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I. Вступ 
Перебудова економіки України на ринко-

вих засадах супроводжується дедалі біль-
шим залученням країни до існуючої системи 
світогосподарських зв’язків. Інтегрування 
економіки України у світове господарство, її 
участь у різних видах міжнародного підпри-
ємництва підвищує роль і значення зовніш-
ньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД). Зов-
нішньоекономічна діяльність підприємства, 
яка здійснюється шляхом проведення коме-
рційних операцій, є важливим елементом 
механізму управління зовнішньоекономіч-
ними відносинами. Зовнішньоекономічні від-
носини виявляються у формах обміну матері-
альними товарами, послугами, продукцією ін-
телектуальної праці, результатами виробни-
чо-технічного співробітництва між країнами. 

Для підвищення рівня відкритості українсь-
кої економіки державі необхідно створювати 
більш сприятливі умови для ефективного ви-
ходу підприємств на зовнішні ринки, з ураху-
ванням теорії та практики здійснення зовніш-
ньоекономічних операцій, на основі системати-
зації та узагальнення закономірностей, умов, 
принципів, процесів здійснення ЗЕД підприєм-
ствами, стратегічних і процедурних аспектів 
ЗЕД. Це дасть змогу органам державної влади 
приймати оптимальні управлінські рішення і 
здійснювати прогнози у зовнішньоекономічній 
сфері, на підґрунті аналізу об’єктивних законо-
мірностей формування зовнішньоекономічних 
зв’язків з урахуванням певних інтересів суб’єк-
тів господарювання, різних форм міжнародного 
співробітництва, напрямів реалізації зовніш-
ньоекономічної стратегії й тактики в межах зо-
внішньоекономічної політики. 

Завдяки зовнішньоекономічній діяльності 
забезпечується покриття потреб країн сві-
тового співтовариства у сировині, матеріа-
лах, паливі, енергоносіях, машинах, облад-
нанні та устаткуванні, товарах широкого 
вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД є суттє-
вим джерелом валютних надходжень краї-
ни. Роль її посилюється з часу набуття не-
залежності українською державою, яка на-
магається зайняти гідне місце в міжнарод-
них економічних інтеграційних процесах.  

II. Постановка завдання 
Мета статті – узагальнити теоретичні ос-

нови державного регулювання ЗЕД та ви-

значити роль механізмів держави у забез-
печенні сталого розвитку економіки.  

III. Результати 
На думку низки вчених, поняття “зовніш-

ньоекономічна діяльність” з’явилося в Укра-
їні з початком економічної реформи, одним 
із центральних напрямів якої була децент-
ралізація зовнішньої торгівлі, надання підп-
риємствам права безпосереднього виходу 
на зовнішній ринок і стимулювання розвитку 
ЗЕД на рівні господарських суб’єктів. У ре-
зультаті проведення економічних реформ у 
зовнішній сфері сформувалось два поняття: 
зовнішньоекономічні зв’язки (далі – ЗЕЗ) і 
зовнішньоекономічна діяльність. На відміну 
від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, за-
соби й методи зовнішньоекономічних відно-
син між країнами, ЗЕД висвітлює зовніш-
ньоекономічну діяльність на рівні виробни-
чих структур (фірм, організацій, підпри-
ємств, об’єднань тощо). ЗЕД, на думку 
В. Покровської [6, с. 259], можна визначити 
як сукупність виробничо-господарських, ор-
ганізаційно-економічних і оперативно-комер-
ційних функцій підприємства, пов’язаних з 
його виходом на зовнішній ринок та участю 
в зовнішньоекономічних операціях. 

