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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ
Васюренко В. О.

УДК 517.436

Узагальнено погляди вчених на змістовність поняття "фінансове регулювання
ЗЕД" та обґрунтовано авторське бачення з цього приводу, розглянуто окремі складові
фінансового регулювання ЗЕД підприємства, уточнено економічний зміст фінансового
регулювання ЗЕД підприємства та надано взаємозв’язок окремих його елементів. На© Васюренко В. О., 2011
© Малярец Л. М., 2004
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укова новизна даного дослідження полягає в уточненні економічного змісту фінансового регулювання ЗЕД підприємства завдяки комплексному узагальненню теоретичних аспектів з цього приводу.
Ключові слова: фінансове регулювання, економічний зміст, зовнішньоекономічна діяльність, метод, інструмент, форма, змістовність.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА
Васюренко В. А.

УДК 517.436

Обобщены взгляды ученых на содержательность понятия "финансовое регулирование ВЭД" и обосновано авторское видение на этот счет, рассмотрены отдельные
составляющие финансового регулирования ВЭД предприятия, уточнено экономическое содержание финансового регулирования ВЭД предприятия и предоставлена взаимосвязь отдельных его элементов. Научная новизна данного исследования заключается в уточнении экономического содержания финансового регулирования ВЭД
предприятия благодаря комплексному обобщению теоретических аспектов по этому
поводу.
Ключевые слова: финансовое регулирование, экономическое содержание,
внешнеэкономическая деятельность, метод, инструмент, форма, содержательность.

ECONOMIC CONTENTS OF THE ENTERPRISE’S INTERNATIONAL BUSINESS
FINANCIAL REGULATION: THEORETICAL ASPECTS OF THE QUESTION
Vasyurenko V. A.

UDC 517.436

Views of scientists on the content of the concept of "financial regulation of economic
activity" and the author's vision are generalized. grounded in this respect. Separate
components of financial regulation of enterprise’ FEA, are considered and clarified. The
economic content of the financial regulation of economic activity is given. The relationship
of individual elements of the enterprise is introduced. The novelty of this study is to clarify
the economic content of enterprise’s FEA financial regulation through the complex
generalization of the theoretical aspects of this matter.
Key words: financial regulation, economic sense, foreign trade, method, instrument,
shape, consistency.
На сьогодні фінансове регулювання у цілому та
фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
(далі – ЗЕД) підприємства зокрема є центром дискусій серед вчених. У першу чергу, це зумовлено тим, що існує
багато поглядів на сутність та змістовність зазначених понять. Це одночасно свідчить як про недоопрацьованість
теоретичних засад фінансового регулювання, так і про
значний інтерес до даного поняття з боку науковців. За
будь-яких обставин, така теоретична плутанина спричиняє негативний вплив на практичні аспекти фінансового
регулювання, гальмуючи розвиток сучасного підприємства. Важливість зазначених питань окреслила напрямок
даного дослідження та підтверджує його актуальність з
погляду розв’язання нагальної проблеми забезпечення
ефективного фінансового регулювання ЗЕД підприємства.

Аналіз літературних джерел з окресленої вище
проблематики показав, що на сьогодні питаннями фінансового регулювання взагалі та фінансового регулювання
ЗЕД цікавиться велика кількість науковців, серед яких Дурицька Г. В., Бречко О. В., Крупін В. Є., Пластун В. Л., Дегтярев О. В., Соловйова О. А., Мусієнко О. І., Філіна Г. І.,
В. Булана, Я. Жаліло, В. Фурман, М. Петренко та ін.
Але, незважаючи на те, що праці перелічених вчених є достатньо ґрунтовними та безперечно важливими з
погляду розвитку теоретичного підґрунтя фінансового регулювання, все ж таки вони присвячені окремим аспектам
фінансового регулювання, висвітлюючи його економічний
зміст лише частково в конкретному аспекті. Саме тому
метою даного дослідження є комплексне узагальнення
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Таблиця 1
Погляди на визначення змістовності фінансового
регулювання ЗЕД підприємства
Автор
Визначення
Костилєв О. О. [1] процес цілеспрямованого та послідовного
застосування форм та методів державного впливу на суб’єкти господарювання
Дурицька Г. В. [2; 3] сукупність економічних форм, методів та
інструментів, за допомогою яких стимулюється, координується і регламентується
діяльність суб’єктів у сфері зовнішньоекономічних зв’язків відповідно до цілей та
завдань
Бречко О. В. [4]
сукупність фінансових інструментів, за
допомогою яких створюються фінансові
передумови та стимули розвитку суб’єктів
господарювання відповідно до їх цілей та
завдань
Крупін В. Є. [5]
сукупність економічних і адміністративних
методів, важелів та інструментів, що у поєднанні здійснюють регулюючий і стимулюючий вплив на ЗЕД через створення
сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності систем та їх продукції
на основі впровадження інновацій з метою ефективного використання їх експортного потенціалу та розширення зовнішніх
ринків збуту вітчизняної високотехнологічної і наукомісткої продукції з високою часткою доданої вартості

Як видно з табл. 1, вчені розглядають зміст фінансового регулювання ЗЕД за допомогою різних складових.
На думку автора, узагальнюючи погляди вчених, економічний зміст фінансового регулювання ЗЕД підприємства
необхідно досліджувати у взаємозв’язку методів, інструментів та форм фінансового регулювання ЗЕД підприємства. Саме тому необхідно розглянути окремо сутність перелічених складових змістовного наповнення даного
поняття.
У цілому ж багатогранність та множинність методів
фінансового регулювання ЗЕД підприємства визначається
кількістю різнопланових робіт різних дослідників, що відбито у даних табл. 2.

