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У статті розглянуто принципи та  фактори, які впливаю ть на 
розвиток міжнародної торгівлі, вплив валю тних курсів при 

здійсненні експортно-імпортних операцій. Визначено місце торгівлі 
в системі світо господарських зв ’язків.

Н а сьогодніш ній день досить актуальним питанням є питання 
міжнародної торгівлі, адже чи не усі великі п ідприємства 
здійсню ю ть експорт чи імпорт продукції. Серед численних 
експортно-імпортних операцій досить важливим є правильне 
здійснення розрахунків, правильне відображення операцій в обліку 
і найбільш  пош иреним є питання обміну валю т при здійсненні 
даних розрахунків.

Дослідженням питання міжнародної торгівлі займалися такі 
вчені: Базелер У., Барсуков Е., Бураковський І., Гольцберг А.,
Загаш вілі В., Кальченко Т., Киреев А., Кириченко А., Королєв І., 
Крачило М ., Львов Д., М ішко С., Оніщ енко В., О сика С., 
П ахомов Ю ., П етраш ко Л., Рогач О., Румянцев А., Рут Ф., 
С авел’єв Є., Сіденко В., Собольніков Л., Стонер Д., Туров С., 
Тєор Т., У рицький Н., Ф едотов Л., Ф іліпенко А., Ф омічев В. 
Ц иганкова Т. та  інші.

М іжнародні розрахунки є складовою  зовніш ньоекономічного 
контракту, а також  є важливим етапом при здійсненні 
зовніш ньоекономічної діяльності. М іж народна торгівля тісно 
взаємопов’язана із зовніш ньоекономічною  діяльністю  країни та  
підприємств, які функціоную ть в межах даної країни та  за її 
кордонами, оскільки передбачає продаж  товарів, робіт, послуг, 
певних державних ресурсів між певними країнами або ж  
підприємствами. П роцес міжнародної торгівлі вклю чає в себе такі 
митні режими як  експорт, імпорт, реекспорт та  реімпорт. Саме під 
час здійснення даної торгівлі між підприємствами різних країн
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здійсню ється вибір форм розрахунку, які описую ться у 
зовніш ньоекономічному контракті.

За даними сайту Державної служби статистики (за січень 2013 
року) У країна здійсню є експорт та  імпорт товарів і послуг до країн 
С Н Д  (Азербайджан, Білорусь, В ірменія, Казахстан, Киргистан, 
Республіка М олдова, Російська Ф едерація, Таджикистан,
Туркменістан, У збекистан) -  20,22%  (67035,4 тис. дол. СШ А); до 
інш их країн світу -  32,20 % (106767,7 тис. дол. СШ А); експорт та  
імпорт до Європи -  31,02%  (102841,1 тис. дол. СШ А); експорт та 
імпорт до А зії -  11,38 % (37718,1 тис. дол. СШ А); експорт та 
імпорт до Африки 2,02 % (6710,2 тис. дол.. СШ А); експорт та 
імпорт до А мерики -  2,75%  (9084,4 тис. дол.. СШ А) та  експорт і 
імпорт до Австралії і Океанії -  0,19%  (631,9 тис дол.. США). 
Вищ енаведені дані по експорту представлено на рис. 1.
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Географ ічна структура міжнародної торгівлі також
неоднозначна. Інтенсивність торговельних зв ’язків значно 
розрізняється за  країнами. Н а частку тільки промислово розвинутих 
країн доводиться близько 70%  міжнародної торгівлі й більш е 3/4 
усього торговельного обороту, вклю чаю чи послуги. В основному 
вони ведуть цю торгівлю  один з одним: близько 80% експорту 
промислово розвинених країн призначається для інш их промислово 
розвинутих країн [1]. Отже, з даного рисунку видно, що найбільш е 
У країна експортує та  імпортує товарів і послуг до інш их країн світу
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(32,2% ) та  країн Європи (31,2%), а найменш е -  до країн А встралії 
та  Оканії (0,19%).

