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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ                           
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Резюме. У статті подано огляд сучасних тенденцій експорту та визначено основні напрями державного 
регулювання експортної діяльності в Україні та світі. Для визначення пріоритетів державного регулювання 
експортної діяльності проаналізовано досвід провідних країн-експортерів: Китаю, США, Німеччини, Японії, 
Франції, Великої Британії. Описано сучасний стан експорту в Україну. Сьогодні держава у сфері експортної 
діяльності не надає суб’єктам господарювання достатньої підтримки для переорієнтації ринків збуту. Ви-
значено основні прогалини в нормативно-правовій базі в цій галузі, а саме — процес переорієнтації україн-
ського ринку на вимоги ЄС і проблеми, що пов’язані з валютними обмеженнями НБУ. Підкреслено важли-
вість того, що потрібно подолати недосконалість державного законодавства у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. Запропоновано напрями державного регулювання високотехнологічної експортної діяльності 
через систему фінансових і нефінансових державних інструментів. Запропоновано звернути увагу на досвід 
країн, які нещодавно стали учасниками ЄС, але вже мають позитивний досвід експортної діяльності. Серед 
основних упроваджених ними заходів можна виокремити: скорочення митних ставок згідно з вимогами СОТ; 
упровадження протекційної політики щодо вразливих галузей економіки; перейняття структурної реоргані-
зації підрозділів, що відповідають за експортну діяльність держави. 
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теграція, міжнародна торгівля, стратегія, державна політика.

ВСТУП 

Експортна діяльність сьогодні є важливим 
компонентом сучасного розвитку загальної еко-
номічної системи. Ефективний експорт суб’єктів 
господарювання стає кроком до збалансованого 
економічного розвитку. Для окремої країни участь 
у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої 
торгівлі та стає джерелом, із якого надходить 
додаткове фінансування в іноземній валюті, що 
дає можливість підвищити загальний дохід дер-
жави. Зважаючи на це, можна констатувати, що 
державне регулювання експортної діяльності 
та її підтримка на законодавчому рівні є одним 
із першорядних завдань кожної країни. Екс-
портний потенціал розкривається у можливості 
країни відтворювати свої конкурентні переваги 
в межах світових ринків. Так виникає необхід-
ність розгляду вітчизняних і міжнародних підходів 
до ведення експортної діяльності для форму-
вання фінансового та нефінансового інстру-
ментарію підтримки вітчизняних підприємств-
експортерів.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ 

Можна виділити авторів, у чиїх фундамен-
тальних працях розглядаються проблеми екс-
портної діяльності: Дж. Хесель, Аль-Оста Салім 
Абдуль-Азіз, М. Бейс, М. Андерсон [1–4]. 

В українській науковій літературі цей напрям 
плідно розробляють: Т.М. Мельник, І.Л. Федун,
Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, М.В. Елова, Л.М. Пісь-

маченко, В.І. Захарченко, В.В. Коваль та інші 
[11–13; 19; 22].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ЧАСТИНИ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Сьогодні держава в сфері експортної дія-
льності не надає суб’єктам господарювання 
достатньої підтримки для переорієнтації ринків 
збуту. Також їх діяльність значно ускладнилася 
після укладання договору про асоціацію з Єв-
ропейським Союзом та вступом до СОТ, у ре-
зультаті чого НБУ ввів обмеження на держав-
ному валютному ринку. Зокрема, важливу роль 
відіграє недосконалість державного законодав-
ства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Мета роботи  — обґрунтувати напрями імп-
лементації міжнародного досвіду державного 
регулювання експортної діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Регулювання експортної діяльності на дер-
жавному рівні є формою просування зовнішньо-
економічної діяльності шляхом налагодження 
торгівельних шляхів із іншими країнами світу. 
До визначальних цілей зовнішньоторговельної 
політики України мають відноситися: 

• зміна структури експорту та обсягу товарів, 
що експортуються та імпортуються;

• зміна ринків експорту, поширення експорту 
в бік ЄС;
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• покриття експортерів необхідною ресурс-
ною базою;

• протекційна політика держави щодо екс-
портної продукції.
Найбільш поширені сьогодні такі підходи 

впливу на експортну діяльність:
• система обмежених дій, за умови яких дер-

жавне регулювання відбувається в одно-
сторонньому порядку, не беручи до уваги 
дії партнерів;