Окремі вчені розглядають ЗЕД як один з 
аспектів ЗЕЗ [8, с. 85]. Аналіз наукової літе-
ратури підтверджує, що однозначного ви-
значення дефініції “зовнішньоекономічна 
діяльність” немає. Автори надають свої ін-
терпретації нормативного визначення зале-
жно від їх власного бачення. Так, О. Гре-
бельник [1, с. 644–645] вважає, що ЗЕД – це 
діяльність суб’єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб’єктів господарської 
діяльності, побудована на взаємовідноси-
нах між ними, що має місце на митній тери-
торії України та за її межами. Л. Дідківська 
та Л. Головко [2, с. 151–152] зазначають, що 
ЗЕД – це розвиток економічних відносин між 
країнами, що здійснюють зовнішню торгів-
лю, міграцію капіталів і робочої сили; міжна-
родні науково-технічні та виробничі зв’язки. 
Л. Швайка [9, с. 315] відмічає у свої працях, 
що ЗЕД – це сукупність відносин суб’єктів 
господарської діяльності України та інозем-
них суб’єктів господарювання, побудованих 
на принципах взаємної вигоди, еквівалент-
ного обміну і дотримання положень міжна-
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родного права. На нашу думку, ЗЕД – це 
самостійна діяльність підприємств держави, 
яка є складовою господарської діяльності 
підприємств держави, які здійснюють пере-
міщення товарів, капіталів та робочої сили 
на міжнародному рівні у взаємозв’язку з го-
сподарськими суб’єктами інших країн на 
принципах взаємної вигоди.  

Роль ЗЕД як зовнішнього фактора еконо-
мічного росту в сучасних умовах постійно 
зростає, посилюється її вплив на соціально-
економічний розвиток не тільки країни, а й 
кожного господарського суб’єкта. Дефініція 
“ЗЕД” включає такі види діяльності: зовнішню 
торгівлю, міжнародне виробниче кооперу-

вання, міжнародне науково-технічне співро-
бітництво, міжнародне інвестиційне співробі-
тництво, валютно-фінансові та кредитні опе-
рації. Кожен з видів ЗЕД здійснюється в пев-
них формах. Так, формами зовнішньої торгі-
влі є експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. 
Форми виробничої кооперації – спільне ви-
робництво на основі спеціалізації, спільні 
підприємства двох чи більше іноземних пар-
тнерів, підрядна кооперація та ін. [3, с. 32]. 

На думку Л. Пісьмаченко [5, c. 74], понят-
тя “ЗЕД” є складною агрегованою економіч-
ною категорією, яка складається з окремих 
елементів і класифікується за типами, фор-
мами і видами (рис. 1).  

 
ЗЕД

типи форми види

– результативна;
– неефективна;
– компромісна;
– ризикована;
– небезпечна

– переміщення товарів;
– переміщення капіталів;
– переміщення робочої сили

 експорт та імпорт товарів,
капіталів і робочої сили;

 діяльність у сфері послуг;

 наукова, науково-технічна,
науково-виробнича, виробнича,
навчальна та інша кооперація;

 фінансова, операції
з цінними паперами;

 кредитно-розрахункова;

 спільна діяльність;

 товарообмін (бартер);

 оренда, у т. ч. лізинг, валютні
операції  

 
Рис. 1. Класифікаційні ознаки дефініції “ЗЕД” 

 
Матеріальною основою ЗЕД є зовніш-

ньоекономічний комплекс країни, який являє 
собою сукупність видів економічної діяльно-
сті, галузей, підгалузей, об’єднань, підпри-
ємств і організацій, що виробляють продук-
цію на експорт чи використовують імпортну 
продукцію та здійснюють інші види і форми 
ЗЕД. Важливим завданням у розвитку зов-
нішньоекономічного комплексу країни явля-
ється об’єднання виробничих і зовнішньое-
кономічних видів діяльності в єдину органіч-
ну, результативно функціонуючу систему. 
Умовами успішного розвитку зовнішньоеко-
номічного комплексу на сьогодні є такі: 
– зміцнення і нарощування експортного 

потенціалу; 
– активна участь у різних формах міжна-

родного спільного підприємництва; 
– підвищення конкурентоспроможності 

підприємств і виробничо-господарського 
комплексу; 

– розширення самостійної діяльності підп-
риємств, фірм регіонів країни в здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності [3]. 

