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І. Вступ 
Участь держави в організації і здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) – 
характерна особливість для високорозвинутих 
країн. Державне регулювання в таких країнах 
охопило практично всі стадії ЗЕД: починаючи 
від аналізу ситуації в країні та за кордоном, 
розробки зовнішньоекономічної стратегії, ви-
значення структурних і географічних пріори-
тетів та закінчуючи використанням широкої 
системи заходів контрольно-регулювального 
і фінансово-стимуляційного характеру. 

У практиці державного регулювання ЗЕД 
високорозвинутих країн використовується 
широкий арсенал взаємодоповнювальних 
методів: законодавчі, адміністративно-пра-
вові, економічні, неформальні – що дає змо-
гу забезпечувати досягнення поставлених 
цілей [9, с. 148]. 

Державна політика регулювання ЗЕД у 
країнах з розвинутими ринковими відносина-
ми стала одним із головних важелів перетво-
рення зовнішньоекономічних зв'язків у дієвий 
фактор їх розвитку. Зовнішньоекономічні зв'я-
зки, як правило, сприяють інтеграційним про-
цесам у світовому господарстві з максималь-
ним урахуванням національних інтересів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати зарубіжний 

досвід державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності та з’ясувати можли-
вість його застосування в Україні. 

ІІІ. Результати 
Питанням розвитку і державного регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності при-
свячені наукові розробки вітчизняних та за-
рубіжних учених у сфері державного регу-
лювання: М. Абрамса [10], О. Гребельника 
[1], Я. Єремова, А. Кірєєва, Н. Колосовського, 
Н. Кузнецова, Ю. Макогона, А. Погорлецького 
[8], М. Портера [12], А. Румянцева, А. Філі-
пенка та ін. Автори у своїх працях докладно 
висвітлюють розвиток зовнішньої торгівлі в 
країнах Європи, Азії й Америки та впливу 
держави на нього. 

Для визначення шляхів удосконалення 
системи держаного регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності в Україні в сучас-
них умовах розглянемо механізм державно-
го управління ЗЕД за останні роки у високо-
розвинутих країнах, які займають провідні 
позиції у світовій торгівлі (Китай, Німеччина, 
США, Японія, Франція, Великобританія) 
(див. табл.). 

Таблиця 
Основні країни-експортери та країни-імпортери у світовій торгівлі товарами у 2009 р. [11, c. 13] 

Країна 

Експорт 

Країна 

Імпорт 

Сума,  
млрд дол. США 

Питома вага, % 
Сума,  

млрд дол. США 
Питома вага, % 

Китай  1202 9,6 США 1605 12,7 

Німеччина 1126 9,0 Китай  1006 7,9 

США 1056 8,5 Німеччина 938 7,4 

Японія 581 4,6 Франція  560 4,4 

Нідерланди 498 4,0 Японія 552 4,4 

Франція 485 3,9 
Об’єднане Королівство 
Великобританії  
та Північної Ірландії 

482 3,8 

Італія 406 3,2 Нідерланди  445 3,5 

Бельгія 370 3,0 Італія 413 3,3 

Республіка Корея 364 2,9 Гонконг, Китай  352 2,8 

Об’єднане  
Королівство Велико-
британії та Північної 
Ірландії 

352 2,8 Бельгія 352 2,8 

Інші країни 6050 48,5 Інші країни 5977 47,0 

Усього 12 490 100,0 Усього 12 682 100,0 

 
Беззаперечним лідером у світовій торгів-

лі товарами на сьогодні є США. Проте, за 
результатами досліджень американських 
учених, так було не завжди. Досить трива-

лий час США були економічно самодостат-
ньою і “закритою” країною. Це пояснюється 
високим рівнем забезпеченості країни енер-
гетичними й іншими природними ресурсами 
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та наявністю добре структурованої економі-
ки, яка майже в повному обсязі задовольня-
ла потреби багатосекторного внутрішнього 
ринку. У цей період державна торговельна 
політика була спрямована на обмеження 
імпорту готової продукції з одночасним на-
данням суттєвих преференцій фірмам і 
компаніям, що здійснювали імпорт стратегі-
чно важливої сировини – нафти та газу. 
Водночас проводилася політика, спрямова-
на на помірне збільшення експорту [7, 
с. 137]. 

