
ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
2. Методи та види управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
3. Головні світові організації, які регулюють та контролюють зовнішньо-

економічну діяльність. 
4. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на 

підприємствах. 

ТЕМА 4 
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ 
ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

4.1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і буде складовою 
суспільного розвитку країн, незважаючи на зміни в політичній ситуації, 
економічній кон’юнктурі та правовому середовищі. 

Здійснюючи управління зовнішньоекономічною діяльністю, суб’єкти 
і об’єкти господарської діяльності керуються такими принципами: 

− суверенітету України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, 
який передбачає виключне право громадян України самостійно 
та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на 
території України; 

− свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що передбачає 
право вступати у зовнішньоекономічні зв’язки, здійснювати їх 
у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами 
України; 

− забезпеченням юридичної рівності і неприпустимості дискримінації, 
заборонами будь-яких, крім передбачених законами України, 
дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація 
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суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також 
іноземних об’єктів господарської діяльності за формами власності, 
місцем розташування та іншими ознаками; 

− забезпечення верховенства закону, що передбачає неухильне 
дотримання в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю 
законів України, забороною застосування підзаконних актів та 
актів упрвлінння місцевих органів, що створюють для суб’єктів 
і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності менш сприятливі 
умови, ніж ті, які встановлені законами України; 

− захисту суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності на 
основі забезпечення державою однакового захисту всіх суб’єктів 
і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних об’єктів 
господарської діяльності на її території згідно з законами України. 

Принципи, на яких ґрунтується зовнішньоекономічна діяльність 
представлені в наведеній нижче структурно-логічній схемі 4.1. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – сукупність напрямів, форм і методів 
торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і 
валютно-фінансових відносин даної країни із зарубіжними державами з метою ефективного 
використання переваг міжнародного поділу праці 

Принципи, на яких ґрунтується здійснення ЗЕД: 
− суверенітету у здійсненні ЗЕД; 
− свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 
− забезпечення юридичної рівності і неприпустимості дискримінації; 
− забезпечення верховенства закону; 
− захисту суб’єктів та об’єктів ЗЕД 

Структурно-логічна схема 4.1 

У напрямку управління зовнішньоекономічною діяльністю розрізняють 
поняття керуючої і керованої ланок. Керуючу ланку представляють 
спеціальні органи управління, працівники апарату управління, що 
безпосередньо здійснюють розробку і реалізують рішення з метою 
кращого використання потенціальних можливостей, закладених у керованій 
ланці, і досягнення поставленої мети. Керована ланка є елементом 
системи, що сприймає керований вплив від керуючої ланки. До складу 
керуючої системи в Україні відносяться відповідні структури, починаючи 
від Кабінету Міністрів та Верховної Ради до місцевих рад народних 
депутатів, а до керованої системи – фізичні особи, об’єднання фізичних 
чи юридичних осіб, юридичні особи, структури іноземних об’єктів 
господарювання та інші об’єкти, що наведено нижче в структурно-
логічній схемі 4.2. 



Міжнародний менеджмент 53 

Управління ЗЕД 

Керуюча система Керована система 

Кабінет Міністрів України 

Верховна Рада України 

Національний банк України 

Державний митний комітет 

Антимонопольний комітет 

Фізичні особи – громадяни України, 
іноземні громадяни та особи без 

громадянства 

Зареєстровані в Україні 
юридичні особи 

об’єднання фізичних або юридичних 
осіб 

структурні одиниці іноземних 
об’єктів господарської діяльності Місцеві ради народних депутатів 

Структурно-логічна схема 4.2 

Відповідні структури здійснюють певні зовнішньоекономічні операції 
в межах чинного законодавства України та норм і стандартів міжнародного 
права (структурно-логічна схема 4.3). 

4.2. МЕТОДИ ТА ВИДИ УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Метод управління зовнішньоекономічною діяльністю – це 
сукупність способів, прийомів та засобів державного впливу на 
зовнішньоекономічну діяльність. 

Для зовнішньоекономічної діяльності характерні два методи 
управління – економічний та адміністративний, що діють за допомогою 
певних інструментів, які наочно представлені в структурно-логічній 
схемі 4.4. 

Адміністративні методи базуються на використанні сили державної 
влади і передбачають захист національних інтересів у світогосподарських 
зв’язках. 