Серед процесів, які визначають особли-
вості розвитку сучасного світу провідним є 
процес інтернаціоналізації господарського 
життя. Його суть полягає в тому, що націо-
нальні економічні системи можуть ефектив-

но розвиватися лише за умови їх міжнарод-
ної взаємодії. Тому нині важко назвати краї-
ну, яка б не була суб’єктом міжнародних 
економічних відносин і не зазнавала впливу 
зовнішнього (міжнародного) середовища. 
На жаль, взаємовідносини України зі світо-
господарською сферою характеризуються 
непідготовленістю її економіки до високое-
фективних форм зовнішньоекономічного 
співробітництва, що є результатом негатив-
ного впливу як об’єктивних, так і суб’єк-
тивних чинників у суспільно-політичній, пра-
вовій, фінансово-економічній та науково-
технічній сферах [5, с. 8]. Тому особливої 
уваги потребує вдосконалення державного 
регулювання ЗЕД за допомогою ефективних 
механізмів.  

Економіка країни, з точки зору функціо-
нальної орієнтації, складається з двох сек-
торів: внутрішньої та зовнішньої економіки. 
Призначення внутрішньої економіки – задо-
волення потреб споживачів за рахунок вну-
трішнього виробництва, тоді як зовнішньої – 
вихід на міжнародні ринки товарів, послуг та 
факторів виробництва з метою підвищення 
загальноекономічного добробуту країни. Та-
ким чином, основний критерій виділення цих 
двох секторів – наявність економічних зв’яз-
ків між господарськими одиницями, які ре-
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презентують різні країни. Виходячи з цього, 
можна дати визначення зовнішньоеконо-
мічних зв’язків як комплексної системи 
різнобічних форм міжнародного співробіт-
ництва держав та їх суб’єктів у різних га-
лузях економіки. 

В історичному аспекті зовнішньоеко-
номічні зв’язки є продуктом цивілізації, 
оскільки виникають з появою держави та 
еволюціонують водночас з її розвитком. В 
економічному аспекті зовнішні економічні 
зв’язки – це операції, пов’язані з обігом 
товарів, послуг, грошових коштів і капіта-
лу між різними економічними та валют-
ними зонами. Серед основних причин, які 
стимулюють розвиток зовнішньоекономі-
чних зв’язків, слід виділити такі: нерівно-
мірність економічного розвитку різних 
країн світу; відмінності в сировинних ре-
сурсах; відмінності в людських ресурсах; 
нерівномірність розміщення фінансових 
ресурсів; характер політичних відносин; 
різний рівень науково-технічного розвит-

ку; специфіка географічного положення, 
природних і кліматичних умов. 

Таким чином, більшість країн світу, маю-
чи обмежену ресурсну базу і вузький внут-
рішній ринок, не в змозі виробляти з достат-
ньою ефективністю товари, які необхідні 
для внутрішніх потреб. Для таких країн зов-
нішньоекономічні зв’язки є способом отри-
мання необхідних товарів. Країни з великим 
сировинним потенціалом базують свої еко-
номічні системи на основі реалізації експор-
тного потенціалу. 

Отже, необхідність існування зовнішньо-
економічних зв’язків зумовлюється тим, що 
різні країни мають різні виробничі умови. 
Виходячи з цього, країни спеціалізуються на 
виробництві такої продукції, яка значною 
мірою дешевша від зарубіжних аналогів, що 
в кінцевому підсумку приносить прибуток 
кожній країні-учасниці, задовольняє потреби 
споживачів у продукції кращої якості. Зовні-
шньоекономічні зв’язки можна класифікува-
ти за певними ознаками (рис. 2). 

