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ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Нові тенденції в трансформуванні міжнародного економічного середовища 

на початку XXI століття, що характеризуються глобалізацією, регіоналізацією та 

диверсифікацією ринків, масштабністю міжнародного обсягу торгівлі, свідчать 

про те, що розвиток зовнішньоекономічних відносин  в АПК України набуває 

надзвичайно актуального значення. За роки незалежності країна суттєво 

просунулася на шляху до визнання її повноцінним партнером на світовому 

ринку. Та разом з тим, зовнішньоекономічна діяльність підприємств АПК в 

сучасних умовах знаходиться в просторі своєрідних неузгоджених, а також 

діаметрально протилежних умовах: з одного боку – в динамічних і нерідко 

несприятливих для України глобальних процесах та явищах світової економіки, а 

з іншого – в недосконалому й інертному національному та регіональному 

середовищі з точки зору формування та своєчасного запровадження досконалої 

нормативно-правової бази з врахуванням членства України у СОТ, що вимагає 

самостійного вирішення широкого кола проблем, серед яких важливе місце 

посідає проблема стратегічного управління.  

Вступ України до СОТ, орієнтація на євроінтеграцію обумовлюють 

необхідність удосконалення механізмів функціонування, регулювання, 

стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю та поглиблення 



наукових досліджень з цих питань. Досвід багатьох країн свідчить, що розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності потребує виваженої та збалансованої 

зовнішньоторговельної політики, яка є синтезом лібералізації і протекціонізму. З 

погляду на це, особливо актуальним є  вирішення завдання формування 

механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Наукові теоретичні розробки положень про зовнішньоекономічну 

діяльність, закладені в основу теорій і концепцій міжнародної торгівлі, які 

розвивалися економічною думкою починаючи з кінця XV ст., дозволили 

встановити, що сучасна міжнародна торгівля й зовнішньоекономічна діяльність, 

як країн, так і окремих підприємств АПК, спираючись на цілий ряд теорій 

(Теорія абсолютних переваг А.Сміта, теорія відносної переваги Д.Рікардо і 

Р.Торренса, теорія міжнародної вартості Дж. С. Мілля, система управління ЗЕД, 

заснована на вченні Джона Мейнарда Кейнса і класиків монетаризму, теорія 

Хекшера – Оліна, Парадокс Леонтьева, сучасні концепції міжнародної торгівлі, 

розроблені представниками вищого менеджменту провідних транснаціональних 

корпорацій: концепції експортних і імпортних можливостей), є специфічною 

еволюційною системою поглядів європейських економістів, що сформувалася  

під впливом вказаних теорій. Підсумовуючи все сказане щодо теоретичних 

принципів міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності, можна 

зробити висновок про те, що окремі теорії торгівлі більш доповнюючи, ніж 

суперечливі, а в сукупності вони можуть представляти значний комплекс рішень 

для урядових органів, які розробляють зовнішньоторговельну політику країни. 

Аналіз літератури показав, що зовнішня торгівля  – це початкова і 

найпростіша економічна форма товарного обміну між країнами. З поглибленням 

інтернаціоналізації з’являються інші поняття: зовнішньоекономічні зв’язки і 

зовнішньоекономічна діяльність. В економічній літературі [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

склалася безліч підходів до їх трактування. Проте відсутні спроби здійснити 

порівняльну характеристику цих понять в області АПК, виділити загальні і 

відмінні риси, що дає підстави стверджувати, що проблема розробки понятійного 

апарату цих процесів є актуальною.  



