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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті досліджено особливості функціонування системи державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, охарактеризовано скла-

дові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Також 

виділено компоненти зовнішньоекономічної політики держави як основи держав-

ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
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The features of functioning of foreign trade activities’ state regulation system are 

investigated in article. In particular, components of system of foreign trade activities’ 

state regulation are characterised. Also elements of state external economic policy as 

basis of foreign trade activities’ state regulation are allocated. 

Keywords: state regulation system, foreign trade activities, external economic 
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність є ключовим 

фактором соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Особливо це є 

актуальним за сучасних умов, коли спостерігається активізація процесів ін-

тенсифікації розвитку транснаціоналізації та економічної інтеграції на між-

народному рівні, а також міжнародного поділу праці на фоні глобалізації 

світового господарства. 

Відповідно, розвиток зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів гос-

подарювання України сприяє інтеграції вітчизняної економіки до ринкових 

процесів на міжнародному рівні, підвищенню її конкурентоспроможності у 

світовому масштабі, модернізації виробничих процесів, оптимізації викори-

стання ресурсів усіх видів, усунення дефіциту, підвищенню загального рівня 

життя населення країни, вирішенню численних проблем соціально-
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економічного та екологічного характеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням державного регу-

лювання зовнішньоекономічної діяльності присвячено багато наукових праць 

вітчизняних та закордонних учених. Так, Б. А. Райзберг розглядає замість дер-

жавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності державне регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків та розуміє в цьому контексті сукупність мето-

дів й інструментів, що чинять вплив на міждержавні економічні відносини у 

відповідності з цілями та завданнями діяльності державних органів і служб та 

базуються на національних s загальнодержавних інтересах [7]. 

Враховуючи той факт, що державне регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності здійснюється через розробку та реалізацію державної зовніш-

ньоекономічної політики, слід прийняти до уваги точки зору вчених, які ро-

зглядають дане поняття через вказану призму.  

Відповідно, М. І. Дідківський у своєму визначенні пов’язує зовніш-

ньоекономічні зв’язки з зовнішньоекономічною політикою, яку, у свою  

чергу, він вважає своєрідним “політичним оформленням” зазначених 

зв’язків [3].   

Автор О. П. Гребельник вважає, що зовнішньоекономічна політика 

являє собою сукупність державних заходів цілеспрямованого характеру сто-

совно реалізації економічного потенціалу держави на рівні зовнішнього ри-

нку, а також відносно задоволення вітчизняних потреб за рахунок товарів та 

послуг закордонних виробників [2].  

Вчений В. Л. Абрамов зазначає, що під зовнішньоекономічною полі-

тикою держави доцільно розуміти її цілеспрямовану діяльність щодо визна-

чення режиму регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та оптимізації 

участі країни в процесах поділу праці на міжнародному рівні [1].  

У свою чергу деякі науковці пропонують розглядати зовнішньо-

економічну політику держави в контексті міжнародної торговельної 

політики. Так, Б. М. Одягайло визначає міжнародну торговельну політику з 

точки зору сукупності принципів, підходів, а також інструментів регулю-

вання міжнародної торгівлі. Виходячи з цього, даний автор пропонує роз-

глядати міжнародну торговельну політику в якості цілеспрямованого впливу 

держави на відносини торговельного характеру з іншим країнами [5].   

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження особливо-

стей функціонування системи державного регулювання зовнішньо-

економічної діяльності.  

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно поставити та ви-

рішити такі завдання: 

– дослідити компоненти зовнішньоекономічної політики держави як 

основи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

– охарактеризувати складові системи державного регулювання зовні-

шньоекономічної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Фактично, виходячи з точки зору 



 

 134 

Б. М. Одягайла, міжнародну торговельну політику доцільно ототожнювати з 

зовнішньоекономічною політикою держави. Зокрема, роль міжнародної 

торговельної політики в процесах розвитку вітчизняної економіки полягає в 

тому, що вона сприяє зосередженню виробництва на визначених галузях на-

родного господарства, підвищенню загальної ресурсної продуктивності, 

збільшенню обсягів вітчизняного виробництва. Таким чином, міжнародна 

торговельна політика уможливлює: отримання ресурсів природного, 

інвестиційного та іншого характеру, яких недостатньо в країні; залучення 

сучасної техніки та новітніх прогресивних технологій з інших країн; розши-

рення номенклатури й асортименту товарів і послуг з метою більш повного 

задоволення потреб населення [5]. 