 
Ознаки зовнішньоекономічних зв’язків

За напрямом товарного потоку
За об’єктом

зовнішньоторговельної операції
За структурною ознакою

– експортні, коли товари вивозять із
країни;
– імпортні – при ввезенні товарів до
країни та транзитні, тобто
товаропотік іде через країну до
інших держав

– товарні операції;
– надання послуг у сфері ЗЕД;
– операції з інтелектуальною
власністю

– зовнішньоторговельні;
– фінансові;
– виробничі;
– інвестиційні

 
 

Рис. 2. Класифікація зовнішньоекономічних зв’язків за ознаками 

 
У світі останнім часом у сфері зовніш-

ньоекономічної діяльності зростає питома 
вага не продажу товарів, а надання різного 
виду послуг: інжинірингових, страхових, по-
слуг зв’язку, діяльність у сфері інформацій-
ного обміну та транспортного обслуговуван-
ня, роялті та ліцензійні послуги. Але най-
більш прогресивним видом зовнішньоторго-
вельних операцій є торгівля інтелектуаль-
ною власністю – франчайзинг, ноу-хау, кон-
салтинг. Серед фінансових операцій у сфері 
зовнішньоекономічних зв’язків домінують 
взаємовідносини з міжнародного кредиту-
вання, страхування, обслуговування міжна-
родних платежів, депозитні та інші банківсь-
кі операції. До виробничих операцій нале-
жать взаємовідносини з орендного викорис-
тання промислового обладнання (лізинг), 
різного виду кооперація при випуску спіль-
ної продукції та спільне підприємництво. 
Досить поширеними на сучасному етапі ро-
звитку зовнішньоекономічної діяльності є 
відносини у сфері міжнародних інвестицій. 
При цьому вони існують у найрізноманітні-
ших формах: пряме інвестування, тобто 

вкладення капіталу в підприємництво та 
нерухомість, портфельні інвестиції, вкла-
дення капіталу в цінні папери. 

Отже, розвиток зовнішньоекономічної ді-
яльності України, орієнтуючись на майбут-
нє, має забезпечувати найповнішу реаліза-
цію потенціалу нації і через ефективну між-
народну взаємодію в науково-технологічній, 
торговельній та фінансово-інвестиційній 
сферах, сприяти становленню конкурентос-
проможної економіки.  

Роль державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності, насамперед, полягає 
у підтримці національних галузей виробниц-
тва, тому що альтернативою відсутності та-
кого регулювання є безмитна торгівля. А в 
цьому разі при наявності жорсткої конкурен-
ції з боку імпортних товарів підйом і функціо-
нування національного виробництва стає 
неможливим. 

Кожна країна проводить державне ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльно-
сті, яке залежить від зовнішньоекономічної 
політики держави, котра регулює економі-
чні відносини з іншими державами, а та-
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кож відіграє помітну роль у питанні залу-
чення іноземних інвестицій у національну 
економіку, насамперед, у виробництво. 
Оскільки засоби зовнішньоекономічної по-
літики будь-якої держави мають форму 
самостійних односторонніх актів її уряду, 
що встановлюють режим зовнішньої торгі-
влі цієї країни, або форму угод з урядами 
інших держав, які регулюють торговельні 
взаємовідносини, то існують два основних 
правових джерела торговельно-
політичних засобів: 
– національне законодавство, що встано-

влює режими експорту та імпорту това-
рів; 

– двосторонні та багатосторонні торгове-
льні угоди уряду однієї держави з уря-
дами інших держав. 

Виконуючи завдання обмеження або 
стимулювання експорту чи імпорту, зовні-
шньоекономічна політика набуває форм 
протекціонізму, лібералізації або стиму-
лювання експорту. Протекціонізм, який 
спрямований на створення конкурентних 
переваг власним товаровиробникам і 
утруднення іноземним конкурентам прони-
кнення на внутрішній ринок, здійснюється 
шляхом підвищення ставок ввізного мита і 
використанням технічних бар’єрів на шля-
ху руху товарів. Лібералізація, що сприяє 
проведенню заходів зовнішньоекономічної 
діяльності, призводить до поступового 
скорочення різноманітних обмежень у 
сфері зовнішньої торгівлі. Зміст державно-
го стимулювання експорту полягає в зао-
хоченні експортних галузей виробництва 
та експортної діяльності окремих підпри-
ємств-суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності. Із цією метою держава може 
провадити заходи по дипломатичній підт-
римці потреб експортних галузей або 
окремих підприємств, кредитуванню або 
наданню субсидій чи пільг підприємствам 
– експортерам, надання спеціальних кон-
сультацій. Своєрідним засобом такого 
стимулювання можна вважати державну 
підготовку фахівців для потреб зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