• укладання угод із великою кількістю парт-
нерів, не приділяючи достатньої уваги кож-
ному з них;

• укладання довгострокових угод, при укла-
данні яких скоординовуються заходи 
для налагодження тісних взаємовигідних 
зв’язків між партнерами.
Такої торгової політики дотримується біль-

шість країн-учасників, що входять у систему 
угод СОТ (Генеральна угода про тарифи і торгів-
лю, Генеральна угода про торгівлю послугами, 
угоди в сфері торгівлі країн — членів ЄС) [15]. 
Враховуючи вищенаведені підходи, доречно 
зазначити, що при формуванні експортної по-
літики використовуються як окремі з цих по-
стулатів, так і їх комбінації. Розглядаючи існуючі 
підходи до регулювання експортної діяльності, 
можна відзначити два основних типи форму-
вання зовнішньої політики: лібералізація (прин-
ципи вільної торгівлі) та протекціонізм (захист 
з боку держави). Зауважимо, що під політикою 
лібералізації можна розуміти впровадження 
принципів вільної торгівлі, де держава не має 
істотного керуючого впливу на формування зо-
внішніх зв’язків. Основними дієвими силами є 
попит і пропозиція. Протекціонізм укладає у 
свою основу політику захисту внутрішніх ринків 
державою для надання вітчизняним виробникам 
можливості направити свої сили на покращення 
якості власних товарів, скоротивши доступ за-
рубіжних конкурентів до вітчизняних ринків, ви-
користовуючи тарифні та нетарифні інструменти 
торгівельної політики. Ці два типи торгівельної 
політики характеризують загальну спрямова-
ність розвитку експортної діяльності і визна-
чають ступінь залучення держави в зовнішньо-
торговельну діяльність. Як вважають фахівці, 
за умови політики лібералізації та протекціо-
нізму основними рушійними силами є ринок  — 
у першому випадку, та відсутність вільної дії 
ринкових сил  — у другому. Враховуючи різний 
рівень економічного розвитку різних країн світу, 
можна констатувати що і економічний потенціал 
та рівень залучення фінансових коштів для під-
вищення конкурентоспроможності у всіх країн 
різний. Беручи до уваги вищезазначене, для 
України сьогодні не вигідна політика лібераліза-

ції насамперед щодо зовнішньої торгівлі. Вільна 
конкуренція з боку більш розвинутих держав 
сьогодні може призвести тільки до стагнації в 
експортній діяльності України та формування 
структурного дисбалансу.

Протягом останніх років експортний ринок 
України зазнав значних перетворень, був гло-
бально переорієнтований у зв’язку з частковою 
втратою російського ринку збуту та переорієн-
тацією вітчизняних експортерів на ринки кра-
їн Європейського Союзу. Складним періодом 
перетворень для українського експорту стало 
розгортання зони вільної торгівлі, яке відбулося 
після підписання угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом. Одним із чинни-
ків, що ускладнює експортну діяльність, є ліміти, 
встановлені НБУ на операції, що проводяться в 
іноземній валюті та пов’язані з цим законодавчі 
невідповідності. Сьогодні Українське законодав-
ство вирізняється неузгодженістю підзаконних 
актів, несвоєчасним затвердженням постанов 
та їх виконанням у сфері експортної діяльності. 

Згідно зі статистичними даними, Україна в 
2017 р. здійснювала експортні операції більш 
ніж з 220 країнами світу, в грошовому еквіва-
ленті це 43,3 млрд дол. США, що на 19% більше 
порівняно з обсягами 2016 р., та на 13,5% по-
рівняно з 2015 р. У структурі товарного експорту 
в 2017 р. переважали чорні метали  — 20% від 
загального обсягу експорту, зернові культури  — 
15%, жири та олії тваринного або рослинно-
го походження  — 10,6%, руди, шлак і зола  — 
6,3%, електричні машини  — 5,9%, насіння і пло-
ди олійних рослин  — 4,8%. Частка країн ЄС у 
2017 р. в експорті збільшилась на 1,7 в.п. проти 
2016 р. і становила 32,2% (рис. 1). 

