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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація. У статті досліджено нинішній стан розвитку механізмів державного 
регулювання зовнішньоторговельних відносин у державах-учасницях Європейсько-
го Союзу. Визначено основні зміни в орієнтації на міжнародний ринок. Обґрунтовано 
ключові проблеми зовнішньоторговельних відносин між країнами. Запропоновано 
пріоритетні напрями оптимізації механізмів державного регулювання зовнішньо-
торговельних відносин, в тому числі, в процесах європейської інтеграції. Визначено 
новітні тенденції, а, також характерні особливості розвитку міжнародної торгівлі 
товарами та послугами в сучасних умовах. Розкрито значення зовнішньої торгівлі 
в  зовнішньоекономічній діяльності країни в  нинішніх умовах активізації інтегра-
ційних процесів у міжнародному просторі. Визначено специфічні риси участі окре-
мих держав-членів Європейського союзу в здійсненні зовнішньої торгівлі товарами 
та послугами. Досліджено комплекс управлінських заходів, які використовуються 
розвиненими країнами Європи з метою підкорення та утримання високих позицій 
у процесах торгівлі на міжнародному ринку. Узагальнено успішний зарубіжний дос-
від управління зовнішньоторговельними відносинами. Визначено сутність та осо-
бливості характеру впливу основних глобалізаційних процесів у світі на національну 
політику країни, а, також, на реалізацію економічних інтересів держави у торговель-
но-економічній сфері. Розкрито необхідність створення здорового конкурентного 
середовища з метою здійснення державою стимулювання вітчизняних виробників 
товарів та послуг через покращення структури експорту, розширення ринків збуту 
та досягнення економічного зростання країни. Запропоновано перспективні напря-
ми використання успішного досвіду розвинених країн-членів Європейського Союзу 
в  Україні для вдосконалення національної системи державного регулювання зов-
нішньоторговельними відносинами.

Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоторговельні відносини, між-
народна торгівля, Європейське співтовариство, Великобританія, Італія, Німеччина, 
Польща, Франція.
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STATE REGULATION OF FOREIGN TRADE RELATIONS  
IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Abstract. The article examines the current state of development of mechanisms of 
state regulation of foreign trade relations in the member states of the European Union. 
The main changes in the orientation to the international market are identified. The key 
problems of foreign trade relations between the countries are substantiated. Priority 
directions of optimization of mechanisms of state regulation of foreign trade relations, 
including in the processes of European integration are offered. The newest tendencies, 
and also characteristic features of development of the international trade in the goods 
and services in modern conditions are defined. The importance of foreign trade in the 
foreign economic activity of the country in the current conditions of intensification 
of integration processes in the international space is revealed. Specific features of the 
participation of individual member states of the European Union in foreign trade in 
goods and services are identified. A set of management measures used by developed 
European countries in order to subdue and maintain high positions in trade processes in 
the international market is studied. The successful foreign experience of foreign trade 
relations management is generalized. The essence and peculiarities of the nature of the 
influence of the main globalization processes in the world on the national policy of the 
country, as well as on the realization of the economic interests of the state in the trade and 
economic sphere are determined. The need to create a healthy competitive environment 
in order for the state to stimulate domestic producers of goods and services by improving 
the structure of exports, expanding markets and achieving economic growth. Perspective 
directions of using the successful experience of the developed member states of the 
European Union in Ukraine for improvement of the national system of state regulation 
of foreign trade relations are offered.

