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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ – СУБ’ЄКТІВ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет
У статті подано власне тлумачення поняття організаційно-економічні відносини аграрних підприємств - суб’єктів ЗЕД та визначено
їх складові. Досліджено методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин аграрних підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й запропоновано механізм їх регулювання,
що базується на Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики
Миколаївської області.
Ключові слова: організаційно-економічні відносини, аграрні підприємства, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, механізм регулювання.

Постановка проблеми. Діяльність аграрних підприємств –
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності значною мірою залежить від рівня їх розвитку, досконалості та адекватності
організаційно-економічних відносин між ними.
Ефективне формування організаційно-економічних відносин аграрних підприємств в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності сприяє відтворенню експортного
потенціалу країни, удосконаленню зовнішньоторговельних операцій та контрактної діяльності, залученню іноземних інвестицій, формуванню ефективної економічної безпеки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження питань формування та розвитку організаційно-економічних відносин аграрних підприємств в умовах
розвитку зовнішньоекономічної діяльності зробили такі науковці:
Л. М. Березіна, С. М. Березовенко, А. В. Ключник, Л. І. Михайлова,
М. Ю. Сіренко, О. В. Шебаніна та ін. Незважаючи на значну кількість досліджень у цьому напрямі, ще не всі аспекти проблеми є
дослідженими.
Метою статті є визначення особливостей організаційноекономічних відносин аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД та
розроблення механізму їх регулювання, що базується на Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики регіону.
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Виклад основного матеріалу. Організаційно-економічні відносини є відображеними у господарських системах окремих галузей суспільного виробництва – економіка промисловості, сільського
господарства, торгівлі, охорони здоров'я тощо. Їхню специфіку вивчають конкретні економічні науки. До загальних організаційно-економічних відносин належать форми і методи господарювання, які
характерні для всіх галузей економіки. Серед останніх сьогодні виділяють, по-перше, ринкову систему, в центрі якої – товарно-грошові
відносини; по-друге, підприємництво, засноване на ефективному
веденні господарства. Загальні організаційно-господарські відносини – це відносини у сфері грошового обігу, ціноутворення, фінансів,
кредиту, маркетингу, менеджменту, біржової справи тощо.

Рис.1. Організаційно-економічні відносини суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності

Організаційно-економічні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – це відносини, що формуються і розвиВісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 4
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ваються у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
або сукупність стосунків між суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності та третіми особами, що виникають у процесі здійснення різних видів зовнішньоекономічних операцій (рис. 1).
Організаційно-економічні відносини традиційно можна
розглядати на:
- макрорівні – рівень державних і міждержавних зовнішньоекономічних процесів;
- метарівні – зовнішньоекономічні зв’язки галузевого і
ринкового значення;
- мікрорівні – зовнішньоекономічні зв’язки між фірмами
різних країн.
Організаційні відносини – це розподіл завдань і передача
повноважень:
- на рівні підприємства – між менеджерами зовнішньоекономічної діяльності;
- на метарівні – між контрагентами;
- на макрорівні – між державами.
Організаційні відносини виникають у процесі: реалізації функцій менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
(планування, організування, мотивування, контролювання);
прийняття управлінських рішень; забезпечення здійснення
основних зовнішньоторговельних операцій.
Економічні відносини – це відносини, які виникають між
контрагентами різних країн із приводу виробництва, обміну,
реалізації, споживання товарів, послуг та ідей.
До економічних відносин можна віднести відносини, які
пов’язані з формуванням і реалізацією зовнішньоекономічного
потенціалу; з інвестуванням; формуванням зовнішньоторговельних відносин; зі сплатою митних платежів та валютно-фінансові відносини.
Ефективне функціонування організаційно-економічних
відносин можливе лише у разі дотримання усіма суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності певних методологічних принципів. Останні багато в чому ідентичні принципам державнорегуляторних відносин, які слугують підґрунтям динамічного
розвитку відповідних ефективних механізмів функціонуван-
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ня суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин
аграрних підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності зосереджено на рисунку 2.