Таблиця 2
Порівняльний аналіз найбільш поширених
поглядів щодо визначення методів фінансового
регулювання ЗЕД підприємства

+
+
+

+
+

+
+
+

страхування

грошовокредитні

+

податкові

Дурицька Г. В. [2]
+
Пластун В. Л. [6]
Дегтярев О. В. [7]
Соловйова О. А. [8]
Мусієнко О. І. [9]
Філіна Г. І. [10]
В. Булана,
Я. Жаліло [11]
В. Фурман [12]
М. Петренко [13]
+

валютні

Автор

нетарифні

Методи
тарифні

теоретичних аспектів фінансового регулювання ЗЕД підприємства.
Для досягнення поставленої мети в межах даного
дослідження зроблено спробу вирішити такі завдання:
узагальнити існуючі погляди вчених на змістовність
поняття "фінансове регулювання ЗЕД" та обґрунтувати
авторське бачення з цього приводу;
розглянути окремі складові фінансового регулювання ЗЕД підприємства;
уточнити економічний зміст фінансового регулювання ЗЕД підприємства та надати взаємозв’язок окремих
його елементів.
Перш за все, слід зауважити, що існує велика кількість визначень поняття "фінансове регулювання ЗЕД підприємства", але не всі вони відображають змістовність
даного поняття, тобто окреслюють його складові, завдяки
чому може бути досліджений економічний зміст фінансового регулювання ЗЕД підприємства. Так, економічний
зміст фінансового регулювання ЗЕД розглядається вченими з різних боків (табл. 1).

+
+
+
+

+

+
+

+
+

Як видно з даних табл. 2, найбільший інтерес викликають фінансові методи регулювання ЗЕД. Така увага
до цих методів пов’язана з тим, що саме фінансові важелі
у підсумку визначають дієвість та ефективність ЗЕД. Це ж
дозволяє говорити й про значимість фінансового регулювання ЗЕД, за допомогою якого реалізуються більшість
впливів щодо ведення та здійснення ЗЕД. Отже, відповідно до відміченого можна говорити, що фінансове регулювання ЗЕД переважно розглядається з погляду кредитногрошових, податкових, митних, страхових, бюджетних та
валютних відносин.
Тобто превалюючим при визначенні фінансового
регулювання ЗЕД є відповідне фінансово-кредитне, податкове, митно-тарифне, валютне, страхове, а також бюджетне регулювання, що і визначає основні складові фінансового регулювання ЗЕД.
У свою чергу, використання методів фінансового
регулювання ЗЕД забезпечується застосуванням певних
інструментів.
Так, зокрема, наприклад, Дзюблюк О. В. надає
перевагу таким інструментам: процентній ставці, нормі
резервування, правилам оперування із валютною виручкою [14]. Разом з цим Колінець Л. Б. та Штефанич Д. А.,
розглядаючи інструменти фінансового регулювання ЗЕД,
надають перевагу податкам ЗЕД та страхуванню експорту
[15; 16]. До того ж застосування методів та інструментів
фінансового регулювання ЗЕД підприємства відбувається
в певних формах. На думку автора, до таких форм слід
віднести, перш за все, такі, що наведені на рис. 1.
фіскальна політика

валютна політика

кредитна політика

Форми фінансового
регулювання ЗЕД
підприємства

бюджетна політика

засади розвитку страхового ринку

Рис. 1. Форми фінансового регулювання ЗЕД
підприємства (узагальнено автором)
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Отже, складові фінансового регулювання ЗЕД підприємства можуть бути представлені взаємозв’язком методів, інструментів та форм (рис. 2).
Методи

Інструменти

Форми

тарифні

процентна ставка

фіскальна
політика

нетарифні

норма
резервування

валютна політика

валютні
податкові

правила оперування із валютною ви- засади розвитку
страхового ринку
ручкою
податки

грошово-кредитні
страхування

страхування
експорту

кредитна
політика
бюджетна
політика

Рис. 2. Взаємозв’язок складових фінансового
регулювання ЗЕД, що визначають
його економічний зміст
Таким чином, наукова новизна даного дослідження
полягає в уточненні економічного змісту фінансового регулювання ЗЕД підприємства завдяки комплексному узагальненню теоретичних аспектів з цього приводу.
При цьому як напрямок подальших досліджень,
слід вказати необхідність розробки й обґрунтування системи фінансового регулювання ЗЕД підприємства.
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Боярська М. О.
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Обґрунтовано необхідність побудови системи управління інноваційними процесами на машинобудівних підприємствах. Розроблено систему управління інноваційними процесами та визначено особливості її реалізації. Визначено, що управління інноваційними процесами підприємства на сучасному етапі вирішується застосуванням
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