Проте слід прийняти до уваги, що міжнародна торговельна політика є 

однією зі складових зовнішньоекономічної політики держави, що підтвер-

джує рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові зовнішньоекономічної політики держави 

 

Так, міжнародна торговельна політика орієнтована на регулювання 

міждержавних товаропотоків і, в свою чергу, містить такі різновиди, як екс-

портна та імпортна політика. Зокрема, експортна політика спрямована на 

реалізацію вітчизняної продукції, що має конкурентні переваги, на рівні зо-

внішнього ринку. Тобто фактично експортна політика держави орієнтована 

на реалізацію експортного потенціалу країни за кордоном шляхом вивезення 

вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок. Що стосується імпортної 

політики, то вона регулює процеси імпорту товарів та послуг до країни з ме-

тою захисту національного ринку від надмірної конкуренції з боку інозем-

них виробників і задоволення внутрішніх потреб за рахунок продукції, що 
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виробляється за кордоном.  

Валютна політика держави являє собою сукупність дій, спрямованих 

на підтримку стабільності національної економіки завдяки коригуванню ку-

рсу валют та визначенню норм щодо організації валютних відносин. В свою 

чергу, валютна політика передбачає наявність таких різновидів, як дисконт-

на політика та девізна політика. Зокрема, дисконтна політика стосується ре-

гулювання дисконтної (доходної) ставки ринку в процесі організації інвес-

тиційної діяльності та балансуванні платіжних зобов’язань. Так, дисконтна 

політика держави коригує курс валют з метою регулювання потоку грошо-

вої маси, тенденцій зміни рівня цін та активів короткотермінового типу. В 

межах девізної політики держави застосовуються валютна інтервенція та 

обмеження на операції щодо купівлі-продажу валюти з метою підтримки 

стабільності курсу національної грошової одиниці. В свою чергу, валютна 

інтервенція являє собою операцію Національного банку України стосовно 

купівлі-продажу іноземної валюти з метою забезпечення зміни темпів росту 

курсу національної валюти завдяки застосуванню визначених інструментів 

його підвищення чи зниження. Що стосується валютних обмежень, то вони 

представлені у вигляді системи засобів економічного, правового, організа-

ційного характеру, що орієнтовані на регламентування операцій з валютою 

національного й іноземного походження, а також золотом. 

Політика стимулювання іноземних інвестицій виглядає як комплекс 

державних заходів, спрямованих на залучення та використання інвестицій 

іноземного походження на території країни, а також на регулювання проце-

сів вивезення інвестиційних коштів за кордон. Митно-тарифна політика яв-

ляє собою комплексну систему заходів, орієнтованих на підтримку сувере-

нітету країни з економічної точки зору, а також на охорону державних кор-

донів і реалізацію зовнішньоекономічної стратегії.  

В цілому, з урахуванням проведеного вище аналізу наукових думок сто-

совно державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, доцільно на-

вести уточнене його визначення. Так, державне регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності – це система заходів, що застосовуються в межах складових 

зовнішньоекономічної політики держави стосовно різнохарактерних операцій 

суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку, спрямованих на підтримку 

зовнішньоекономічних зв’язків та ефективної участі країни в процесах міжна-

родного поділу праці відповідно до національних інтересів. 

Виходячи з наведеного визначення державного регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності як системи, доцільно навести її основні 

складові (рис. 2).  

Нижче доцільно більш глибоко розкрити представлені на рис. 2 скла-

дові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Так, в якості цілей державного регулювання зовнішньоекономічної ді-

яльності доцільно зазначити такі: підтримка збалансованості економіки та 

рівноваги попиту і пропозиції на національному ринку; активізація структу-
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рних змін у вітчизняній економіці; створення сприятливих умов для інтег-

рації української економіки до системи поділу праці на світовому рівні та її 

адаптація до темпів розвитку економіки прогресивних країн; забезпечення 

захисту економічних інтересів суб’єктів господарювання, що приймають 

участь в зовнішньоекономічній діяльності; надання рівних можливостей для 

розвитку всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від їх 

форм власності та сфер діяльності; сприяння розвитку конкуренції та усу-

нення проявів монополізму в зовнішньоекономічній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система державного регулювання зовнішньоекономічної  

діяльності 

 

Відповідно, ключовим завданням державного регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності є диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків, 

що сприятиме зниженню рівня залежності національної економіки від мо-

нопольного імпорту товарних позицій, які є стратегічно важливими для га-

лузей вітчизняного виробництва, зокрема, енергоносіїв, матеріальних ресур-

сів (у тому числі – сировинних).  