Економічні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю 
пов’язані із створенням державою фінансових чи матеріальних стимулів, 
здатних впливати на економічні інтереси суб’єктів господарювання й 
обумовлювати їхню поведінку. 
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Повноваження державних органів управління у сфері ЗЕД в Україні 
К
аб
ін
ет

 
М
ін
іс
тр
ів

 

− координує діяльність міністерств, державних комітетів та відомств; 
− погоджує роботу торговельних представництв України в іноземних 

державах; 
− приймає нормативні акти з питань управління ЗЕД; 
− проводить переговори та укладає міжурядові договори України з 

питань ЗЕД; 
− забезпечує виконання міжнародних договорів з питань ЗЕД; 
− забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану; 
− здійснює заходи для раціонального використання коштів Державного 

валютного фонду країни 

В
ех
ов
на

 
Р
ад
а 

− забезпечує зберігання і використання золотовалютного резерву України; 
− представляє інтереси України у відносинах із центральними банками 

інших держав та укладає відповідні міжбанківські угоди; 
− регулює курс національної валюти України; здійснює облік і розрахунки 

з наданих і одержаних державних кредитів і позик; 
− виступає гарантом кредитів, що надаються суб’єктам ЗЕД 

Д
ер
ж
ав
ни
й 
м
ит
ни
й 

ко
м
іт
ет

 

− здійснює митний контроль в Україні відповідно до чинного законо-
давства; 

− контролює експортно-імпортні потоки на митному кордоні України; 
− веде митну статистику, розробляє митні правила і процедури; 
− стягує митні збори, мито і податки 
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 − здійснює контроль за дотриманням підприємствами та організація-
ми антимонопольного законодавства 

− затверджує головні напрями зовнішньої політики України; 
− розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного 

управління ЗЕД; 
− укладає міжнародні договорі України; 
− встановлює спеціальні режими ЗЕД на території України 

Н
ац
іо
на
ль
ни
й 

ба
нк

 

Структурно-логічна схема 4.3 
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Методи управління ЗЕД 
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− ліцензування і квотування товарів; 
− заборона окремих видів експорту та імпорту товарів; 
− застосування спеціальних імпортних процедур та спеціальних правових 

режимів; 
− заходи проти недобросовісної конкуренції, розгляд спорів, що виникають 

у процесі ЗЕД 

− митний тариф та митні збори; 
− ціни на експортовані та імпортовані товари; 
− акцизний збір; 
− норми прискореної амортизації; 
− ставки надання і одержання кредитів, ставки страхування експортних 

кредитів, позик; 
− іноземні інвестиції на території України 

Структурно-логічна схема 4.4 

До видів управління зовнішньоекономічною діяльністю, яку 
здійснюють в Україні суб’єкти й об’єкти цієї діяльності, належать: 

− експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили, що полягає 
у продажу або закупці товарів, вивезення їх за межі України або 
ввезення на її територію, а також капіталу у будь-якій формі 
(валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної 
власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків 
від виробничої та інших форм господарської діяльності; 

− міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 
випадках, передбачених законами України; 

− спільна підприємницька діяльність, 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; 

− орендні, в тому числі лізингові, операції між об’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності України та іноземними об’єктами 
господарської діяльності; 

− валютні операції, що передбачають придбання, продаж та обмін 
валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на між-
банківському валютному ринку; 

− кредитно-розрахункові операції, що полягають у створенні об’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності банківських та страхових установ 
за межами України на її території; 
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− наукова, науково-технічна, виробнича та інша діяльність, пов’язана 
із кооперацією з іноземними об’єктами господарської діяльності, 
навчанням та підготовкою спеціалістів на комерційній основі; 

− операції з надання послуг суб’єктам господарської діяльності, в 
тому числі виробничих, транспортно-єксплуатаційних, страхових, 
консультативних, маркетингових, експортних, посередницьких, 
брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, 
аудиторських, юридичних, туристичних та інших. 

Для наочного опанування види зовнішньоекономічної діяльності 
представлені в структурно-логічній схемі 4.5. 
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експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили 

орендні, в тому числі лізингові операції 

валютні та кредитно-розрахункові операції 

наукова, науково-технічна, виробнича та інша діяльність 

спільна підприємницька діяльність 

міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами 

операції з надання послуг суб’єктам господарської діяльності 

Структурно-логічна схема 4.5 

4.3. ГОЛОВНІ СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ 
ТА КОНТРОЛЮЮТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Головними світовими організаціями, які регулюють та контролюють 
зовнішньоекономічну діяльність є Міжнародний валютний фонд, 
Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку, Світова організація 
торгівлі та Світовий банк, основні завдання яких представлені в 
структурно-логічній схемі 4.6. 
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Головні світові організації, які регулюють та 
контролюють зовнішньоекономічну діяльність 
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Міжурядова валютно-кредитна організація зі сприяння розвитку 
міжнародної торгівлі та співробітництва у валютній сфері 

