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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державні органи регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності мають різну компетенцію, але в сукупності
повинні взаємодоповнювати один одного і створювати
дієвий механізм регулювання і контролю за зовнішньо-
економічною діяльністю держави. Разом з тим, на сьо-
годні такий механізм має ще багато недоліків, спричи-
нених коротким часом розвитку держави, недоскона-
лістю правового регулювання. Чинна нормативна база
України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, яка
була створена за останні майже двадцять років, має ще
досить суперечливий характер. Численні зміни і поправ-
ки, доповнення все глибше ускладнювали механізм кон-
тролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.
Напрями розвитку механізму регулювання та шляхи
його вдосконалення буде розглянуто нижче.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні аспекти оцінки розвитку державного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності висвіт-
лювались у публікаціях зарубіжних вчених А. Бузгалі-
на, Б. Зарицького, П. Ліндерта, Ф. Мьоллерса, Б. Олі-
на, М. Пебро.

У працях вітчизняних вчених В. Андрійчука, О. Біло-
руса, В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гальчинського,
В. Гейця, В. Губського, Л. Кістерського, Д. Лук'яненка,
Я. П. Парія, А. Мокія досліджуються окремі напрями
розвитку економічних інтеграційних процесів та дво-
сторонніх економічних відносин між країнами, пробле-
ми удосконалення механізму державного регулювання
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зовнішньоекономічних зв'язків. Зокрема, двосторонні
економічн відносини між країнами були предметом ок-
ремого аналізу у працях К.В. Корсак, В.В. Рокочі, Л.М.
Садули, Л.П. Семеній, С.І. Соколенко, О.С. Сухолитко-
го. Проте вказані дослідження недостатньо розгляда-
ли питання побудови механізму державного управлін-
ня цими відносинами. Разом з тим, необхідно розгля-
нути питання двосторонніх економічних відносин між
Україною та ФРН в контексті економічних відносин між
країнами з різним рівнем розвитку та індустріального
напряму розвитку України. Крім того, необхідно роз-
глянути аспекти дії механізмів сучасного державного
управління, за допомогою яких можна нейтралізувати
та подолати небезпеки економічних криз.

МЕТА СТАТТІ
Окреслити напрями розвитку та внести пропозиції

щодо удосконалення законодавчої бази для підвищен-
ня ефективності механізму державного управління ук-
раїнських зовнішньоекономічних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регулююча діяльність національних органів у сфері

зовнішньоекономічних зв'язків спрямована, як прави-
ло, на обмеження доступу іноземних товарів на внут-
рішній ринок і форсування вітчизняного експорту то-
варів, а також контроль за припливом у країну інозем-
ного капіталу та іноземної робочої сили, стримування
або, навпаки, залучення їх у певні періоди. Для досяг-
нення Україною необхідного їй рівня в міжнародному
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поділі праці необхідне підвищення конкурентоспромож-
ності продукції та послуг, а тому критеріям світового
ринку повинні відповідати не тільки окремі товари, але і
галузеві підприємства в цілому. Звідси випливає не-
обхідність підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної виробничої системи і всього господарського
механізму країни. Без підвищення конкурентоспромож-
ності продукції неможлива стабілізація експортної бази
країни, а компаніям, яким вдається виробляти продук-
цію, що зберігає високі конкурентні властивості та тех-
нічну новизну протягом тривалого часу, як правило, на-
лежить лідерство в світовому виробництві [1, с. 11]. Для
досягнення цієї мети необхідно чітко розмежувати обо-
в'язки між макрорівнем, тобто державними органами,
та мікрорівнем, тобто юридичними особами суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності державні
органи повинні займатися тільки тим, що може регулю-
ватися тільки державними органами. А саме:

— приймати національні законодавчо-нормативні
акти, що регулюють ті аспекти зовнішньоекономічної
діяльності, які дійсно це потребують (тобто встановлен-
ня "правил гри");

— підписувати та ратифікувати міжнародні угоди,
що створюють сприятливі умови для торговельно-еко-
номічних відносин (угоди про вільну торгівлю, про уник-
нення подвійного оподаткування, про захист інвестицій
і т. ін.);

— проводити сприятливу для зовнішньоекономіч-
ної діяльності політику курсоутворення;

— створювати сприятливі умови для залучення інвес-
тицій;

— вдосконалювати митне законодавство для досяг-
нення поставлених перед державою цілей;

— захищати внутрішній ринок та інтереси національ-
них експортерів при проведенні антидемпінгових та
спеціальних розслідувань.