Н айсуттєвіш і експортні поставки протягом 2013 року 
здійсню вались до Російської Ф едерації -  23,2%  від загального 
обсягу експорту (чорні метали, залізничні локомотиви, механічні 
машини), Туреччини -  6,2%  (чорні метали, зернові культури, 
добрива), Італії -  4,5%  (чорні метали, зернові культури, насіння і 
плоди олійних рослин), П ольщ і -  4%  (чорні метали, руди, ш лак і 
зола, електричні машини), Китаю  -  3,8%  (руди, ш лак і зола, жири 
та  олії тваринного або рослинного походження, механічні машини), 
Індії -  3,5%  (жири та  олії тваринного або рослинного походження, 
чорні метали, палива мінеральні, наф та і продукти її перегонки), 
Єгипту -  3,4% (чорні метали, зернові культури, насіння і плоди 
олійних рослин).

М іж народна торгівля посідає особливе місце в системі 
світогосподарських зв ’язків, так як в ній віддзеркалю ється рух 
різноманітних ресурсів, що переміщ ую ться між країнами, 
регіонами та ю ридичними особами. Незважаю чи на те, що вона 
почала активно розвиватися ще з Х У ІІІ-Х ІХ  століття, найбільш  
високих темпів вона досягла у Х Х  столітті, особливо в його кінці. 
Сьогодні вона опосередковує практично всі види міжнародного 
співробітництва, вклю чаю чи спільну виробничу діяльність 
господарю ю чих суб’єктів з різних країн, м іжнародний трансфер 
технологій, тощо. Також у своїй статті “Основні чинники зростання 
міжнародної торгівлі” . Н а стабільне зростання міжнародної торгівлі 
вплинули наступні фактори, серед яких: поглиблення міжнародного 
поділу праці й інтернаціоналізація виробництва, НТР (сприялв 
оновленню  основного капіталу, створенню нових галузей 
економіки, що водночас прискорило реконструкцію  старих), значне 
збільш ення частки послуг (“невидимого експорту”), активна 
діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку, 
регулю вання міжнародної торгівлі в межах СОТ, розвиток 
економічної і передусім  торговельної інтеграції (усунення 
регіональних бар’єрів, формування спільних ринків, зон вільної 
торгівлі), здобуття політичної незалежності колиш німи
колоніальними країнами і їх наступний розвиток та виокремлення 
серед них “нових індустріальних країн” орієнтованих на зовніш ній
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ринок, трансформаційні процеси у постсоціалістичних країнах, що 
призвело до зростання відкритості їх економічних систем [1].

Н айбільш  суттєвим фактором, щ о впливає на зростання 
обсягів міжнародної торгівлі є науково технічний розвиток країн, 
оскільки, навіть, в наш  час ми можемо спостерігати велику 
кількість товарів, що експортую ться в нашу країну, серед яких 
персональні ком п’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, побутова 
техніка, вироби легкої промисловості та  інш і засоби, без яких 
сучасні громадяни наш ої країни не уявляю ть свого життя.

Варто також  наголосити на основних принципах та  факторах 
взаєм озв’язків і взаємозалеж ностей, які впливаю ть н а розвиток 
міжнародної торгівлі. О сновним таким  принципом  є принцип 
транспарентності, який характеризується як взаємна прозорість у 
торгівельних зв ’язках. До факторів відносять: різноманітність 
су б ’єктів м іж народної торгівлі та  рівня їхнього розвитку; зм іна 
методів регулю вання у світовій торгівлі, виходячи із принципів, 
умов, цілей та  форм держ авної політики кож ного із суб ’єктів; 
важ ливий вплив на розвиток світової торгівлі має стан 
міжнародної торгівельної інф раструктури. Дані фактори сприяю ть 
розвитку регіональної торгової інтеграції за рахунок географічної 
близькості та  економічного рівня розвитку партнерів [2].