Завдання: 
− сприяння розвитку міжнародної торгівлі та валютного співробітництва 

встановленням норм регулювання валютних курсів та контролю за 
їх дотриманням; 

− забезпечення життєздатності міжнародної системи платежів і стабілізація 
ринку іноземної валюти; 

− надання валютних кредитів державам-членам для вирівнювання платіжних 
балансів; 

− надання консультативної допомоги з фінансових і валютних питань 
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) Спеціалізована організація ООН, що займається питаннями сприяння 
розвитку міжнародної торгівлі на рівноправній і взаємовигідній основі 

Завдання: 
− активізація міжурядового співробітництва країн, що розвиваються, між 

собою; 
− зміцнення співробітництва розвинутих країн і країн, що розвиваються; 
− координація дій багатосторонніх інститутів в галузі міжнародної 

торгівлі й розвитку; 
− мобілізація людських і матеріальних ресурсів через спільні дії урядів і 

суспільства; 
− активізація співробітництва між державними і приватними секторами 
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Головний міжурядовий регулятор світової торгівлі, що займається 
питаннями узгодження і регулювання політики країн-членів у галузі 
торгівлі товарами та послугами, врегулювання торгових суперечок і 

розробки стандартної зовнішньоторгової документації 
Завдання: 

− лібералізація міжнародної торгівлі; 
− усунення дискримінаційних перешкод на шляху потоків товарів та 

послуг; 
− вільний доступ до національних ринків і джерел сировини; 
− визначення узгоджених правил світової торгівлі 
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) Міжнародна валютно-кредитна та фінансова організація, яка займа-
ється сприянням економічному прогресові та фінансуванням інвести-

цій, що сприятимуть економічному зростанню 
Завдання: 

− сприяння стабільному економічному зростанню країн-членів; 
− допомога в реконструкції господарства країн, що розвиваються; 
− заохочення розвитку приватного сектора; 
− заохочення іноземного інвестування 

Структурно-логічна схема 4.6 
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4.4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

На підприємствах, які здійснюють експорт і імпорт товарів, 
зовнішньоторговельні функції управління будуються в основному у 
двох формах: як частка внутрівиробничої структури – зовнішньо-
економічний відділ і як відносно самостійна організація – зовніш-
ньоторговельна фірма, що наведено в структурно-логічній схемі 4.7. 

Форми управління ЗЕД на підприємстві 

Внутрішньо-виробнича 
структура 

Самостійна 
організація 

Зовнішньо-економічний 
відділ 

Зовнішньо-торговельна 
фірма 

Структурно-логічна схема 4.7 

Головними функціями зовнішньоекономічного відділу є: маркетингова 
діяльність: вивчення ринків збуту та закупки товарів; експорт та імпорт 
товарів; облік досягнень конкурентів на внутрішньому і зовнішньому 
ринках; прогнозування світових тенденцій в економіці, міжнародних 
відносинах та зовнішньоекономічної діяльності; виставкова діяльність; 
підготовка та здійснення реклами своїх товарів; вивчення цінової 
політики та кон’юнктури ринків; збір і обробка інформації про ціни, 
якість та обсяги продажу конкурентоздатної продукції; укладання 
контрактів; оформлення документів; організація зустрічей з іноземними 
діловими людьми; розробка перспективних планів експорту й імпорту 
товарів; розробка кошторису витрат на здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності; визначення ризиків та фінансове забезпечення зовнішньо-
економічної діяльності. 

Зовнішньоторговельна фірма є посередницькою організацією при 
корпораціях та інших підприємствах. Вона має юридичну самостійність і 
надає широке коло послуг з експорту та імпорту товарів, утому числі 
щодо пошуку зарубіжного покупця на товар. Фірма видає гарантії 
стосовно оплати товару покупцеві та виконує митні формальності. 
Вона діє від імені і за дорученням підприємства чи організації. 
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КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 
 
Зовнішньоекономічна діяльність (foreign economic activity) – 

сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного, науково-
технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових 
відносин даної країни із зарубіжними державами з метою ефективного 
використання переваг міжнародного поділу праці. 
Управління зовнішньоекономічною діяльністю (management 

of foreign economic activity) – системний вплив на об’єкт (виробничі 
структури, фірми, організації, колективи людей) для забезпечення їх 
життєздатності, узгодженості в роботі і досягнення кінцевого результату. 
Експорт (export) – продаж товарів іноземним об’єктам господарської 