Key words: state regulation, foreign trade relations, international trade, European 
Community, Great Britain, Italy, Germany, Poland, France.
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Постановка проблеми. Світове 
господарство на нинішньому етапі 
розвитку характеризується процеса-
ми зміцнення та поглиблення між-
народних зв’язків. У  такому ракурсі 
зовнішньоторговельні відносини між 
державами набувають все більшого 
значення у  процесі життєдіяльності 
та функціонуванні економік окремих 
країн. Будь-яка країна у  ході прова-
дження політики зовнішньої торгівлі, 
яка направлена на державне регулю-
вання торговельних взаємовідносин 
з іншими державами, реалізовує на-
ціональну зовнішньоторговельну ді-
яльність. Реалізація даної політики, 
насамперед, передбачає чітке визна-
чення цілей держави у  зовнішньое-
кономічному напрямі, в  тому числі, 
щодо окремих країн або міжнародних 
організацій, а, також, формування спе-
ціальних методів та використання не-
обхідних засобів з метою досягнення 
таких цілей. Тому, у даному контексті, 
виникає нагальна потреба з боку усіх, 
без виключення, суб’єктів економіч-
ної діяльності у здійсненні ґрунтовно-
го аналізу характерних особливостей 
процесів реалізації міжнародної тор-
гівлі та визначення ключових факто-
рів впливу на результати торгівлі для 
кожного з учасників зовнішньоторго-
вельних відносин. Акцентуючи увагу 
на таких аспектах, можна визначи-
ти необхідним окреслення найбільш 
оптимальних та сприятливих умов для 
здійснення ефективних зовнішньо-
торговельних відносин як з позиції 
імпорту, так і експорту, імплементації 
досвіду держав-членів Європейського 
Союзу щодо застосування механізмів 
державного регулювання зовнішньо-
торговельних відносин, і, звичайно, 
розгляд перспектив та можливостей 
адаптації його до вітчизняних умов.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Необхідно відмітити не-
абиякий інтерес у вітчизняних та нау-
кових колах до здійснення досліджень 
у  напрямі розвитку зовнішньої тор-
гівлі в  державах-учасницях Європей-
ського Союзу, зокрема, обґрунтуван-
ня ключових аспектів управлінського 
впливу держави на відносини у  зов-
нішньоторговельній сфері. Серед на-
уковців, які вивчають даний напрям, 
можна виділити наступних представ-
ників державно-управлінської на-
уки та економіки світу: М. Абрамс,  
О. Алимова, Н. Богацька, О. Гребель-
ник, В. Гутник, І. Гуцул, М. Єлова,  
А. Ілишев, А.Карпова, А. Кірєєва, Н. Ко-
лосовський, Н. Кузнецова, Ю. Макогон, 
Л. Пісьмаченко, М. Портер, А. Румян-
цева, Д. Скрябіна, Б. Сорде, І. Телеш,  
А. Філіпенко, Л. Ходов та інші.

Навіть незважаючи на численну 
кількість наукових вітчизняних та за-
рубіжних розробок щодо формування 
механізмів державного регулюван-
ня зовнішньоторговельних відносин, 
більш детального розгляду потребу-
ють питання застосування успішного 
досвіду держав-членів Європейського 
Союзу у  цій сфері для його викори-
стання на українських теренах.

Мета статті – здійснити глибокий 
аналіз проблем та перспектив резуль-
тативного державного регулюван-
ня зовнішньоторговельних відносин 
у  провідних країнах-учасницях Євро-
пейського союзу, а, також, розгляну-
ти можливості імплементації його до 
українських реалій.

Виклад основного матеріалу. На 
нинішньому етапі розвиток економік 
країн світу можна охарактеризувати 
стійкою тенденцією до інтеграції ок-
ремих держав в єдиний міжнародний 
ринок, що, у свою чергу, сприяє знач-
ному підвищенню рівня обсягів між-
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народної торгівлі, а, також, активізації 
процесів спеціалізації даних країн та 
посиленню їх економічної взаємоза-
лежності. Звичайно, в  таких умовах 
держави за участі відповідних ком-
петентних органів публічної влади 
регулюють зовнішньоторговельні від-
носини з метою забезпечення націо-
нальних інтересів у економічній сфері.

Маємо зазначити, що провідні 
країни світу досягли високих пози-
тивних результатів у  проведенні зов-
нішньоторговельної діяльності за 
рахунок здійснення виваженої та ре-
зультативної зовнішньоторговельної 
політики, у тому числі, за допомогою 
застосування ефективних механізмів 
державного регулювання зовнішньо-
торговельними відносинами. У  тако-
му ракурсі, важливим умовами було 
охоплення усіх аспектів діяльності: 
здійснення аналізу нинішньої ситуа-
ції у державі та у зарубіжних країнах, 
розроблення інноваційної оптимізо-
ваної зовнішньоторговельної страте-
гії, визначення пріоритетів у  струк-
турному та географічному напрямах, 
впровадження широкого діапазону 
заходів для реалізації контрольно-ре-
гулювальної функції тощо.

Необхідно підкреслити, що на да-
ному етапі розвитку, Україна потребує 
прийняття ефективних управлінських 
рішень та реалізації доволі рішучих та 
заходів та кардинальних змін з метою 
підвищення значення нашої держави 
на міжнародному ринку, збільшення 
обсягів експорту вітчизняних товарів 
та послуг з урахуванням оптимізації 
його структури, а, також, формування 
дієвої стратегії щодо імпорту в країну. 
Тому, на нашу думку, глибокий аналіз 
та узагальнення успішного досвіду 
розвинених країн Європейського Со-
юзу стосовно державного регулюван-
ня зовнішньоторговельних відносин 

відіграє важливу роль для розвитку 
України. [1, с. 158-159].

У процесі прискорення лібераліза-
ції зовнішньоторговельних відносин, 
заходи митно-тарифної політики ста-
ли менш важливими важелями впли-
ву. Характеризуючи сучасний стан 
функціонування міжнародного ринку, 
доречно вести мову про збільшення 
впливу на динаміку торгівлі товарами 
та послугами на світовій торговій аре-
ні саме за рахунок застосування дер-
жавою нетарифних бар’єрів (прямі за-
борони та обмеження, спеціалізовані 
адміністративні інструменти, ліцензу-
вання тощо), що виступає як одна з оз-
нак переходу держав світу до політики 
«неопротекціонізму» [2, с. 103-104].