Статистичні дані, представлені Державною 
службою статистики України, дають можливість 
дійти висновку, що для формування зовнішньо-
го сектору економіки й зміцнення експортного 
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Рис. 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі това-
ра ми у 2017 р.
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потенціалу Україні потрібна переорієнтація на-
родного господарства, а саме — досягнення 
більш рівномірної та збалансованої експортної 
віддачі окремих її регіонів. Вирішення такого за-
вдання потребує, по-перше, усунення причин, 
що спричиняють деформацію народногоспо-
дарської структури України, по-друге, перегляду 
економічної політики держави, спрямованої на 
стимулювання оптимального розподілу обме-
жених економічних ресурсів. Як свідчать дані 
Міністерства статистики України, понад 50% 
українського експорту товарів і послуг припадає 
на чотири промислові області: Дніпропетров-
ську (20–25%), Донецьку (10–15%), Одеську 
(10–12%) і Луганську (до 10%). З огляду на те, 
що ці промислові центри спеціалізуються пе-
редусім на виробництві сировини і матеріалів 
(металургійна, хімічна та нафтохімічна промис-
ловість), можна стверджувати, що експортний 
потенціал України розміщений і експлуатується 
нерівномірно. Країни, що сьогодні займають 
провідні позиції у міжнародній торгівлі, досягли 
таких результатів за допомогою високоефек-
тивної зовнішньоекономічної політики держави, 
зокрема успішного застосування механізмів 
управління експортною діяльністю.

У сфері державного регулювання експортної 
діяльності в Україні можна виділити такі цілі:

• досягнення збалансованого розвитку еко-
номіки шляхом протекції внутрішнього рин-
ку Україні та освоєння нових ринків зовніш-
ньої торгівлі;

• заохочення структурних перебудов у еко-
номіці;

• сприяти залученню національної економіки 
до процесів міжнародного розподілу праці;

• переймати досвід країн із розвинутої сфе-
рою експортної діяльності.
Для досягнення цих цілей можна викорис-

товувати різні інструменти державного регу-
лювання. Такими інструментами можуть бути: 
законодавча база, тарифне та нетарифне регу-
лювання, фінансові заходи, податкові та кредит-
ні послаблення для суб’єктів зовнішньоторго-
вельної діяльності. Для визначення пріоритетів 
державного регулювання експортної діяльнос-
ті необхідно проаналізувати досвід провідних 
країн- експортерів: Китаю, США, Німеччини, 
Японії, Франції, Великої Британії. 

Розглядаючи досвід США, зауважимо, що ця 
країна тривалий час була економічно закритою, 
що пов’язано з багатосекторним внутрішнім 
ринком і значними запасами сировини. Цей 
період був позначений обмеженням імпорту 
готової торгівельної продукції із одночасним 
наданням істотних переваг суб’єктам госпо-
дарювання, що здійснювали імпорт енергетич-

ної сировини. Водночас проводилася політика 
збільшення експорту. Пізніше, в 80–90-х рр. ХХ 
ст., в зовнішньоекономічній політиці Сполучених 
Штатів відбулися істотні зміни, насамперед, 
було сформовано рівновекторну систему зо-
внішньоекономічних зв’язків [16]. Такі зміни 
в політиці зовнішньої торгівлі були зумовлені 
стрімким розвитком світових господарських 
зв’язків, глобалізаційних та інтеграційних про-
цесів зокрема. У той період держава активно 
використовувала адміністративні та економічні 
механізми підтримки експортної діяльності для 
розвитку національної економіки. Було прийня-
то багато актів, спрямованих захистити вітчиз-
няного виробника та надати йому конкуренті пе-
реваги на міжнародних ринках. Збільшувалась 
кількість товарів, що підлягали митному опо-
даткуванню. Промисловість країни працювала 
здебільшого на експорт. У 1988 р. було прийня-
то важливий для розвитку експортної діяльності 
документ “Комплексний закон про торгівлю та 
конкурентоспроможність”. У цьому законі ви-
значено основні напрями зовнішньоекономічної 
політики, а саме  — розширення торгівельних 
зв’язків із партнерами по НАФТА. Важливу роль 
у становленні американської експортної систе-
ми відіграли транснаціональні корпорації, які 
мають підприємства в різних країнах світу, по-
єднані корпоративними зв’язками. Частка таких 
корпорації в експортному обороті країни ста-
новить 2/3, 4/5 патентно-ліцензованої торгівлі, 
що за загальними показниками складає більшу 
частину експортного капіталу. Аналізуючи екс-
портну політику Сполучених Штатів сьогодні, 
можна виділити два основних напрями: лібе-
ралізація і захист власного ринку. 