М ож на вважати, що принцип транспарентності діє лиш е у 
випадку, коли співпраця здійсню ється між невеликими 
підприємствами і зв ’язки у даному випадку завжди підлягаю ть 
перевірці. Щ о ж  стосується великих підприємств, то контроль за 
прозорістю  між двома підприємствами-партнерами стає все більш 
складніш им і не дозволяє виявити чи є прозорими відносини між 
підприємствами, чи ні.

Д онедавна було прийнято вважати, що міжнародна торгівля 
послугами є залежною  галуззю  світової економіки, послуги 
сприймалися як похідні, які супутні міжнародній торгівлі товарами. 
П роте на сучасному етапі інтернаціоналізації та  глобалізації 
економіки міжнародна торгівля послугами не тільки супроводжує, 
але й ініцію є міжнародну торгівлю  товарами, виводить її на якісно 
новий рівень. Сьогодні темпи розш ирення міжнародної торгівлі 
послугами випередж аю ть темпи розвитку міжнародної торгівлі 
товарами. П ослуги перетворилися в самостійний предмет
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міжнародної торгівлі, уж е сьогодні багато країн світу обрали курс 
на експорт послуг, віддаю чи їм роль основного постачальника в 
дохідну частину державного бюджету [3].

Н а даному етапі розвиток міжнародної торгівлі товарами та 
міжнародної торгівлі послугами знаходяться на одному рівні, тобто 
є рівноправними. В нашу країну здійсню ю ть як імпорт товарів, так і 
імпорт послуг. Проте, більш розповсю дж еним видом міжнародної 
торгівлі все ж  таки є торгівля товарами.

Значний вплив н а розвиток міжнародної торгівлі У країни має 
світова організація торгівлі (СОТ), членом якої У країна є з 16 
травня 2008 року. Д іяльність СОТ може здійсню ватися винятково в 
рамках її компетенції, визначеної М арракеською  угодою  і 
прийнятими на її основі інш ими документами. Згідно з 
М арракеською  угодою , СОТ забезпечує загальну інституційну 
основу для здійснення торговельних відносин між її членами, тобто 
утворю є міжнародний форум з робочими органами [5]. П роте 
членство У країни в даній організації не дозволить значно 
збільш ити міжнародну торгівлю , оскільки, на жаль, в наш ій країні 
на низькому рівні розвинуто виробництво товарів.

Для здійснення експортно-імпортних операцій між
підприємствами, організаціями, країнами, кож на з яких має свою 
грош ову одиницю, важливе значення має валю тний курс обміну 
грош ової одиниці однієї країни в іншу. Існує безліч видів валю тних 
курсів н а зміну яких впливає попит та  пропозиція на валюту. Крім 
попиту та  пропозиції на зміну валю тних курсів впливає рівень 
інфляції, стан поточного торгового балансу.

П ри достатній різниці валю тних курсів виникає курсова 
різниця, яка може бути як позитивною , так і негативною. К урсова 
різниця яка є позитивною  збільш ує суму доходу підприємства, 
негативна курсова різниця зменш ує суму доходу, що в свою чергу 
збільш ує суму витрат.

Отже, з вищ е наведеного матеріалу можна стверджувати, що 
розвиток міжнародної торгівлі займає велике місце у 
зовніш ньоекономічній діяльності будь-якої країни. Н а розвиток 
міжнародної торгівлі впливає безліч факторів, основним серед яких, 
є науково технічний розвиток країн. Також, слід зауважити, що 
розвиток міжнародної торгівлі товарами та міжнародної торгівлі
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послугами є рівноправними і залежать від того в якій країні, що 
більше розвивається: експортно-імпортні операції, пов’язані з 
товарами чи з послугами. Якщ о пов’язати міжнародну торгівлю і 
фактори впливу на валютний курс, то основним фактором є стан 
поточного торговельного балансу, оскільки саме він 
характеризується тим, щ о продаж за кордон товарів і послуг 
породжує попит на валюту для їх оплати, а оскільки саме 
міжнародна торгівля пов’язана з продажем товарів, то саме цей 
фактор прямо пов’язаний з курсом валюти.
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