Основним документом, що регламентує 
зовнішньоекономічну діяльність в Україні, є 
Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність” 
від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ [7], який запро-
вадив правове регулювання видів зовніш-
ньоекономічної діяльності, заклав основи 
зовнішньоекономічного законодавства Ук-
раїни, а також принципи та загальну політи-
ку державного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності. Законом установлено, 
що Україна самостійно формує систему та 
структуру державного регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності на її території. 
Цим Законом також визначено принципи 

державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності, а саме: 
– суверенітету народу України в здійснен-

ні зовнішньоекономічної діяльності; 
– свободи зовнішньоекономічного підпри-

ємництва; 
– юридичної рівності й недискримінації; 
– верховенства закону; 
– захисту інтересів суб’єктів зовнішньоеко-

номічної діяльності; 
– еквівалентності обміну, неприпустимості 

демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів. 
Зовнішньоекономічна діяльність України 

як суверенної держави обов’язково повинна 
бути впорядкованою та відрегульованою 
відповідно з існуючими у світовій практиці 
нормами. Якщо порівнювати Україну з тими 
державами, що мали достатньо часу на 
створення й модернізацію своєї зовнішньое-
кономічної політики еволюційним шляхом, 
то побачимо, що перед нашою країною пос-
тало нелегке завдання побудови зовніш-
ньоекономічної політики разом зі створен-
ням власної системи зовнішньої торгівлі у 
дуже стислі строки після отримання держа-
вного суверенітету [4, с. 149].  

Процес ефективного функціонування 
будь-якої економічної системи залежить 
від багатьох чинників, але основними є 
такі: вибір оптимальної моделі господа-
рювання; визначення головних рушійних 
сил, які стимулюють рух у певному на-
прямі; відпрацювання механізму реаліза-
ції цього вибору. Ці питання вирішуються 
при формуванні економічної політики 
держави. Однією з основних складових 
якої є зовнішньоекономічна політика. Зо-
внішньоекономічна політика – це сукуп-
ність цілеспрямованих державних заходів 
щодо реалізації економічного потенціалу 
країни на зовнішньому ринку та задово-
лення власних потреб за рахунок товарів 
і послуг іноземного виробника. Оскільки 
зовнішньоекономічна політика є складо-
вою економічної політики, то від загаль-
ної концепції побудови економічної сис-
теми залежить напрям руху, етапи фор-
мування, механізм функціонування полі-
тики держави у сфері міжнародних еко-
номічних зв’язків. При цьому реалізують-
ся як економічні цілі, так і політичні, оскі-
льки зовнішньоекономічна політика є час-
тиною зовнішньої політики. 

Еволюція розвитку міжнародних еконо-
мічних відносин – це водночас і еволюція 
розвитку та вдосконалення системи дер-
жавного регулювання певного виду взає-
мовідносин. Оскільки в сукупності міжнаро-
дних економічних відносин задіяні і взає-
мопов’язані інтереси не тільки різних соці-
альних груп і верств населення, а й різних 
країн, держава неминуче стає одним із ос-
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новних суб’єктів регулювання певного виду 
взаємовідносин. 

Централізовано-планова модель госпо-
дарювання передбачала досить жорстку 
ієрархічну систему регулювання економі-
кою, тому основним постулатом, на якому 
базувалась зовнішньоекономічна політика, 
була монополія держави на проведення 
будь-яких операцій у сфері міжнародних 
економічних відносин. Тобто тільки держава 
могла наділити певні органи правом дієзда-
тності на зовнішньому ринку. 

Ринкова модель передбачає зовсім іншу 
побудову системи господарювання. У цій 
моделі для суб’єктів господарювання немає 
принципової різниці, на якому ринку працю-
вати – внутрішньому чи зовнішньому, голо-
вне – реалізація економічних інтересів згід-
но з існуючим правовим полем. 

