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у статті досліджено особливості функціонування системи державного управління зовнішньоекономічної 
діяльності. зокрема, охарактеризовано складові системи державного управління зовнішньоекономічної 
діяльності. також виділено компоненти зовнішньоекономічної політики держави як основи державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
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Постановка проблеми. зовнішньоекономіч-
на діяльність є ключовим фактором со-

ціально-економічного розвитку будь-якої краї-
ни. особливо це є актуальним за сучасних умов, 
коли спостерігається активізація процесів інтен-
сифікації розвитку транснаціоналізації та еконо-
мічної інтеграції на міжнародному рівні, а також 
міжнародного поділу праці на фоні глобалізації 
світового господарства.

відповідно, розвиток зовнішньоекономічної ді-
яльності суб'єктів господарювання україни спри-
яє інтеграції вітчизняної економіки до ринкових 
процесів на міжнародному рівні, підвищенню її 
конкурентоспроможності у світовому масштабі, 
модернізації виробничих процесів, оптимізації ви-
користання ресурсів усіх видів, усунення дефіци-
ту, підвищенню загального рівня життя населення 
країни, вирішенню численних проблем соціально-
економічного та екологічного характеру.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності присвячено багато науко-
вих праць вітчизняних та закордонних учених. 
так, Б.а. райзберг розглядає замість державно-
го регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
державне регулювання зовнішньоекономічних 
зв'язків та розуміє в цьому контексті сукупність 
методів й інструментів, що чинять вплив на між-
державні економічні відносини у відповідності 
з цілями та завданнями діяльності державних 
органів і служб та базуються на національних 
загальнодержавних інтересах [7].

враховуючи той факт, що державне регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності здійсню-
ється через розробку та реалізацію державної 
зовнішньоекономічної політики, слід прийняти до 
уваги точки зору вчених, які розглядають дане 
поняття через вказану призму.

відповідно, М.і. дідківський у своєму ви-
значенні пов'язує зовнішньоекономічні зв'язки 
з зовнішньоекономічною політикою, яку, у свою 
чергу, він вважає своєрідним «політичним оформ-
ленням» зазначених зв'язків [3].

автор о.П. гребельник вважає, що зовнішньо-
економічна політика являє собою сукупність дер-
жавних заходів цілеспрямованого характеру сто-
совно реалізації економічного потенціалу держави 
на рівні зовнішнього ринку, а також відносно за-
доволення вітчизняних потреб за рахунок товарів 
та послуг закордонних виробників [2].

вчений в.л. абрамов зазначає, що під зо-
внішньоекономічною політикою держави доціль-
но розуміти її цілеспрямовану діяльність щодо 
визначення режиму регулювання зовнішньо-
економічних зв'язків та оптимізації участі країни 
в процесах поділу праці на міжнародному рівні [1].

у свою чергу деякі науковці пропонують роз-
глядати зовнішньоекономічну політику держави 
в контексті міжнародної торговельної політики. 
так, Б.М. одягайло визначає міжнародну торго-
вельну політику з точки зору сукупності прин-
ципів, підходів, а також інструментів регулю-
вання міжнародної торгівлі. виходячи з цього, 
даний автор пропонує розглядати міжнародну 
торговельну політику в якості цілеспрямованого 
впливу держави на відносини торговельного ха-
рактеру з іншим країнами [5].

постановка завдання. Метою даної стат-
ті є дослідження особливостей функціонування 
системи державного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності.

для досягнення поставленої мети в роботі не-
обхідно поставити та вирішити такі завдання:

– дослідити компоненти зовнішньоекономіч-
ної політики держави як основи державного ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності;

– охарактеризувати складові системи держав-
ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

виклад основного матеріалу. управління зед 
на підприємстві багато в чому залежить від того, 
які умови будуть створені в країні для розвитку 
його діяльності в зовнішній сфері, від ролі дер-
жави в регулюванні та підтримці розвитку зед 
на національному рівні.

в усіх країнах без винятку, а особливо в дер-
жавах з перехідною економікою, де економіч-
ні відносини нестабільні, державне втручання 
в розвиток зед є об'єктивною необхідністю. це 
пов'язано, головним чином, з метою захисту на-
ціональних інтересів при здійсненні зед, більш 
повного використання зед як фактора економіч-
ного зростання.