Розвиток світогосподарських зв’язків 
США зумовив необхідність перегляду дер-
жавної зовнішньоекономічної політики, що 
вилилося в структурні перетворення еконо-
міки та супроводжувалося формуванням 
розгалуженої системи зовнішньоекономіч-
них зв'язків шляхом створення мережі тран-
снаціональних компаній і корпорацій [6, с. 
46–47]. У цей самий період на державному 
рівні застосовувалися досить гнучкі механі-
зми щодо регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, які були орієнтовані виключ-
но на захист і розвиток національної еконо-
міки [4, с. 117]. Зовнішньоекономічна політи-
ка США відображає напрям їх стратегічних 
пріоритетів, націлений на розширення тор-
говельних відносин з партнерами по НАФ-
ТА, особливо з Канадою. 

Однак серйозною проблемою для США є 
значне (більше ніж у 1,5 раза) переважання 
імпорту над експортом. Основними джере-
лами незбалансованості зовнішніх зв’язків є 
пасиви в торгівлі з Японією, державами За-
хідної Європи і новими індустріальними кра-
їнами, а останнім часом з Китаєм. У зв’язку 
із цим американська адміністрація посилює 
заходи, спрямовані на стимулювання експо-
рту. Ухвалено державну програму консуль-
таційної допомоги американським експорте-
рам з приводу особливостей окремих зару-
біжних ринків. Розгорнуто широкомасштаб-
ну кампанію з подолання бар’єрів для іно-
земних товарів на ринках Японії, Китаю, де-
яких нових індустріальних країн [5, с. 224]. 

Сенсаційним для світової спільноти є 
стрімкий розвиток зовнішньоекономічних 
відносин Китаю, який в останню чверть 
ХХ ст. показав надзвичайно високі темпи 
розвитку й наблизився до найпотужніших в 
економічному плані країн [3, с. 522]. Утри-
мання високих темпів розвитку дало країні 
змогу наприкінці 1990-х рр. вийти на десяте 
місце у світі, а після вступу у 2002 р. до СОТ 
вже у 2005 р. піднятися на третю позицію у 
світовому рейтингу найбільших країн – екс-
портерів та імпортерів товарів і послуг, а у 
2009 р. – перше місце з експорту товарів. 
При цьому країна зберігає позитивний ба-
ланс у зовнішньоторговельних відносинах і 
практично повністю контролює ринок Схід-

ної Азії та динамічно захоплює ринки Схід-
ної Європи, Росії й Америки. 

Досягнення таких результатів стало нас-
лідком відкритої зовнішньоекономічної полі-
тики, яка була орієнтована на розширення 
економічних зв'язків із зарубіжними партне-
рами, залучення іноземного капіталу в еко-
номіку країни та створення спеціальних еко-
номічних зон і відкритих економічних регіо-
нів. Залучений іноземний капітал вкладено 
в обробну промисловість, завдяки чому в 
країні виникли нові високотехнологічні галузі 
промисловості. Крім того, іноземний капітал 
зайняв провідні позиції у зовнішній торгівлі 
Китаю, переважну частку торговельного 
обороту країни здійснюють підприємства з 
іноземним капіталом. 

Зі вступом до COT зовнішньоекономічна 
політика Китаю стає ще більш ліберальною, 
що виявляється у зниженні тарифних і не-
тарифних обмежень та створенні сприятли-
вого клімату для залучення іноземних інвес-
тицій. Наявність значного внутрішнього рин-
ку Китаю та ліберальної інвестиційної полі-
тики дало змогу вийти на друге місце у світі 
(після США) за щорічним залученням інозе-
много капіталу в економіку країни. 