Серед принципів державного регулювання зовнішньоекономічної дія-

льності слід виділити такі: відповідність національним інтересам та еконо-

мічній безпеці держави; прийняття до уваги вимог розвитку світової еконо-

міки та особливостей поділу праці в сучасних умовах глобалізації; побудова 

новітньої моделі зовнішньоекономічного розвитку з орієнтацією на процеси 

європейської інтеграції; забезпечення належного рівня відкритості вітчизня-

ної економіки відповідно до стандартів і критеріїв міжнародного масштабу; 

встановлення паритетності в організації відносин з іншими країнами; підт-

римка виробництва експортних товарів та послуг з урахуванням належного 
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ступеня їх конкурентоспроможності.  

В якості суб’єктів державного регулювання зовнішньоекономічної ді-

яльності виступають наступні: держава; недержавні органи управління еко-

номічною діяльністю, що функціонують на основі статутних документів (бі-

ржі товарного, фондового та валютного типу, торговельні палати, різноха-

рактерні спілки й асоціації); безпосередні суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності, в якості яких виступають підприємства, організації різних форм 

власності та сфер діяльності, а також їх об’єднання; органи державного ре-

гулювання зовнішньоекономічної діяльності міжрегіонального та міжнарод-

ного рівня (Світова організація торгівлі, Генеральна угода з тарифів та тор-

гівлі, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та 

розвитку тощо).  Відповідно до ст. 9 “Органи державного регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності” та ст. 10 “Органи місцевого управління зов-

нішньоекономічною діяльністю” Закону України “Про зовнішньоекономіч-

ну діяльність” від 16.04.1991 р. № 959-XII зі змінами та доповненнями, 

структура зазначеного державно-управлінського апарату містить складові, 

що показані на рис 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура органів державного регулювання зовнішньо-економічної 

діяльності 

 

Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

поділяються на дві групи: адміністративні (ринково-організаційного типу) 

та економічні (фінансового типу) [4]. 

У табл. 1 показано різновиди адміністративних та економічних мето-

дів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та відповідні 

їм інструменти [6].  
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Таблиця 1 

Узагальнена класифікація методів державного регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності 
Найменування групи методів 

державного регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності 

Інструменти державного регулювання зовні-

шньоекономічної діяльності 

Ринково-організаційного типу Встановлення експортно-імпортних квот 

Антимонопольні обмеження 

Митне декларування та оформлення 

Ліцензування 

Специфічні вимоги до товарів та послуг (упа-

кування, маркування, тощо) 

Ембарго 

Фінансового типу Пряме та непряме інвестування  

Надання дотацій та субсидій 

Податкове регулювання 

Тарифне (цінове) регулювання 

Валютне регулювання 

Встановлення фіскальних пільг та обмежень 

Державне страхування 

 

Що стосується ресурсного забезпечення системи державного регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності, то традиційно воно складається з 

нормативно-правових, інформаційних, економічних, фінансових, технічних, 

організаційних, кадрових ресурсів тощо. 

Висновки. Таким чином, у роботі було отримано наступні результати. 

1. Дослідження компонентів зовнішньоекономічної політики держави як ос-

нови державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності дозволило 

сформулювати уточнене його визначення як системи заходів, що застосову-

ються в межах складових зовнішньоекономічної політики держави стосовно 

різнохарактерних операцій суб’єктів господарювання на зовнішньому рин-

ку, спрямованих на підтримку зовнішньоекономічних зв’язків та ефективної 

участі країни в процесах міжнародного поділу праці відповідно до націона-

льних інтересів. 2. Аналіз складових системи державного регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності дозволив зазначити, що в кінцевому результа-

ті державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно бути 

орієнтованим на розвиток вітчизняної економіки, насамперед забезпечувати 

досягнення її збалансованості на рівні внутрішнього ринку, формувати 

сприятливі умови для структурних змін у виробництві, сприяти процесу ін-

теграції країни до міжнародного поділу праці. 
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