Обов'язки суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності полягають у забезпеченні:

— якості та ціни продукції;
— асортименту (номенклатури) продукції, що ви-

робляється;
— зниженні енергетичної складової в собівартості

продукції;
— створенні спільних підприємств та представництв;
— організації реклами та виставково-ярмаркової

діяльності [2].
У напрямі досягнення поставленої мети вже прий-

нято або підготовлено ряд законодавчих та норматив-
них актів, спрямованих на створення сприятливих умов
для українського експорту. Це, зокрема, Державна
програма стимулювання експорту, в тому числі про-
дукції високотехнологічних виробництв, та комплекс-
на програма затвердження України як транзитної дер-
жави.

Основні напрями, на яких співпадають інтереси дер-
жави та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і які
потребують подальшого розвитку, полягають у наступ-
ному.

1. Створення спільних підприємств на ринках ФРН,
участь у транснаціональних корпораціях. Створення СП
дозволяє:

— покращити роботу підприємства завдяки збіль-
шенню обсягів експорту за рахунок "виходу" на ринок
країни-партнера по СП;

— збільшити обсяги експорту за рахунок спільного
з партнером "виходу" на ринки третіх країн з конкурен-
тоспроможною продукцією;

— збільшити обсяги продажів на внутрішньому рин-
ку за рахунок підвищення якості і конкурентоспромож-
ності продукції.

2. Значне збільшення присутності в Німеччині еко-
номічних агентів України. Економічні інтереси України
за кордоном сьогодні представляють торгово-еко-
номічні місії в складі посольств України за кордоном,
представництва суб'єктів ЗЕД, представництва облас-
них адміністрацій, союзів промисловців та підприємців,
галузевих асоціацій, окремі представники фірм-експор-
терів, дилери великих українських підприємств. Але, за
думкою експертів, їх загальна кількість є недостатньою
для вирішення поставлених перед Україною цілей.

Створення представництв дозволяє закріпитися на
ринку ФРН або навіть регіону за рахунок:

— можливості безпосередньо працювати з потен-
ційними покупцями продукції;

— здійснення постійного моніторингу ринку країни
перебування й оперативного інформування головного
підприємства про необхідні дії з коректування цінової
політики, технічних параметрів, якості продукції і т. ін.;

— оперативного відслідковування змін норматив-
но-законодавчої бази країни перебування, які можуть
вплинути на обсяги продаж товару.

3. Участь у виставково-ярмаркових заходах. Участь
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
у виставках та ярмарках за кордоном є малоефектив-
ною та недостатньою для створення позитивного іміджу
України як держави, що виробляє сучасні та якісні то-
вари. Одночасно цей напрям є одним з найважливіших
факторів збільшення обсягів експорту [3].

У цьому зв'язку зацікавлення набуває транзитний
потенціал України, який може сприяти тому, щоб Украї-
на стала центром міжнародної виставкової діяльності
між країнами Європи та Азії. Реалізація цієї стратегії
дозволила б:

— продемонструвати економічний потенціал Украї-
ни (особливо по регіонам) представникам світових діло-
вих кіл, що наблизить потенційних інвесторів безпосе-
редньо до господарюючих суб'єктів України;

— полегшити для національного товаровиробника
вибір та досягнення домовленостей щодо закупки та
отримання на інших умовах сучасного обладнання та
технологій (в першу чергу, енергозберігаючих) за раху-
нок можливостей ознайомлення потенційного інозем-
ного інвестора з конкретним українським підприєм-
ством на місці;

— зекономити кошти національних товаровироб-
ників на участь у міжнародних виставках та ярмарках
за кордоном;

— набагато полегшити та прискорити процес озна-
йомлення технічної, наукової, промислової та ділової
спільноти України з сучасними досягненнями в різних
галузях діяльності з метою їх запозичення та викорис-
тання в українських розробках;

— створити сприятливі умови для реклами українсь-



МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

141

ких підприємств, що бажають створити СП;
— створити широкомасштабну сучасну інфраструк-

туру виставкової діяльності, що в подальшому може
стати однією з основних бюджетоутворювальних галу-
зей країни;

— при будівництві та обладнанні сучасних вистав-
кових комплексів у якості субпідрядників на пріори-
тетній основі залучити українські фірми і будівельні
організації;

— створити велику кількість робочих місць для ос-
віченої української молоді зі знанням іноземних мов
саме в Україні, що вкрай важливо в стратегічному плані;

— значно прискорити процес асиміляції всіх інфра-
структур України до рівня розвинутих країн;

— створити новий напрям прибуткової діяльності —
діловий туризм, що дасть поштовх розвитку інфраструк-
тур на обласному рівні, в першу чергу таких, як готель-
ний бізнес, шляхи, телекомунікації, відпочинок.