Рис. 2. Методологічні принципи розвитку організаційно-економічних
відносин суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Вдосконалення механізмів регулювання організаційноекономічних відносин аграрних підприємств в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності необхідно здійснити
шляхом розроблення та впровадження відповідної Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики України, яка
включає в себе поєднання правових, адміністративних та
економічних важелів регулювання організаційно-економічних
відносин підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (рис. 3).
Основною метою даної концепції є формування зваженого
державного підходу до застосування правових, адміністративних та економічних важелів регулювання організаційно-економічних відносин аграрних підприємств в умовах розвитку
зовнішньоекономічної діяльності.
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Рис. 3. Змістовне наповнення Концепції розвитку
зовнішньоторговельної політики України

Для вирішення вищезазначених проблем ми розробили
аналогічну концепцію для Миколаївської області – змістовне
наповнення зображено на рисунку 4.
Розробка та впровадження Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики Миколаївської області, яка включає
в себе поєднання правових, адміністративних та економічних
важелів регулювання організаційно-економічних відносин
підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності дозволить вдосконалити механізм регулювання організаційноекономічних відносин аграрних підприємств регіону в умовах
розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
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Рис. 4. Змістовне наповнення Концепції розвитку
зовнішньоторговельної політики Миколаївської області

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що організаційно-економічні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності - це відносини, що формуються і розвиваються
у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; або
сукупність стосунків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та третіми особами, що виникають у процесі
здійснення різних видів зовнішньоекономічних операцій. До
організаційних відносин належать відносини, що пов’язані
з: регулюванням та організацією зовнішньоекономічної діяльності; зовнішньоконтрактною діяльністю; підготовкою
кадрів у сфері зовнішньоекономічної діяльності; переміщенВісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 4
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ням через митний кордон; інформуванням; формуванням та
веденням статистики. Складовими економічних відносин є
відносини, що пов’язані з: формуванням і реалізацією зовнішньоекономічного потенціалу; інвестуванням; формуванням
зовнішньоторговельних відносин; сплатою митних платежів
та валютно-фінансові відносини.
До методологічних принципів розвитку організаційно-економічних відносин суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
належать: дотримання правового поля; ефективність; взаємовигідність; стабільність; системність; адекватність; єдність
поточного і стратегічного планування та прогнозування; системозалежні та системонезалежні принципи.
Вважаємо, що впровадження запропонованої Концепції
розвитку зовнішньоторговельної політики Миколаївської області, яка включає в себе поєднання правових, адміністративних
та економічних важелів регулювання організаційно-економічних відносин підприємств - суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності дозволить вдосконалити механізм регулювання організаційно-економічних відносин аграрних підприємств регіону в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності
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Ю. А. Кормышкин.
Организационно-экономические
отношения
аграрных предприятий - субъектов внешнеэкономической деятельности.
В статье представлено собственное толкование понятия организационноэкономических отношений аграрных предприятий - субъектов ВЭД и
определены их составляющие. Исследованы методологические принципы
развития организационно-экономических отношений аграрных предприятий
субъектов внешнеэкономической деятельности и предложен механизм их регулирования, основанный на Концепции развития внешнеторговой политики
Николаевской области.
Ключевые слова: организационно-экономические отношения, аграрные
предприятия, субъекты внешнеэкономической деятельности, механизм регулирования.

Y. Kormyshkin. Organizational and economic relations of agrarian
enterprises - the objects of trade community.The article gives the interpretation
of organizational and economic relations of agrarian enterprises - the objects of
foreign economic activity according to their constituents. The methodological
principles of organizational and economic relations of agratian enterprises and the
mechanism of their regulation, based on the Concept of foreign policy in Mykolaiv
region are discussed.
Keywords: organizational and economic relations, agrarian enterprise,
business entities, mechanisms of regulation.
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