діяльності та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи 
реекспорт товарів, крім передачі майна об’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності іноземному об’єкту господарської діяльності за кордоном 
як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при 
спільній господарській діяльності. 
Імпорт (import)  – закупка в іноземних об’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності товарів та їх ввезення на територію України, включаючи 
закупку товарів, призначених для власного споживання установами та 
організаціями України, розташованими за її межами. 
Іноземна валюта (foreign currency) – валюта готівкою, грошові 

знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться 
в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної 
іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу. 
Методи управління (management methods) – спосіб здійснення 

управлінської діяльності, при якому досягаються цілі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. 
Ліцензія (license) – дозвіл на експорт (імпорт) товару з визначенням 

його загального обсягу. 
Квота (quota) – граничний обсяг певної категорії товарів, який 

дозволено експортувати (імпортувати) протягом встаноленого строку, 
та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях. 
Митний тариф (customs tariff) – перелік ставок мит, що застосовуються 

до товарів, які переміщуються через державний кордон. 
Мито (customs duty) – це обов’язковий грошовий внесок, який 

збирається державою при перетині товаром її митного кордону. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

Теми рефератів 
1. Система управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
2. Основні інститути та інструменти регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 
3. Механізми та практика регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Національна зовнішньоекономічна політика України. 
5. Політико-правові аспекти здійснення зовнішньоекономічних операцій. 

 
Тести для самоконтролю 

1. Граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено 
експортувати (імпортувати) протягом встановленого строку, та який 
визначається у натуральних чи вартісних одиницях – це: 

а) митні збори; 
б) митний тариф; 
в) квота; 
г) ставка страхування експортних кредитів. 
 
2. Системний вилив на об’єкт (виробничі структури, фірми, організації, 

колективи людей) для забезпечення їх життєздатності, узгодженості в 
роботі і досягнення кінцевого результату – це: 

а) міжнародний менеджмент; 
б) зовнішньоекономічна діяльність; 
в) управління зовнішньоекономічною діяльністю; 
г) метод управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
 
3. До складу керуючої системи управління ЗЕД в Україні входять: 
а) Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Національний банк; 
б) місцеві ради народних депутатів; 
в) місцеві ради народних депутатів та їх розпорядчі органи; 
г) Державний митний комітет, Антимонопольний комітет. 
 
4. Який з принципів управління зовнішньоекономічною діяльністю 

передбачає виключне право громадян України самостійно та незалежно 
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України? 

а) принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 
б) принцип суверенітету України та її громадян у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 
в) принцип захисту суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 
г) принцип незалежності. 
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5. Розгляд, затвердження та зміна структури органів державного 
управління зовнішньоекономічною діяльністю належать до компетенції: 

а) Кабінету Міністрів України; 
б) Національного банку України; 
в) Верховної Ради України; 
г) Президента України. 
 
6. До складу керованої системи управління ЗЕД в Україні входять: 
а) фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та 

особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність 
згідно з законами України і постійно проживають на території України; 

б) об’єднання фізичних чи юридичних або фізичних і юридичних 
осіб, які є юридичними особами, але які не мають постійного місце-
знаходження на території України і яким цивільно-правовими законами 
України не заборонено здійснювати господарську діяльність; 

в) зареєстровані в Україні юридичні особи, які мають постійне 
місцезнаходження на території України; 

г) структурні одиниці іноземних об’єктів господарської діяльності, 
які не є юридичними особами згідно з законами України. 

 
7. Норми прискореної амортизації основних виробничих фондів; 

норми амортизації на імпортне обладнання; ставки надання і одержання 
кредитів, ставки страхування експортних кредитів, позик є: 

а) адміністративними методами управління; 
б) економічними методами управління; 
в) інструментами економічних методів управління; 
г) інструментами адміністративних методів управління. 
 
8. Заборона окремих видів експорту та імпорту товарів, застосування 

спеціальних імпортних процедур та спеціальних правових режимів, 
заходи проти недобросовісної конкуренції є: 

а) адміністративними методами управління; 
б) економічними методами управління; 
в) інструментами економічних методів управління; 
г) інструментами адміністративних методів управління. 
 