Поступившись Китаю порівняно з 2008 р., 
на третьому місці в світі за обсягами торгівлі 
товарами у 2009 р. знаходиться Німеччина, 
яка в перші роки свого існування здійснюва-
ла політику вільної торгівлі. В економічній 
стратегії уряду Німеччини розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків відведена ключова 
роль з урахуванням високої залежності ста-
ну економіки від результатів її участі у світо-
господарських зв’язках. Основою зовніш-
ньоекономічної політики Німеччини є розви-
ток економічних зв’язків з її головними зов-
нішньоекономічними партнерами: країнами 
ЄС, США та Японією. Особлива увага при-
діляється розширенню присутності німець-
ких фірм на ринках країн Південно-Східної 
Азії, Латинської Америки, півдня Африкан-
ського континенту, Східної і Центральної 
Європи. Першочергове значення в зовніш-
ньоекономічній політиці Німеччини надаєть-
ся зміцненню ЄС, в якому Німеччина посі-
дає ключове місце, будучи локомотивом 
західноєвропейської інтеграції [4, с. 115]. 

Зовнішня торгівля – одна з найдинаміч-
ніших галузей економіки Німеччини, стиму-
лятор її економічного зростання, що перет-
ворила країну на одного з найважливіших 
експортерів та імпортерів світу. Стимулю-
ванню німецького експорту сприяє розвину-
та система фінансування і страхування зов-
нішньоекономічної діяльності. Крім того, з 
метою сприяння зовнішньоекономічній дія-
льності німецьким фірмам надається дер-
жавна фінансова підтримка для їх участі в 
зарубіжних виставках і ярмарках, завдяки 
чому ініціюється близько 20% усього німе-
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цького експорту, розширюється мережа ні-
мецьких зовнішньоторговельних палат. Ви-
сока конкурентоспроможність німецької про-
мисловості на світових ринках забезпечу-
ється, як правило, за рахунок переваг в її 
нецінових параметрах, зокрема, переваг у 
якості і технічному рівні продукції, відмінно-
му сервісі, чіткому дотриманні термінів пос-
тавок та ін. Німеччина є одним із найбіль-
ших у світі експортерів капіталу. Німецькі 
компанії посідають третє місце в міжнарод-
ному рейтингу ОЕСР за обсягом інвестицій 
за кордон. Експорт капіталу з Німеччини був 
офіційно дозволений у 1952 р. Зворотну 
тенденцію має динаміка прямих інвестицій. 
Частка прямих капіталовкладень німецьких 
фірм за кордон у загальному обсязі зарубі-
жних інвестицій останніми роками становить 
від 25 до 35%, тоді як аналогічний показник 
для іноземних капіталовкладень в економіку 
Німеччини не перевищує 5%. Головні інвес-
тори Німеччини – кредитні інститути, інвес-
тиційні і страхові компанії. У виробничому 
секторі найбільша інвестиційна активність 
спостерігається в хімічній промисловості та 
автомобілебудуванні. Уряд Німеччини на-
дає гарантії для прямих інвестицій німець-
ких компаній за кордон і цим підвищує свою 
експансію на світовому ринку [2]. Німецька 
модель соціального ринкового господарст-
ва, що сформувалася в основному у ре-
зультаті реформ Л. Ерхарда наприкінці 
1940–1950-х рр., визначається як поєднання 
ефективного конкурентного ринкового гос-
подарства із сильною соціальною (перероз-
подільчою) політикою, що забезпечує реалі-
зацію принципу соціальної справедливості. 
Проте концепція цієї моделі із самого почат-
ку спиралася на ефективну конкуренцію і 
запобігання концентрації економічної влади, 
внаслідок чого державне втручання обме-
жується; причому потреба в такому втру-
чанні має скорочуватися, оскільки ефектив-
ний розвиток ринкової економіки знімає гос-
троту соціальних проблем. На практиці по-
чаткова модель піддалася зовнішній дії 
“глобального регулювання” і монетаристсь-
кого регулювання пропозиції. Ряд базових 
елементів (тарифна автономія, система 
обов’язкового соціального страхування) іс-
тотно знижує ефективність економіки. Криза 
моделі вимагає її глибокого реформування, 
за якого можливе повернення на новому 
рівні до початкових принципів [2, с. 95]. 

