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Здійснено аналіз тенденцій розвитку механізмів державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі державотворення. 
Визначено основні проблеми функціонування механізму державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, які впливають на рівень конкурентоспроможності 
національної економіки та формулювання перспективних напрямів її покращення.  
Розглянуто та конкретизовано основні недоліки сучасної зовнішньоекономічної політики до 
яких віднесено: сировинний характер значної частини експорту; відсутність 
чітковизначеної політики структурних змін у галузі експорту; незначна частка продукції з 
високою часткою доданої вартості у структурі українського експорту; відсутність 
правових основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки розвитку 
експорту; недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих 
виробництв та гостра нестача новітніх технологій; застаріла транспортна 
інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам ефективного транспортного 
сполучення; поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з 
боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій; наявність диспропорцій у 
двосторонній торгівлі з основними партнерами; високі ризики фінансових втрат при 
проведенні експортних операцій. 
Зауважено, що іншим суперечливим моментом державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності у порівнянні з задекларованими принципами є низький 
рівень законодавчого забезпечення. 
Доведено необхідність побудови дієвої зовнішньоекономічної політики України, за допомогою 
використання парадигмальної комбінації існуючих стратегій на основі поступової 
трансформації механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
 
The analysis of tendencies of development of mechanisms of state regulation of foreign economic 
activity at the present stage of state formation is carried out. The main problems of functioning of 
the mechanism of state regulation of foreign economic activity, which influence the level of 
competitiveness of the national economy and formulation of perspective directions of its 
improvement are determined. 



The main shortcomings of modern foreign economic policy are considered and specified, which 
include: the raw material nature of a significant part of exports; lack of a clearly defined policy of 
structural changes in the field of exports; insignificant share of products with a high share of value 
added in the structure of Ukrainian exports; lack of legal basis for the introduction of financial 
mechanisms for state support for export development; insufficient level of investment in the 
modernization of export-oriented industries and an acute shortage of new technologies; outdated 
transport infrastructure that does not meet modern requirements for efficient transport; 
dissemination of restrictive and protectionist practices by individual countries and leading 
multinational corporations; the presence of disparities in bilateral trade with major partners; high 
risks of financial losses during export operations. 
It is noted that another contradictory point of state regulation of foreign economic activity in 
comparison with the declared principles is the low level of legislative support. 
The necessity of building an effective foreign economic policy of Ukraine by using a paradigmatic 
combination of existing strategies based on the gradual transformation of mechanisms of state 
regulation of foreign economic activity is proved. 
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Вступ. 
Для збереження та посилення позицій у світовій економіці кожна країна має застосовувати комплекс 

заходів, спрямованих на підвищення її конкурентоспроможності. Залучення України до світових процесів 
глобалізації та інтернаціоналізації супроводжується розширенням ролі держави в регулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності, кінцева мета якого полягає у створенні в реальному секторі дієвого 
постіндустріального сегмента високотехнологічного виробництва інтелектуальної інноваційної продукції, 
конкурентоспроможної на світовому та внутрішньому ринку. 

Варто зауважити, що в сучасних умовах глобалізації зовнішньоекономічна діяльність є надзвичайно 
складною з огляду на посилену конкуренцію та потребу промислових підприємств у постійному підвищенні 
конкурентоспроможності своєї продукції. Особливо ускладненим здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
є для тих країн, що лише формують повноцінну відкриту ринкову економіку і починають переходити до 
ефективних механізмів її управління. 

Постановка задачі.  
Аналіз існуючих в Україні стратегій розвитку країни показує, що зовнішньоекономічна складова в них 

вважалася похідною  від внутрішньої економічної політики і майже не розглядалася як фактор формування 
конкурентоспроможної національної економіки. Виявилася, що вона не спрямована на забезпечення якісних 
перетворень – інноваційного розвитку, активізації інвестування національного бізнесу, вирівнювання асиметрії 
зовнішньоторговельного балансу, оптимізації структури імпорту, підвищення конкурентоспроможності українських 
товарів тощо. Для підвищення ефективності державних перетворень необхідною є побудова дієвої 
зовнішньоекономічної політики України, за допомогою використання парадигмальної комбінації існуючих 
стратегій на основі поступової трансформації механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Результат. 
До розпаду СРСР колишні радянські республіки здійснювали свої товаропотоки головним чином у 