9. Які головні органи управління включає в себе Організація Об’єднаних 

Націй: 
а) Міжнародний суд і секретаріат; 
б) Економічну і Соціальну Раду, Раду Безпеки; 



Лазарєва О.В. 62 

в) Раду з торгівлі і розвитку; 
г) ГенеральнуАсамблею. 
 
10. Вкажіть самостійні в юридичному і фінансовому відношенні 

суб’єкти, що включає в себе Світовий банк: 
а) Міжнародний валютний фонд; 
б) Міжнародний банк реконструкції і розвитку; 
в) Міжнародна асоціація розвитку; 
г) Генеральна Асамблея з тарифів та торгівлі. 
 
11. Мета Міжнародного валютного фонду: 
а) стимулювання світової торгівлі в усіх її основних напрямках 

між країнами з різними рівнями економічного розвитку; 
б) надання допомоги бідним країнам, кредитування їх на пільгових 

засадах; 
в) вихід світової торгівлі на вільний ринок на надійній правовій 

основі, що може сприяти її економічному зростанню і розвитку; 
г) сприяння розвитку світової торгівлі і валютного співробітництва 

шляхом визначення норм регулювання валютних курсів і контролю за 
їх дотриманням, створення багатосторонньої системи платежів, усунення 
валютних обмежень. 

 
12. Регулювання курсу національної валюти України; здійснення 

обліку і розрахунків по наданих і одержаних державних кредитах і 
позиках, проведення операцій з центральними валютними ресурсами, 
які виділяються з Державного валютного фонду України належать до 
компетенції: 

а) Кабінету Міністрів України; 
б) Національного банку України; 
в) Верховної Ради України; 
г) Державного митного комітету. 
 
13. Робота на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними 

об’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її 
межами відноситься до: 

а) методів управління зовнішньоекономічною діяльністю; 
б) видів управління зовнішньоекономічною діяльністю; 
в) адміністративних методів управління зовнішньоекономічною 

діяльністю; 
г) економічних методів управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
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14. Експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили відноситься до: 
а) методів управління зовнішньоекономічною діяльністю; 
б) видів управління зовнішньоекономічною діяльністю; 
в) адміністративних методів управління зовнішньоекономічною 

діяльністю; 
г) економічних методів управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
 
15. У яких формах на підприємствах, які здійснюють експорт і імпорт 

товарів, будуються зовнішньоторговельні функції управління? 
а) як частка внутрівиробничої структури; 
б) як відносно самостійна організаці; 
в) як зовнішньоекономічний відділ; 
г) як зовнішньоторговельна фірма. 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю ґрунтується на 
принципах суверенітету у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, 
свободи зовнішньоекономічного підприємництва, забезпечення юридичної 
рівності і неприпустимості дискримінації, забезпечення верховенства 
закону та захисту суб’єктів і об’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Керуючу систему управління зовнішньоекономічною діяльністю 
складають такі інституції, як: Кабінет Міністрів України, Верховна 
Рада, Національний банк, Антимонопольний комітет та місцеві ради 
народних депутатів. Усі вони мають свої методи, повноваження, функції 
та принципи роботи. До керованої системи управління зовнішньо-
економічною діяльністю належать фізичні особи, об’єднання фізичних 
осіб або фізичних та юридичних структур, юридичні особи, структури 
іноземних об’єктів господарювання. 

Для зовнішньоекономічної діяльності характерні два методи 
управління – економічний і адміністративний, що діють за допомогою 
певних інструментів. 

Головними світовими організаціями, які регулюють та контролюють 
зовнішньоекономічну діяльність є Міжнародний валютний фонд, 
Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку, Світова організація 
торгівлі, Світовий банк. 

На підприємствах, які здійснюють експорт і імпорт товарів, 
зовнішньоторговельні функції управління будуються в основному у двох 
формах: як частка внутрівиробничої структури – зовнішньоекономічний 
відділ і як відносно самостійна організація – зовнішньоторговельна 
фірма. Вони наділяються певними функціональними правами та 
обов’язками. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. У чому полягають суть та принципи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю? 

2. Що відноситься до керуючої системи зовнішньоекономічної діяльності 
в управлінні? 

3. Які складові керованої системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю в Україні? 

4. Охарактеризуйте методи та інструменти управління зовнішньо-
економічною діяльністю. 

5. Назвіть світові організації, які координують зовнішньоекономічну 
діяльність. Дайте їх загальну характеристику. 

6. Вкажіть структурні підрозділи підприємства, що організовують 
управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві, та 
їх основні функції. 
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