; 

 праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які 

прямо не заборонені чинними законами України; 

 обов'язку дотримувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, 

установленого законами України; 

 виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі отримані 

ними результати зовнішньоекономічної діяльності; 

Принципом юридичної рівності й недискримінації, що 

складається в: 

 рівності перед законом всіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від 

форм власності, у тому числі держави, при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

 забороні будь-яких, крім передбачених цим 

Законом, дій держави, результатом яких є 

обмеження прав і дискримінація суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, а також 

іноземних суб'єктів господарської діяльності за 

формами власності, місцем розташування й інших 

ознак; 

 неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, 

передбачених цим Законом; 

Принципом верховенства закону, що складається в: 

 регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; 

 забороні застосування підзаконних актів і актів керування місцевих органів, які в будь-

який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш 

сприятливі, чим ті, які встановлені законами України; 

Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що полягає в тому, що 

Україна як держава: 

 забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й 

іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території відповідно до законів 

України; 

 здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за 

межами України відповідно до норм міжнародного права; 

 здійснює захист державних інтересів України, як на її території, так і за її межами лише 

відповідно законам України, умов підписаних нею міжнародних договорів і норм 

міжнародного права; 

Принципом еквівалентності обміну, що складає в неприпустимості демпінгу при ввозі й вивозі 

товарів. 



Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-

які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності й інших 

ознак. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають 

зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці відповідно до Закону України. Фізичні 

особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, 

якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, у якій вони мають 

постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутним документам з моменту 

знаходження ними статусу юридичної особи. 

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: 

 фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які 

мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України й постійно 

проживають на території України; 

 юридичні особи, зареєстровані в Україні, та які розташовані на території України 

(підприємства, організації й об'єднання всіх видів) 

 об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними 

особами відповідно до законів України, але перебувають на території України і яким 

цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську 

діяльність; 

 структурні одиниці 

іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, 

які не є юридичними 

особами відповідно до 

законів України (філії, 

відділення, і т.п.), але 

перебувають на території 

України; 

 загальні підприємства за 

участю суб'єктів 

господарської діяльності 

України й іноземних 

суб'єктів господарської 

діяльності, зареєстровані в 

Україні і які мають 

постійне 

місцезнаходження на 

території України; 

 інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України. 

 Україна в особі її органів, місцеві органи влади й керування в особі створених ними 

зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній 

діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на 

території України, діють як юридичні особи відповідно до Міжнародного й Українського 

Законодавства. 

До напрямів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї 

діяльності, належать: 

 експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 

 надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним 

суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-

експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, 

посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, 

аудиторських, юридичних, туристських та ін., що прямо і виключно не заборонені 

законами України; надання зазначених вище послуг іноземними суб'єктами 

господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України; 

 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; створення суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за 

межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених 

установ на території України; 

 спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних 

підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та 

спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; 

 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;  
 організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, 

конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на 

комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та 

здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за 

іноземну валюту у передбачених законами України випадках; 

 товарообмінні (бартерні) операції та 

інша діяльність, побудована на формах 

зустрічної торгівлі між суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземними суб'єктами господарської 

діяльності; 

 орендні, в тому числі лізингові, 

операції між суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземними суб'єктами господарської 

діяльності; 

 операції з придбання, продажу та 

обміну валюти на валютних аукціонах, 

валютних біржах та на міжбанківському 

валютному ринку; 

 роботи на контрактній основі 

фізичних осіб України з іноземними 

суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи 

іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі з суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за и межами; 

 інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі 

законами України. 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, написати конспект та вивчити його. Дати 

відповіді на наступне питання: 

 

1. З якими, на  Вашу думку, проблемами може зіштовхнутися підприємство у здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання?  

 

Усі виконані завдання, конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net з 

підписом у темі листа «ПІБ, № групи, назва навчальної дисципліни та номер уроку». 
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