При визначенні зовнішньоекономічної 
політики як економічної категорії слід ак-
центувати увагу на двох суттєвих момен-
тах: наступальному і захисному. Ефектив-
ність функціонування зовнішньоекономіч-
ної політики залежить від реалізації обох 
функціональних завдань. Неможлива реа-
лізація наступальної функції без чіткого 
відпрацювання захисної. На наш погляд, 
це глибоко взаємопов’язані процеси. На-
ступальна функція спрямована передусім 
на отримання країною порівняльних і аб-
солютних переваг у результаті участі у 
світогосподарських відносинах, тобто на 
реалізацію економічного потенціалу країни 
на світовому ринку. 

З великого спектра проблем, які роз-
в’язують країни, беручи участь у сфері 
міжнародних економічних відносин, осно-
вною є проблема збереження сувереніте-
ту. Йдеться не стільки про політичну неза-
лежність, скільки про економічний сувере-
нітет країни, який означає свободу держа-
ви у виборі форм і шляхів збереження та 
захисту своєї національної економіки від 
будь-якого втручання з боку іноземних 
держав, зокрема, їх економічної діяльнос-
ті, у тому числі й у сфері міжнародного 
поділу праці. 

Захисна функція реалізується з метою 
формування структури економіки відповідно 
до національних інтересів і цілей зовніш-
ньоекономічної політики. Основними причи-
нами введення і підтримання захисних за-
ходів є: 
– створення системи регулювання імпорту 

з метою захисту вітчизняного ринку від 
іноземної конкуренції; 

– необхідність захисту певних галузей і 
підприємств у період становлення но-
вих виробництв, структурної перебудо-
ви і подолання кризових явищ. Такий 

протекціоністський захист зазвичай но-
сить вибірковий і тимчасовий характер і 
є результатом компромісу між зацікав-
леними вітчизняними виробниками, з 
одного боку, і місцевими імпортерами і 
споживачами – з іншого, відповідно до 
рівня їхнього впливу на структури вла-
ди, які визначають зовнішньоекономіч-
ну політику; 

– необхідність захисту за будь-яких об-
ставин певних стратегічних галузей і 
підприємств, які забезпечують безпе-
рервність процесу відтворення (енер-
гетика, транспорт, зв’язок та ін.) або 
обороноздатність країни. Через міжна-
родні домовленості такий державний 
контроль покриває також оборот про-
дукції та технологій подвійного приз-
начення; 

– необхідність мати резерв торговельно-
політичних поступок в обмін на аналогічні 
поступки країн-партнерів, важливих для 
вітчизняного експорту. Потреба в цьому 
є особливо нагальною при членстві у 
Світовій організації торгівлі (далі – СОТ) 
та приєднанні до її правової системи, ос-
нову якої становить Генеральна угода з 
тарифів і торгівлі (ГАТТ), і проведенні 
періодичних раундів переговорів про лі-
бералізацію умов торгівлі. Тому імпорт-
ний режим більшості країн світу дикту-
ється, як правило, розумним протекціоні-
змом. Цей самий резерв використовуєть-
ся також і у внутрішній політиці з метою 
залучення ділових кіл, які зацікавлені в 
протекціонізмі, як союзників партій і рухів, 
що знаходяться при владі; 

– сучасний протекціонізм здебільшого є ін-
струментом проведення вибіркової струк-
турної політики, ніж джерелом поповнення 
державного бюджету, хоча безперечно ці 
фіскальні заходи відіграють значну роль у 
країнах, які розвиваються; 

– необхідна реалізація цієї функції при 
розв’язанні проблеми екстерналізації, 
тобто перекладання на інші національні 
господарські системи своїх проблем, ви-
трат, складнощів. Це проявляється в 
тому, що економічно розвинуті країни 
екстерналізують свої витрати шляхом 
розширення зовнішньоекономічної сфе-
ри, імпорту дешевої сировини і палива, 
експорту готової продукції та капіталу, 
перенесення екологічно забруднених 
виробництв на територію інших країн, 
переважно тих, які знаходяться на світо-
господарській периферії. 