Одним із інтеграційних об’єднань, 
яке активно приймає участь у  зов-
нішньоторговельній діяльності на 
міжнародному ринку, виступає Євро-
пейський Союз. Спільна торговельна 
політика у  цій міжнародній організа-
ції реалізовується у  п’яти напрямах: 
підписання торговельних та тариф-
них угод між державами-учасника-
ми; гармонізація тарифних ставок; 
уніфікація лібералізаційних заходів; 
посилення експортної політики країн 
тощо, та характеризується підвище-
ним рівнем гнучкості та послідовно-
сті; дотриманням єдиних цін; сталістю 
ринків; формуванням єдиних правил 
торгівлі з країнами, що не є членами 
Європейського Союзу; здійсненням 
прямого субсидіювання та наданням 
пільгового оподаткування сільсько-
го господарства, підтримки експорту 
продукції тощо. Лідерами на ринку 
Європейського Союзу вважаються на-
ступні країни: Бельгія, Великобрита-
нія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина, Франція [3, с.64-65].

Французька модель державного 
регулювання зовнішньоторговель-
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ними відносинами характеризується 
надзвичайно вагомою роллю держави 
у  цих процесах. Значно збільшується 
експортна орієнтованість виробни-
цтва у  галузях транспортного маши-
нобудування та електротехнічного 
напряму. Механізми державного ре-
гулювання зовнішньоторговельними 
відносинами Франції застосовуються 
з метою підвищення конкурентоспро-
можності власних товарів та послуг, 
не оминаючи і  стадію експортного 
виробництва. Основними особли-
востями способів державного втру-
чання виступають цілеспрямованість 
та селективність, до того ж, зростає 
значення кредитно-фінансових та ад-
міністративних важелів та їх взаємо-
зв’язок [4, с. 122-123].

Німецька економічна стратегія 
розвитку зовнішньоторговельних від-
носин полягає у  стимулюванні екс-
порту за рахунок розвиненої системи 
державного та приватного фінансу-
вання та страхування. Необхідно, та-
кож, додати, що товаровиробникам 
Німеччини надається значна фінансо-
ва підтримка з боку держави за умови 
їх участі на міжнародних ярмарках та 
виставка, адже, за рахунок таких захо-
дів на міжнародній арені ініціюється 
значна частина (близько 20 %) експор-
ту даної країни. До того ж, державна 
фінансова підтримка сприяє наявності 
якісних та технічних переваг продук-
ції у  порівнянні з іншими країнами, 
високому рівню сервісу, дотриманні 
строків поставок тощо, що значно під-
вищує конкурентоспроможність ні-
мецьких товарів та послуг [5, с. 26].

Великобританія має розвине-
ну систему державного регулюван-
ня зовнішньоторговельних відносин 
та активно застосовує низку доволі 
жорстких митних та нетарифних ін-
струментів для підтримки експорту 

держави, зокрема, обмежує ввезення 
алкоголю, харчової продукції (особли-
во, молочних та м’ясних продуктів з 
держав, що не є членами Європейсько-
го Союзу з метою уникнення різнома-
нітних інфекційних хвороб), а, також, 
для імпорту більшості овочів, фруктів 
та коренеплодів необхідне отримання 
офіційного дозволу. Тож, можна ска-
зати, що у  Великобританії переважає 
реалізації політики протекціонізму 
власного експорту [6. с. 39].

Особливістю діяльності польського 
уряду є активна підтримка розвитку 
власного експорту, зокрема, за раху-
нок функціонування таких установ як 
зарубіжні торгові бюро, Державно гос-
подарська палата, Польське агентство 
з інвестицій та торгівлі, регіональні 
центри з обслуговування експортерів 
та інвесторів тощо. Суб’єкти підприєм-
ництва Польщі можуть розраховувати 
на надання надійного страхування 
експортної діяльності та експортних 
операцій, а, також, фінансування екс-
портних кредитів для ведення гос-
подарської діяльності. Окрім цього, 
проводиться значна робота в  області 
розвитку виставково-ярмаркової ді-
яльності, створена та успішно, на сьо-
годнішній день, діє телеінформаційна 
система підтримки експортних опера-
цій, а, також, надається компенсація за 
отримання експортних сертифікатів. 