рамках єдиного народногосподарського комплексу Радянського союзу. У післяреформений період така ситуація 
докорінно змінилася: відбувалася швидка географічна переорієнтація зовнішньої торгівлі колишніх 
соціалістичних країн. На сьогоднішній день, для нашої країни зовнішня торгівля є не лише джерелом 
поповнення держбюджету, а також є орієнтиром напряму інтеграції. За роки незалежності України 
спостерігається тенденція до переорієнтації її торгових відносин з країн СНД на інші країни світу, в першу 
чергу, європейські.  

У травні 2008 року Україна стала членом Світової організації торгівлі (СОТ), що забезпечило 
можливість її участі у багатосторонній торговельній системі і покращення співпраці з окремими державами і 
групами держав. Завдяки лібералізації торгівлі товарами та послугами, а також ефективній торговельній 
політиці Україна має перспективи збільшити обсяги свого експорту, диверсифікувати асортимент призначеної 
для експорту вітчизняної продукції і встановити режим вільної торгівлі з державами, які є членами СОТ. Як 
член СОТ Україна має рівні права на участь у формуванні та узгодженні правил доступу до ринків і 



використання передбаченого СОТ механізму врегулювання спорів для усунення непорозумінь між державами-
членами СОТ [2].  

У 2015-2016 роках Україна ратифікувала Угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі, Угоду про 
державні закупівлі, а також приєдналась до Протоколу про внесення змін до Угоди про торговельні аспекти 
прав інтелектуальної власності (ТРІПС) [4]. Однак, не зважаючи на певні успіхи, досі відчувається дефіцит 
фінансових і кадрових ресурсів в усіх напрямах. 

В контексті розгляду даної проблематики, варто зауважити, що питання формування ефективної 
зовнішньоекономічної стратегії держави займали чільне місце у нормативно-правових документах і програмах 
розвитку нашої держави, наприклад, Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Законі України «Про Державну програму 
економічного і соціального розвитку країни на 2010 р.». Окрім інших важливих питань, Програма економічного 
і соціального розвитку України містить і розділ «Зовнішньоекономічна політика». У ньому, зокрема, визначено 
такі основні проблеми сучасної зовнішньоекономічної політики: сировинний характер значної частини 
експорту; відсутність чітковизначеної політики структурних змін у галузі експорту; незначна частка продукції з 
високою часткою доданої вартості у структурі українського експорту; відсутність правових основ 
запровадження фінансових механізмів державної підтримки розвитку експорту; недостатній рівень 
інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій; застаріла 
транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам ефективного транспортного 
сполучення; поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн 
та провідних транснаціональних корпорацій; наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними 
партнерами; високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій. 

При цьому, міжнародна торгівля в Україні продовжує страждати від відсутності узгодженості і 
скоординованих дій різних органів та інституцій, що беруть участь у розробці зовнішньоекономічної політики 
та розвитку експорту. Спостерігається істотний дисбаланс між видами та якістю послуг з підтримки, що 
надаються на регіональному рівні через мережу регіональних торгово-промислових палат. Не вистачає 
взаємозв'язку та координування між існуючими бізнес-асоціаціями, частково через відсутність довіри між 
інституціями.  

Аналіз кола функцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які делеговані 
регіональним та місцевим органам влади і самоврядування, дозволяє стверджувати, що регулятивні важелі 
зміщені в бік ланки центральних органів влади [1]. Це значно звужує можливості впливу більш низьких рівнів 
державного управління на розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

Іншим суперечливим моментом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у 
порівнянні з задекларованими принципами є низький рівень законодавчого забезпечення. Це проявляється у 
його непрозорості, нестабільності та частих змінах, відсутності чітких вимог та норм, дублюванні та 
суперечності окремих положень у різних нормативно-правових актах, особливо щодо податкового, 
інвестиційного та інноваційного регулювання. Все це разом призводить не до підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на зовнішніх, так і внутрішньому ринку, але навіть до 
поступового її зниження внаслідок інфляційних процесів. 