Державне регулювання ЗЕД здійснюєть-
ся органами влади на основі сформованої 
єдиної зовнішньоекономічної політики, яка 
має основні складові (рис. 3). 
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Зовнішньоторговельна політика – це державна політика, яка впливає на зовнішню торгівлю через податки,
субсидії, прямі обмеження експортних та імпортних операцій

Валютна політика – це сукупність дій держави з метою підтримання економічної стабільності та створення основ-
них засад розвитку міжнародних економічних відносин за рахунок впливу на валютний курс і на валютні відносини

Політика у сфері залучення іноземних інвестицій – це комплекс заходів держави для залучення й використання
іноземних інвестицій і території країни та регулювання вивозу інвестиції за кордон

Митно-тарифна політика – комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення економічного суверенітету
країни, охорони державних кордонів, реалізації зовнішньоекономічної стратегії через сферу митних відносин
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Рис. 3 Складові зовнішньоекономічної політики держави 

 
Об’єктом регулювання зовнішньоторгове-

льної політики є товаропотоки між країнами. 
Залежно від спрямованості товаропотоків 
розрізняють експортну та імпортну політику 
держави. Експортна політика держави спря-
мована на реалізацію на зовнішніх ринках 
товарів, стосовно яких країна має порівняль-
ні переваги, стимулювання конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств, підви-
щення серійності (масштабності) вітчизняно-
го виробництва конкурентоспроможної про-
дукції з метою розширення її вивозу на зов-
нішні ринки, тобто експортна політика спря-
мована на реалізацію економічного потенці-
алу країни на зовнішніх ринках. При цьому 
під експортним потенціалом розуміють пев-
ний обсяг товарів та послуг, які національна 
економіка в змозі виробити й реалізувати за 
межами своїх кордонів без збитків для себе і 
з максимальним прибутком. Вибираючи екс-
портноорієнтовану модель економічного ро-
звитку, країна використовує зовнішні світові 
ринки як додатковий фактор економічного 
зростання. 

Імпортна політика, як правило, спрямо-
вана на регулювання імпорту з метою захи-
сту вітчизняного ринку від іноземної конку-
ренції та задоволення власних потреб за 
рахунок товарів іноземного виробництва. 
Основними напрямами імпортної політики є: 
обґрунтована політика імпортозаміщення та 
відповідні протекційні заходи стосовно то-
варів іноземного виробництва. При цьому 
основними інструментами регулювання ім-
порту є досить жорстка митно-тарифна сис-
тема та застосування нетарифних бар’єрів. 

Основними складовими валютної політи-
ки є дисконтна та девізна політика держави. 
Під дисконтною політикою розуміють систе-
му економічних та організаційних заходів, 
які використовуються при застосуванні дис-
контної ставки (відсотка) при регулюванні 
інвестицій і збалансуванні платіжних зо-
бов’язань. Ця політика орієнтована переду-
сім на коригування валютного курсу з метою 
регулювання грошового потоку, динаміки і 
рівня цін, обсягу грошової маси та міграцію 
короткотермінових активів. 

Основою механізму девізної політики є 
застосування валютної інтервенції та валю-

тних обмежень на покупку та продаж валю-
ти з метою збереження стабільності валют-
ного курсу. Валютна інтервенція – це цільо-
ва операція Національного банку України з 
купівлі-продажу іноземної валюти для об-
меження динаміки курсу національної валю-
ти певними рамками його підвищення або 
зниження. Валютні обмеження є системою 
економічних, правових, організаційних засо-
бів, що регламентують операції з націона-
льною й іноземною валютою, золотом. 