Також, активно функціонує си-
стема державної підтримки та суб-
сидіювання експорту освітніх послуг, 
зокрема, існує можливість надання 
зовнішньополітичними представни-
цтвами і  культурно-інформаційними 
центрами безкоштовних мовних кур-
сів, стажувань тощо

Враховуючи географічну близькість 
та схожість соціально-економічного 
розвитку України та Польської Респу-
бліки, досвід даної країни представляє 
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значний інтерес для нарощування екс-
портного потенціалу нашої країни та 
створення дієвої системи державного 
регулювання зовнішньоторговельними 
відносинами [7. с. 68-69].

Італійській моделі державного 
регулювання зовнішньоторговельни-
ми відносинами, натомість, власти-
ве функціонування «сімейного» типу 
власності, що полягає у  збільшенні 
концентрації капіталу на верхньому 
штабелі виробничої структури; при-
йняття активної участі держави у всіх 
виробничих процесах, прискорення 
темпів модернізації усіх напрямів 
соціальної сфери, а, також, державна 
підтримка експортної спеціалізації 
технологічних галузей виробництва та 
туристичних послуг [8. с. 13].

Можемо констатувати той факт, 
що держави-члени Європейського Со-
юзу продовжують утримувати доміну-
ючу позицію на світовій торговельній 
арені, незважаючи на значну кількість 
негативних факторів. У ракурсі актив-
ного впровадження політики протек-
ціонізму у провідних країнах світу, які 
не є членами Європейського Союзу, 
та розгортання масштабних торго-
вельних війн між важливим центрами 
світової торгівлі, з метою розширення 
зовнішньоторговельних відносин та 
мінімізації негативних наслідків про-
тиріч учасників системи міжнарод-
ної торгівлі, доцільним для Європей-
ського співтовариства є забезпечення 
сприятливих умов для таких полег-
шення таких перетворень [9. с. 32].

З усього вищезазначеного можна 
зробити висновок, що більшість кра-
їн-учасниць Європейського Союзу 
застосовували досить схожу політику 
щодо ведення зовнішньоторговельної 
діяльності, яка була, в основному спря-
мована на зменшення обсягів вивозу 
сировини з країни та, одночасно, збіль-

шення обсягів експорту готової про-
дукції. Необхідно акцентувати увагу на 
тому, що до стабілізації економіки та 
збільшення темпів розвитку промис-
ловості провідних країн Європейсько-
го Союзу призвело застосування доволі 
жорстких заходів протекціонізму, при-
чому, у  більшості з цих країн державі 
належала провідна роль у  регулюван-
ні зовнішньоторговельних відносин, 
і  тільки Великобританія підтримувала 
застосування сучасної моделі лібераль-
ного капіталізму [8. с. 14; 9; 10].

Висновки. Отже, глибокий аналіз 
та узагальнення успішного досвіду 
країн-учасниць Європейського Сою-
зу, які займають лідируючі позиції на 
світовій торговельній арені, у  засто-
суванні механізмів державного регу-
лювання зовнішньоторговельних від-
носин, дають можливість окреслити 
пріоритетні напрями застосування 
дієвих управлінських заходів даної 
сфери, наголосити на нагальній необ-
хідності вдосконалення національної 
системи державного регулювання зов-
нішньоторговельних відносин Укра-
їни. Тому, наразі, важливим постає 
вжиття наступних заходів:

• визначити стратегічні пріори-
тети щодо розвитку зовнішньоторго-
вельної діяльності за сучасних умов;

• розробити загальнонаціональ-
ні комплексні програми розвитку зов-
нішньоторговельної діяльності;

• застосовувати гнучкі та вузь-
коспеціалізовані механізми розвитку 
адміністративного, податкового, пра-
вового, фінансового, маркетингового 
та без пекового напрямів;

• сформувати оптимізовані ме-
ханізмів державного страхування та 
кредитування експортної діяльності 
з урахуванням наявності гарантійних 
зобов’язань держави;
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• розширити підтримку експорт-
ну щодо виробництва продукції та по-
слуг у провідних галузях промисловості;

• активно здійснювати просуван-
ня вітчизняної експортної продукції на 
світові торговельні ринки за рахунок 
формування позитивного іміджу країни 
на міжнародній арені та досягнення ви-
сокого рівня ділової репутації, а, також, 
забезпечення захисту інтересів Україн-
ських товаровиробників за кордоном;

• оптимізувати законодавчої 
бази щодо регулювання зовнішньо-
торговельних відносин;

• вдосконалити застосування мит- 
но-тарифних та нетарифних інструмен-
тів зовнішньоторговельної діяльності;

• створити належні умови для 
залучення іноземного капіталу у роз-
виток пріоритетних галузей промис-
ловості України;

• активно впроваджувати полі-
тику протекціонізму з метою захисту 
вітчизняного ринку.

Застосування вищезазначе-
них заходів у  комплексі сприятиме 
здійсненню чіткого та злагодженого 
державного регулювання зовнішньо-
торговельних відносин в  Україні та 
підвищенню рівня соціально-еконо-
мічного розвитку держави.
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