Японська практика регулювання ЗЕД 
спирається на широку нормативно-правову 
базу. Системою заходів законодавчого й 
адміністративно-правового регулювання є 
ієрархічна піраміда, яку завершує закон про 
валютний обмін і зовнішню торгівлю. Цей 
закон визначає загальну концепцію держав-
ного регулювання і має узагальнювальний 
характер. Він делегує повноваження дета-

льного делегування ЗЕД в тих чи інших 
сферах підзаконним актам. На думку япон-
ців, це дасть змогу більш повно враховувати 
й адекватно реагувати на зміни в міжнарод-
ній законодавчій ситуації і нові моменти в 
розвитку національного господарства. Та-
кож законодавство складають закони, які 
регулюють основні блоки ЗЕД: експортно-
імпортні операції; митно-тарифну сферу; 
обслуговування зовнішньої торгівлі (закони 
про експортну інспекцію, страхування зов-
нішньої торгівлі, надзвичайні заходи з роз-
витку імпорту і розширення прямих інвести-
цій в Японії, банках, страховому бізнесі, цін-
них паперах, біржах та інше); стандарти і 
технічні вимоги (закон про промислову ста-
ндартизацію та інше); права інтелектуальної 
власності (закони про патенти, авторські 
права тощо). Митне регулювання ЗЕД тісно 
пов'язується із завданнями структурної пе-
реорієнтації економіки. Розв’язанню постав-
лених завдань сприяє широка диференціа-
ція ставок митного тарифу. 

Важливим напрямом державної участі в 
ЗЕД є інформаційне забезпечення комер-
ційної роботи, збір і аналіз зарубіжної коме-
рційної інформації. Показовим прикладом є 
Японська організація сприяння розвитку зов-
нішньої торгівлі (ДЖЕТРО), створена в 1958 р. 
Вона є некомерційною і повністю фінансу-
ється урядом. ДЖЕТРО займається вивчен-
ням світових товарних ринків, збором і ана-
лізом маркетингової інформації, організаці-
єю виставок японських товарів за кордоном 
і інших торговельних виставок у Японії, рек-
ламою і видавничою справою. Ця організа-
ція має 79 представництв у 56 країнах світу. 
Маючи розгалужену мережу різного роду 
закладів у багатьох країнах світу, ДЖЕТРО 
є одним із найбільших у світі джерел ділової 
інформації, її база даних оперує великою 
кількістю відомостей, у тому числі масштаб-
ним переліком зарубіжних експортерів і 
японських імпортерів [9, с. 160]. Японія у 
2009 р. займала четверте місце в міжнаро-
дному товарообігу, що становило 1133 млрд 
дол. США, або 9% загального світового зов-
нішньоторговельного обороту. 

Наразі до п’ятірки лідерів торговельних 
країн світу входить Франція з такими показ-
никами у 2009 р.: експорт товарів – 
485 млрд дол. США, імпорт – 560 млрд дол. 
США – бо, перш за все, зовнішня торгівля, є 
однією з найбільш динамічних галузей і го-
ловною формою участі країни в системі сві-
тогосподарських відносин. 

Французький уряд певний час підвищу-
вав протекціоністські митні збори, при цьому 
в країні переважав імпорт товарів. Відста-
вання експорту в 1,6 раза пояснювалося 
вільним розвитком господарства. Згодом 
Франція відігравала роль світового креди-
тора. До 1970-х рр. XIX ст. капітали спрямо-
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вувалися в облігації, акції промислових під-
приємств. З кінця XIX ст. Франція вивозила 
капітал переважно в позиковій формі, тобто 
надавала його у вигляді державних позик і 
цінних паперів [4, с. 15]. Зростання рівня 
відкритості французької економіки виявля-
ється в збільшенні експортної спрямованос-
ті виробництва в провідних галузях промис-
ловості. Експортна квота в обробній проми-
словості перевищує 36% при явному домі-
нуванні галузей електротехнічного і транс-
портного машинобудування [5, с. 272]. 

Французька модель державного регулю-
вання ЗЕД характеризується надзвичайно 
широкими для ринкової економіки масшта-
бами діяльності держави. Ринкові регулято-
ри в країні традиційно слабші, ніж в інших 
розвинутих країнах. Це зближує господар-
ський механізм, що склався у Франції, з його 
південноєвропейськими варіантами (віднос-
на слабкість національних підприємців, фу-
нкції яких значною мірою бере на себе дер-
жава, в соціальному аспекті – наявність 
впливових лівих політичних сил). На сього-
дні роль держави в економіці надзвичайно 
сильна, а діяльність підприємств надмірно 
регламентована [2, с. 96]. 