Щодо захисту ринків, необхідно відзначити, 
що він має вибірковий характер і стосується 
насамперед Іраку, Сирії, КНДР, В’єтнаму, Куби, 
Лівії. Також у цей час у межах інтеграційних 
об’єднань НАФТА та АТЕС приймаються угоди 
про добровільне обмеження експорту автомо-
білів, сталі, телевізорів, текстильних виробів 
тощо, здебільшого з Японії і нових індустріаль-
них країн, у США і країни ЄС. Уряд США також 
контролює експорт чутливого обладнання, про-
грамного забезпечення і технологій як засо-
бу просування інтересів у сфері національної 
безпеки і цілей зовнішньої політики. Це є до-
датковим свідченням державного регулювання 
зовнішньоторговельної політики та сприяння 
розвиту власних ринків. За допомогою систе-
ми експортного регулювання уряд США може 
ефективно досягати: 

• забезпечення національної безпеки шля-
хом обмеження доступу до найчутливіших 
технологій і зброї США; 
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• сприяти регіональній стабільності; 
• запобігати розповсюдженню небажаних то-

варів; 
• дотримуватись міжнародних зобов’язань, 

тобто режимів нерозповсюдження та санк-
цій Ради Безпеки ООН і резолюції РБ ООН 
1540. 
Іншим світовим лідером у сфері експор-

ту, безумовно, є Китай. Ця країна  — лідер за 
темпами економічного зростання протягом 
останніх років. Згідно з останніми даними по 
темпам розвитку, можна відзначити, що Китай 
з десятого місця серед країн світу в 1990-х рр. 
піднявся на трете місце в 2005 р. як держава 
з розвинутою сферою експортної діяльності. 
Також зазначимо, що Китай постійно розши-
рює ринки збуту шляхом налагодження нових 
зовнішньоторговельних відносин та експансії 
ринків Європи, Росії та Америки [17]. 

Сьогодні Китай займає перше місце за об-
сягом експорту. Досягнення таких результатів 
стало результатом відкритої зовнішньоеконо-
мічної політики, орієнтованої на розширення 
ринків збуту та залучення іноземного капіталу в 
країну, створення спеціальних економічних зон і 
відкритих економічних регіонів. Більш толерант-
ною політика Китаю стала після її приєднання до 
СОТ. Був знижений рівень тарифних і нетариф-
них обмежень та створено сприятливі умови для 
залучення іноземного капіталу. Сьогодні Китай 
другий у світі за обсягом щорічно залученого 
капіталу в економіку держави [17]. 

Також, розглядаючи досвід країн провідних 
експортерів, можна виділити досвід Німеччи-
ни, яка сьогодні входить у п’ятірку найбільших 
світових експортерів. У зовнішньоекономічній 
діяльності держави велика увага приділяєть-
ся встановленню та укріпленню економічних 
відносин з країнами-партнерами, а саме  — 
економічно розвинутими країнами ЄС, США та 
Японією. Також сферою інтересів Німеччини 
для розширення експортної діяльності є ринки, 
що розвиваються, зокрема ринки Азії та Схід-
ної Європи. Як зауважують світові експерти, 
Німеччина є локомотивом європейського роз-
витку, тому одним із її пріоритетів стає поси-
лення показників розвитку ЄС та налагодження 
інтеграційних процесів із західноєвропейськими 
державами. Аналізуючи останні публікації щодо 
експорту в Німеччині, можна дійти висновку, що 
його розвитку насамперед сприяє розвинута 
система фінансування та страхування зовніш-
ньоекономічної діяльності. Для стимулювання 
експортної діяльності держава надає фінансову 
підтримку для участі у міжнародних заходах, та-
ких як міжнародні виставки та ярмарки, завдяки 
чому ініціюється близько 20% експорту країни. 