Політика у сфері стимулювання інозем-
них інвестицій передбачає реалізацію таких 
цілей: 
– створення конкурентного середовища; 
– привнесення в країну передової техно-

логії та досвіду ринкового господарю-
вання; 

– додатковий інвестиційний капітал; 
– розширення масштабів вітчизняного на-

копичення за рахунок зовнішніх джерел 
фінансування; 

– збільшення національного виробництва 
за рахунок іноземних вкладень; 

– збільшення зайнятості населення і ско-
рочення рівня безробіття; 

– сприяння структурній перебудові еко-
номіки; 

– створення передумов для поєднання 
вітчизняного та іноземного капіталів. 

Митні відносини є однією зі складових 
сукупності всіх ринкових відносин, тому цілі 
митно-тарифної політики є похідними від 
загальноекономічних цілей і визначаються 
пріоритетами останніх. Основними цілями 
цієї політики є: 
– забезпечення найбільш ефективного 

використання інструментів митного кон-
тролю і регулювання товарообміну на 
митній території України; 

– участь у реалізації торговельно-полі-
тичних завдань щодо захисту внутріш-
нього ринку; 

– стимулювання розвитку національної 
економіки; 

– сприяння проведенню структурної пере-
будови та інших завдань економічної 
політики України. 

За допомогою митно-тарифних регуля-
торів держава коригує товаропотік і геогра-
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фічну структуру експорту та імпорту з ура-
хуванням довготермінових цілей розвитку 
країни, забезпечення макроекономічної ста-
більності, підтримання платіжного балансу, 
стабільного курсу національної валюти, але 
основними завданнями митно-тарифної по-
літики є: створення оптимальних умов для 
конкуренції між національними й іноземни-
ми виробниками; забезпечення найбільш 
ефективного використання інструментів ми-
тного контролю та регулювання товарооб-
міну на митній території; участь у реалізації 
торговельно-політичних завдань щодо захи-
сту ринку України; стимулювання розвитку 
економіки; сприяння здійсненню структурної 
перебудови і реалізації інших завдань еко-
номічної політики; забезпечення належного 
рівня надходжень до Державного бюджету 
країни. 

IV. Висновки 
Отже, з урахуванням теорій державного 

регулювання ЗЕД, проблем і особливостей 
розвитку української економіки та ключових 
світогосподарських тенденцій стратегічни-
ми цілями державної зовнішньоекономічної 
політики, яка є підґрунтям для дієвості ме-
ханізмів держави та сталого розвитку еко-
номіки, мають стати: визначення та неухи-
льне дотримання поступальних кроків 
України до реальної інтеграції в світове 
господарство шляхом забезпечення конку-
рентоспроможності провідним вітчизняним 
галузям і господарюючим суб’єктам; ефек-
тивна участь України в міжнародній спеціа-
лізації та світовому поділі праці з ураху-
ванням внутрішньої структурної модерніза-
ції з орієнтацією на доступні високотехно-
логічні сегменти світового ринку; взаємови-
гідна співпраця з міжнародними фінансо-
вими й економічними організаціями; фор-
мування прогресивної інституціональної 
інфраструктури для забезпечення швидкої 
адаптації України до міжнародних уніфіко-
ваних норм господарського, торговельного, 
митного, податкового й інших видів права у 
відповідних сегментах світового ринку; за-
безпечення належного рівня економічної 
безпеки з дієвими механізмами захисту від 
несприятливих змін міжнародної кон’єктури 
та фінансових криз. 

Розвиток зовнішньоекономічних процесів 
буде ефективним при наявності дієвих ме-
ханізмів державного регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності; ефективної сис-
теми державного контролю за зовнішньое-
кономічними операціями та суб’єктами зов-
нішньоекономічної діяльності; дієвої систе-
ми антикорупційних і правоохоронних захо-
дів відносно до учасників у здійсненні зов-
нішньоекономічної діяльності. 
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Скрябина Д.С. Теоретические основы государственного регулирования ВЭД: 
дефиниции, механизмы и признаки 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности, а также определена роль механизмов и полити-
ки государства в регулировании ВЭД и их влияние на развитие экономики страны.  
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in the article. The role of mechanisms and the public regulation policy of foreign economic activities 
and their influence on the national economy development is defined. 
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