Одним з найважливіших факторів сприяння зов-
нішній торгівлі є вдосконалення та спрощення митних
процедур та загальної системи пропуску через держав-
ний кордон України. Проте на сьогодні має місце тен-
денція до зниження пасажиро-транспортних потоків
через територію України на 5—7% щорічно [2].

Крім цього, вивчивши досвід європейських країн,
необхідно:

— встановити найменш бюрократичні в порівнянні
з іншими країнами процедури перетину кордону та мит-
ного оформлення для суб'єктів ЗЕД;

— встановити максимально спрощені процедури пе-
ретину кордону для товарів, які вивозяться або ввозять-
ся для демонстрації на виставках; спростити процедури
оформлення транзитних вантажів;

— скоротити кількість видів держконтролю на пун-
ктах пропуску;

— скоротити час перебування в пунктах пропуску;
— скоротити кількість процедур, що здійснюються

при митному оформленні;
— звести до мінімуму ставки зборів та платежів, що

беруться при перетині держкордону;
— перейти від суцільного контролю до вибірково-

го;
— впровадити законодавче обмеження органів міс-

цевої влади у використанні місцевих зборів з іноземних
перевізників, з країнами реєстрації яких укладені від-
повідні міжурядові угоді;

— привести обладнання пунктів пропуску та регіо-
нальних митниць до європейських стандартів;

— спростити процедури перевірки або підтверджен-
ня якості товару при митному оформленні;

— здійснювати регулярне корегування тарифів на
залізничні перевезення та перевалку вантажів у портах
за результатами постійного моніторингу цих тарифів у
державах-конкурентах України як транзитної держави.

Актуальним є прийняття нового закону про основи
зовнішніх відносин, націленого на європейські реалії та
зовнішньої політики України, як того вимагає чинна
Конституція та розвиток міжнародної ситуації [4]. При
цьому не виникає великої проблеми з гармонізацією ук-
раїнського законодавства з законодавством ЄС. Євро-
комісія аналізує країну і визначає, чи можна їй вступати
в зону вільної торгівлі [5]. Гармонізація необхідна лише

у випадку надто серйозних розбіжностей, які не дозво-
ляють реалізувати принципи вільної торгівлі. Україні не-
обхідно виконувати умови СОТ, щоб досягнути еконо-
мічного прогресу. Тому необхідно дотримуватись основ-
ного принципу в сфері вільної торгівлі — зменшення
вартості операцій (шляхом взаємного зменшення мита),
що призводить до економічного зростання.

Зовнішньоекономічна політика України на пере-
хідному етапі повинна включати інструменти, які ефек-
тивні в реальних умовах. Основний акцент повинен спря-
мовуватись на інструменти адміністративного контро-
лю і регулювання (квотування, ліцензійна система, сис-
тема реєстрації контрактів, валютне регулювання тощо)
з розумним їх поєднанням з вартісними регуляторами
(мито, податки, вплив на валютний курс) і взаємозамін-
ністю цих заходів [6, с. 21—22].

ВИСНОВКИ
В умовах, що склалися, вкрай необхідним є ство-

рення системи державної підтримки і стимулювання
експорту, яка сприяла б розвитку експортного потенці-
алу та забезпечувала прогресивні зрушення в структурі
вивозу шляхом підвищення частки продукції з високим
ступенем обробки. З врахуванням накопиченого міжна-
родного досвіду елементами такої системи можуть ста-
ти: гарантії та залучення експортерами кредитних ре-
сурсів, гарантування та страхування експортних кре-
дитів, часткова участь держави в реалізації перспектив-
них інвестиційних експортоорієнтованих проектів, по-
даткове заохочення експорту, надання експортерам
інформаційних, маркетингових та консультаційних по-
слуг через загальнонаціональну державну мережу та-
ких послуг, сприяння участі вітчизняних виробників у
міжнародних виставках і ярмарках, просування вітчиз-
няної продукції на зовнішні ринки з допомогою еконо-
мічної дипломатії.
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