Протягом останніх років у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності країни 
спостерігається суттєве посилення ролі нетарифного регулювання у забезпеченні захисту внутрішнього ринку, 
що проявляється у збільшенні кількості випадків застосування нетарифних заходів до імпорту. Для дієвості 
системи заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні необхідно забезпечити її 
ефективне функціонування, гармонізацію економічного, інституційного і законодавчого складників з 
урахуванням державних інтересів, з акцентом у бік національного товаровиробника і споживача, їх підтримки і 
захисту. Результативне здійснення такого роду стратегії має бути забезпечене міцною виконавчою вертикаллю 
державних органів влади, які володіють повноваженнями у даній сфері, і системою правових норм, які б 
визначали механізм нетарифного регулювання й забезпечували відповідне здійснення своїх обов'язків 
указаними органами влади. 

Важливість удосконалення митно-тарифного регулювання як складової системи державного 
управління, визначається необхідністю у створенні адекватного державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Включаючись у вирішення внутрішніх і зовнішніх господарсько-політичних 
завдань, митно-тарифне регулювання бере участь у структурній перебудові економіки, в інтеграції країни в 
міжнародний поділ праці та у формуванні нових міжнародних відносин.  

Відтак, стратегія зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі повинна виходити з 
необхідності вдосконалення митно-тарифної системи в ряді напрямів. Основними такими напрямами в інтересах 
вирішення більш загального економічного завдання - посткризового відновлення вітчизняного господарства і 
виведення його на траєкторією стійкого економічного росту є: захист найбільш чутливих до конкуруючого 
імпорту сегментів внутрішнього ринку, які визначають параметри стабільного функціювання національного 
господарства і економічної безпеки країни; підтримка секторів промисловості, які динамічно розвиваються і 
здатні в перспективі зайняти стійкі позиції на внутрішньому і світових ринках; максимальне сприяння 
інвестиційній реконструкції, відновленню потужностей підприємств і виходу їх продукції на світові ринки, 
прогресивній структурній перебудові виробництва при одночасному створенні сприятливих умов для розвитку 



конкурентних умов діяльності вітчизняних виробників; інтеграція української економіки до світового господар-
ства відповідно до правил, які визначають членство у СОТ. 

Отже, визначені проблеми та негативні чинники впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
можуть бути основою для розробки комплексної системи удосконалення цієї діяльності в Україні. В першу 
чергу, це має стосуватись політики формування та ефективного використання експортного потенціалу країни, 
що має носити комплексний характер та стосуватись усіх сфер соціально-економічного розвитку. Починати цю 
роботу необхідно, на нашу думку, з вирішення проблем у сфері державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності за такими напрямами удосконалення: нормативно-правового регулювання; системи кредитування, 
страхування та гарантування; адмістративно-інституційного інструментарію підтримки експортної діяльності.  

Наразі на державному рівні необхідно виробити та поступально реалізувати єдину зважену 
зовнішньоекономічну політику з урахуванням всіх можливих ризиків та негативних наслідків для економіки 
України та визначенням конкретних кроків направлених на їх усунення. Розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності України має забезпечувати реалізацію потенціалу нації й сприяти становленню конкурентної 
економіки. 

Висновки. 
Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність в Україні розвивається помірними темпами, поступово 

поглиблюються зв’язки як із тими країнами, що віддавна є торговельними партнерами, так і з новими 
державами. Однак, в Україні, на теперішній час, не створено сприятливих умов для ефективного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Про це переконливо свідчать часті зміни в чинному законодавстві України з 
питань, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність; низький рівень виконавчої дисципліни як з боку 
підприємців, так і з боку владних структур; спостерігається невідпрацьованість економічних відносин між 
підприємствами і владними державними структурами. 

Окрім існуючих проблем державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачені й 
потенційні ризики: загроза тривалої стагнації розвинутих країн світу та падіння попиту на українську 
продукцію, посилення цінової конкуренто-спроможності конкурентів України з кола країн, що розвиваються, 
дестабілізація на енергетичних ринках, різкі коливання цінової кон’юнктури, посилення протекціоністських 
заходів тощо. Тому ключовим завданням державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
доцільно визначити створення ефективної системи підтримки експорту, яка забезпечить сталий економічний 
розвиток та реалізацію конкурентних переваг держави.  
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