Великобританія, яка завжди відігравала 
провідну роль в світовій торгівлі, у 1940-х рр. 
здійснювала політику вільної торгівлі та по-
міркованого протекціонізму, бажаючи вста-
новити економічне панування у світі. Режим 
торговельної політики світового ринку нега-
тивно вплинув на розвиток зовнішньоторго-
вельних зв’язків країни. Зовнішньоторгове-
льний баланс Великобританії пасивний, тоб-
то імпорт переважає над експортом, проте 
платіжний баланс за всіма формами зовніш-
ньоекономічних зв’язків активний. 

Розвивається сфера послуг, значення 
якої в експорті Великобританії зростає [4, 
с. 116]. Поглиблення міжнародного розподі-
лу праці призвело до того, що Великобри-
танія почала у дедалі більших масштабах 
ввозити промислові товари, частина з яких 
не вироблялася в країні. Зростання імпорту 
призвело до вживання активних заходів 
щодо розширення експорту, проте за тем-
пами його зростання держава все ж таки 
значно відставала від інших розвинутих кра-
їн, і її частка у світовому експорті знизилася. 
На сьогодні питома вага обробної промис-
ловості в експорті Великобританії зростає. 
Приблизно 40% експорту припадає на про-
дукцію машинобудування. Одним з голов-
них завдань ТНК держави є захоплення ри-
нків збуту країн, що розвиваються. 

Італійська модель має такі самі специфі-
чні особливості південно-європейської соці-
ально-економічної моделі, як і інші країни 
європейського Середземномор’я. Їй прита-
манні такі властивості: переважання “сімей-
ного” типу власності, що супроводжується 

високим рівнем концентрації капіталу у вер-
хній ланці виробничої структури при над-
звичайному його розпорошенні в нижньому, 
базовому ешелоні; пряма та активна, аж до 
диригування, участь держави у виробничо-
му процесі; експортна спеціалізація на галу-
зях середнього технологічного рівня, вклю-
чаючи деякі види послуг (туризм), при хро-
нічно негативному сальдо обміну технологі-
єю з країнами-лідерами [2, с. 97]. Зовніш-
ньоторговельний оборот Італії у 2009 р. 
становив 819 млрд дол. США, у тому числі 
експорт – 406 млрд дол. США, імпорт – 
413 млрд дол. США. 

IV. Висновки 
Таким чином, раціональні елементи дер-

жавного регулювання ЗЕД у зарубіжних кра-
їнах можуть бути використані в Україні за 
умови всебічного врахування стану її еко-
номіки та національних особливостей. Оче-
видна необхідність підвищення ролі держа-
ви в організації та здійсненні ЗЕД, особливо 
в кризові, перехідні і стабілізаційні періоди. 
Стосовно українських умов це означає не 
повернення до системи державної монопо-
лії на ЗЕД, а посилення організаційного і 
контрольного начала. Стає виправданим 
розширення державної участі у визначенні й 
реалізації цілей, пріоритетів, основних на-
прямів структурної політики, її тісного зв'яз-
ку із зовнішньоекономічним регулюванням. 

Особливого значення набуває зміцнення 
в Україні законодавчого і нормативного ор-
ганізаційно-правового підґрунтя державного 
регулювання ЗЕД. Бажано підвести законо-
давчу базу під ті форми зовнішньоекономіч-
них зв'язків, які ще не мають законодавчої 
регламентації. Позитивну роль може відіг-
рати внесення змін і доповнень до ряду ва-
жливих чинних законів, указів Президента, 
постанов Уряду. 

В Україні назріла потреба у формуванні 
загальнодержавної системи інформаційного 
забезпечення зовнішньоторговельної діяль-
ності, необхідна умова ефективного функці-
онування якої – створення широкої мережі 
інформаційно-консультативних служб. 

Зарубіжний досвід свідчить про важли-
вість посилення захисту внутрішнього ринку, 
зокрема, підтверджує, що ефективне здійс-
нення функцій регулювання і контролюван-
ня у сфері ЗЕД можливе лише за умови за-
лучення всього спектра інструментів, котрі 
існують у цій сфері. В Україні, де державни-
ми органами застосовується порівняно ву-
зький набір засобів регулювання, було б 
корисним узяти на озброєння весь їх арсе-
нал. 
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