 

До змісту поняття зовнішньоекономічної діяльності учені підходять з різних 

точок зору.  При вивченні даного питання науковий інтерес представляють праці 

таких авторів: Саблука П.Т. [7] який відзначає, що зовнішньоекономічні зв’язки в 

системі АПК є істотним чинником впливу на структуру і ефективність розвитку 

АПК, прискорюючи упровадження іноземних науково-технічних досягнень, 

С.М.Кваші [8; 9] – зовнішньоекономічна діяльність передбачає вивчення теорії і 

практики зовнішніх відносин і у зв'язку з цим, є як узагальненим економічним 

поняттям, так і об'єктом наукових досліджень з певною методологією, Ткаченко 

В.Г., Богачова В.І, Гончарова В.М. які відзначають, що зовнішньоекономічні 

зв’язки сприяють включенню національної економіки в міжнародні інтеграційні 

процеси, організації міжнародного обміну результатами праці і природними 

ресурсами, зміцненню економіки і підвищенню її ефективності за рахунок 

іноземних інвестицій, створенню основи для входження країн у «нову світову 

економіку» [10,с.270; 11,с.30; 12,], Дроздової Г.М., яка вважає, що 

зовнішньоекономічні зв’язки є різними формами, засобами і методами 

зовнішньоекономічних відносин між країнами, а зовнішньоекономічна діяльність 

– це сукупність виробничо-господарських, організаційно – економічних і 

комерційних функцій підприємства, пов’язаних з його виходом на зовнішній 

ринок [13, с.7], на думку Покровської В.В. система зовнішньоекономічних зв'язків 

забезпечує експортні поставки для державних потреб і міждержавних торгових 

відносин країни, а зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на рівні 

виробничих структур [14, с.11]. 

Таким чином, на нашу думку, зовнішньоекономічна діяльність є сукупністю 

виробничо-господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій. 

Необхідними умовами зовнішньоекономічної діяльності є виконання операцій по 

забезпеченню просування товару від продавця до покупця; по своєчасному 

наданню зовнішньоторговельних операцій.  

В багатьох наукових джерелах поняття зовнішньоекономічна діяльність і 

зовнішньоекономічні зв’язки ототожнюються. Зовнішньоекономічні зв’язки 



підприємства формуються в умовах розвитку його зовнішньоекономічної 

діяльності й елементів зовнішнього середовища, які впливають на цей вид 

діяльності. Таким чином, нам видається обґрунтованим  розглядати категорію 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК як сукупність 

зовнішньоекономічних операцій у сфері виробничо-господарської діяльності 

підприємств АПК. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств АПК – це 

діяльність суб’єктів АПК України, що формує зовнішньоекономічні  відносини 

країни з приводу виробництва й обміну сільськогосподарською продукцією і 

продуктами її переробки. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності АПК будь-

якої країни  пов’язаний з розвитком міжнародних зв’язків регіонів національних 

економік, підприємств АПК. Тому для опису зовнішньоекономічної сфери АПК 

країни, як комплексної системи економічних категорій, необхідно прослідити 

взаємозв’язок зазначених категорій (рис. 1), які тісно взаємозв’язані між собою.  

Виявлено, що в основі міжнародного розподілу праці лежить 

зовнішньоекономічний агропродовольчий комплекс країни, регіону, 

підприємства; ресурси світової економіки включають зовнішньоекономічний 

агропотенціал країни, регіонів і міжнародні економічні відносини з приводу 

виробництва й обміну сільськогосподарською продукцією, акумулюють у собі 

зовнішньоекономічні відносини країни, регіонів і підприємств з приводу 

виробництва й обміну сільськогосподарською продукцією. 

Сьогодні зовнішньоекономічна діяльність є найбільш розвинутою формою 

міжнародних економічних відносин. На нашу думку, необхідність її обумовлена 

такими чинниками, як утворення світового ринку як однієї з історичних 

передумов капіталістичного способу виробництва; нерівномірність розвитку 

галузей у різних країнах; тенденція до безмежного розширення розмірів 

виробництва виникла на сучасному етапі розвитку економіки, тоді як місткість 

внутрішнього ринку обмежена платоспроможним попитом населення; експорт 

аграрної продукції дає можливість збільшити або зберегти кількість робочих 

місць в умовах зниження об'ємів реалізації на внутрішньому ринку.  

 



 

Рис. 1. Взаємозв’язок категорій зовнішньоекономічної сфери   

агропромислового комплексу України 
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