кожен з напрямків зовнішньоекономічної по-
літики розв'язує проблеми з урахуванням етапу 
розвитку країни та сучасних тенденцій розвитку 
світового господарства.

регулювання зед в україні здійснюється 
з урахуванням таких цілей:

 забезпечення збалансованості економіки 
та рівноваги внутрішнього ринку країни;
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 стимулювання прогресивних ринкових 
структурних змін в економіці;

 створення сприятливих умов для входжен-
ня економіки україни в систему міжнародного 
поділу праці, міжнародної економічної інтеграції, 
насамперед, інтеграції до Європейського союзу.

Безпосередньо в галузі зед державне регу-
лювання має забезпечити:

 захист економічних інтересів україни та за-
конних інтересів суб'єктів зед;

 створення однакових можливостей для 
суб'єктів зед з метою розвитку усіх видів під-
приємницької діяльності, незалежно від форм 
власності;

 розвиток конкуренції та ліквідацію монополії.
так, міжнародна торговельна політика орі-

єнтована на регулювання міждержавних това-
ропотоків і, в свою чергу, містить такі різнови-
ди, як експортна та імпортна політика. зокрема, 
експортна політика спрямована на реалізацію 
вітчизняної продукції, що має конкурентні пе-
реваги, на рівні зовнішнього ринку. тобто фак-
тично експортна політика держави орієнтована 
на реалізацію експортного потенціалу країни за 
кордоном шляхом вивезення вітчизняних това-
рів та послуг на зовнішній ринок. Що стосується 
імпортної політики, то вона регулює процеси ім-
порту товарів та послуг до країни з метою за-
хисту національного ринку від надмірної конку-
ренції з боку іноземних виробників і задоволення 
внутрішніх потреб за рахунок продукції, що ви-
робляється за кордоном.

валютна політика держави являє собою су-
купність дій, спрямованих на підтримку ста-
більності національної економіки завдяки кори-
гуванню курсу валют та визначенню норм щодо 
організації валютних відносин. в свою чергу, 
валютна політика передбачає наявність таких 
різновидів, як дисконтна політика та девізна по-
літика. зокрема, дисконтна політика стосується 
регулювання дисконтної (доходної) ставки рин-
ку в процесі організації інвестиційної діяльнос-
ті та балансуванні платіжних зобов'язань. так, 
дисконтна політика держави коригує курс валют 
з метою регулювання потоку грошової маси, тен-
денцій зміни рівня цін та активів короткотермі-
нового типу. в межах девізної політики держави 
застосовуються валютна інтервенція та обме-
ження на операції щодо купівлі-продажу валюти 
з метою підтримки стабільності курсу національ-
ної грошової одиниці. в свою чергу, валютна ін-
тервенція являє собою операцію національного 
банку україни стосовно купівлі-продажу інозем-
ної валюти з метою забезпечення зміни темпів 
росту курсу національної валюти завдяки за-
стосуванню визначених інструментів його підви-
щення чи зниження. Що стосується валютних об-
межень, 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, спря-
мованих на залучення та використання інвести-
цій іноземного походження на території країни, а 
також на регулювання процесів вивезення інвес-
тиційних коштів за кордон. Митно-тарифна по-

літика являє собою комплексну систему заходів, 
орієнтованих на підтримку суверенітету країни 
з економічної точки зору, а також на охорону 
державних кордонів і реалізацію зовнішньо-
економічної стратегії.

в цілому, з урахуванням проведеного вище 
аналізу наукових думок стосовно державного ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності, до-
цільно навести уточнене його визначення. так, 
державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності – це система заходів, що застосову-
ються в межах складових зовнішньоекономічної 
політики держави стосовно різнохарактерних 
операцій суб'єктів господарювання на зовнішньо-
му ринку, спрямованих на підтримку зовнішньо-
економічних зв'язків та ефективної участі країни 
в процесах міжнародного поділу праці відповідно 
до національних інтересів.

у період до перебудови економіка країни 
мала закритий характер. управління економікою 
(у тому числі зед) будувалося на монополії дер-
жави та переважно на адміністративних методах 
керування. за таких умов безпосередній вироб-
ник не був зацікавлений у розвитку експорт-
ної діяльності. Прямі зв'язки між виробниками 
та споживачами були відсутні. не було чіткої 
концепції зед, яка б відображала її мету, пріо-
ритети та методи їхнього досягнення.

відповідно, ключовим завданням державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
є диверсифікація зовнішньоекономічних зв'язків, 
що сприятиме зниженню рівня залежності на-
ціональної економіки від монопольного імпорту 
товарних позицій, які є стратегічно важливими 
для галузей вітчизняного виробництва, зокрема, 
енергоносіїв, матеріальних ресурсів (у тому чис-
лі – сировинних).

серед принципів державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності слід виділити 
такі: відповідність національним інтересам та еко-
но-мічній безпеці держави; прийняття до уваги 
вимог розвитку світової економіки та особливос-
тей поділу праці в сучасних умовах глобалізації; 
побудова новітньої моделі зовнішньоекономічно-
го розвитку з орієнтацією на процеси європей-
ської інтеграції; забезпечення належного рівня 
відкритості вітчизняної економіки відповідно до 
стандартів і критеріїв міжнародного масштабу; 
встановлення паритетності в організації відносин 
з іншими країнами; підтримка виробництва екс-
портних товарів та послуг з урахуванням належ-
ного ступеня їх конкурентоспроможності.

в якості суб'єктів державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності виступають на-
ступні: держава; недержавні органи управління 
економічною діяльністю, що функціонують на 
основі статутних документів (біржі товарного, 
фондового та валютного типу, торговельні палати, 
різнохарактерні спілки й асоціації); безпосередні 
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, в якос-
ті яких виступають підприємства, організації різ-
них форм власності та сфер діяльності, а також 
їх об'єднання; органи державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності міжрегіональ-
ного та міжнародного рівня (світова організація 
торгівлі, генеральна угода з тарифів та торгів-
лі, Міжнародний валютний фонд, Європейський 
банк реконструкції та розвитку тощо). відповід-
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но до ст. 9 «органи державного регулювання зов-
нішньоекономічної діяльності» та ст. 10 «органи 
місцевого управління зов-нішньоекономічною ді-
яльністю» закону україни «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-хіі зі 
змінами та доповненнями.

Що стосується ресурсного забезпечення сис-
теми державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності, то традиційно воно склада-
ється з нормативно-правових, інформаційних, 
економічних, фінансових, технічних, організацій-
них, кадрових ресурсів тощо.

висновки. таким чином, у роботі було отри-
мано наступні результати. 

1. дослідження компонентів зовнішньоеконо-
мічної політики держави як основи державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
дозволило сформулювати уточнене його визна-

чення як системи заходів, що застосовуються 
в межах складових зовнішньоекономічної полі-
тики держави стосовно різнохарактерних опе-
рацій суб'єктів господарювання на зовнішньому 
ринку, спрямованих на підтримку зовнішньое-
кономічних зв'язків та ефективної участі країни 
в процесах міжнародного поділу праці відповідно 
до національних інтересів. 

2. аналіз складових системи державного ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності до-
зволив зазначити, що в кінцевому результаті 
державне регулювання зовнішньоекономічної ді-
яльності повинно бути орієнтованим на розвиток 
вітчизняної економіки, насамперед забезпечувати 
досягнення її збалансованості на рівні внутріш-
нього ринку, формувати сприятливі умови для 
структурних змін у виробництві, сприяти процесу 
інтеграції країни до міжнародного поділу праці.
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аннотация 
в статье исследованы особенности функционирования системы государственного управления внешне-
экономической деятельности. в частности, охарактеризованы составляющие системы государственного 
управления внешнеэкономической деятельности. также выделены компоненты внешнеэкономической 
политики государства как основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
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summary
in the article features of functioning of the system of state management of foreign economic activity are 
investigated. in particular, the components of the system of state management of foreign economic activity 
are characterized. the components of foreign economic policy of the state as the basis of state regulation 
of foreign economic activity are also highlighted.
Keywords: public administration system, foreign economic activity, foreign economic policy of the state, 
international trade policy.