Досягненням високих обсягів експорту Німеч-
чина також завдячує реалізації положень закону 
“Про прискорення економічного зростання”,        
в якому прийняті положення про підтримку екс-
портоорієнтованих підприємств і впровадження 
інновацій у виробництві [18]. 

Розглядаючи модель розвитку експорту в 
економіці Франції, вважаємо доцільним виді-
лити, що зовнішня торгівля є одним із провідних 
напрямів взаємодії та налагодження зовніш-
ньоекономічних зв’язків. Беручи до уваги шлях, 
обраний Францією для розвитку експортної 
діяль ності, можна констатувати, що все більша 
увага приділяються не лише окремим сферам 
реалізації товарів, а й стадіям виробництва. По-
ліпшуються умови кредитування і страхування 
експортно-імпортних операцій [19]. 

Доречно розглянуту досвід Японії у сфері 
державного регулювання експортної діяльності 
як країни з високими показниками експорту. 
Японія є однією із високотехнологічних країн 
світу, тому експорт цієї країни в основному скла-
дають високотехнологічні товари та послуги. 
Перевагою розвитку є забезпечення збалан-
сованого економічного розвитку та досягнен-
ня високих показників безпеки у всіх сферах 
її діяльності. Також переважають намагання 
посилити позиції держави в тихоокеанському 
регіоні. Характерною рисою зовнішньоторго-
вельної політики Японії є модифікація доходів 
від експортної діяльності в нові інвестиції для 
стрімкого економічного розвитку. Зважаючи 
на ресурсний дефіцит, держава спонукає до 
ввезення необхідних ресурсів. Основними на-
прямами державного регулювання у Японії є 
сприяння та прискорення структурних змін в 
економіці для ефективного розвитку. Держава 
та підприємство знаходяться в стані партнерів, 
які намагаються виробити вигідні умови співро-
бітництва. Ключовими напрямами державного 
регулювання експортної діяльності в Японії є 
істотна фінансова допомога фундаментальним 
інноваційним дослідженням, що здійснюють-
ся у межах державних проектів і замовлень, 
та принцип тривалого планування перспектив 
розвитку з урахуванням індикаторів економіч-
ного зростання. Це дає змогу підвищувати кон-
курентоспроможність японських товарів, що є 
рушійною силою освоєння нових експортних 
риків. Так, Японія щорічно витрачає 500 млн 
доларів, сприяючи 185 центрам розвитку техно-
логій [20]. Як зауважують компетентні фахівці, 
останнім часом відбувається переорієнтація 
моделі розвитку Японії з експорту товарів до 
експорту капіталів [21]. 

Враховуючи вищезазначений досвід країн  — 
провідних експортерів  — і користуючись мате-



ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 15

ріалами, представленими провідними вченими, 
виділимо найістотніші, на нашу думку, напрями 
підтримки підприємств, які є суб’єктами екс-
портної діяльності в Україні:

• підтримка та заохочення експорту не лише 
сировини, а й підприємств, що пропонують 
до експорту високотехнологічну продукцію, 
яка є результатом упровадження новітніх 
технологій;

• залучення державних і міжнародних інвес-
торів для наукоємних галузей експортної 
діяльності, використовуючи широкий спектр 
фінансових інструментів;

• протекційна політика щодо підприємств, які 
впроваджують новітнє обладнання і техно-
логії для освоєння нових ринків збуту;

• законодавче супроводження і нормативно-
правова підтримка процесу налагодження 
експортних зв’язків та здійснення безпо-
середньо експортних маніпуляцій;

• налаштування дієвої процедури страхуван-
ня експортної діяльності;

• приділити більше уваги наданню правового 
супроводу та забезпеченню при виникненні 
суперечних питань, що виникають в екс-
портних процесах;

• полегшення режиму кредитування вироб-
ництв експортерів, можливість надання їм 
пільг і покращення процесу держаного фі-
нансування;

• впровадження міжнародної системи стан-
дартів і маркувань, підтверджених відпо-
відними документами згідно зі світовими 
вимогами якості;

• прийняття і дотримання довгострокової на-
ціональної програми із розвитку експортної 
діяльності.
Сьогодні в Україні налічується більш ніж     

900 експортерів вітчизняної продукції [10] 
Зважаючи на зазначену інформацію, можна 
виділити основні перепони на шляху розвитку 
експортної діяльності вітчизняних підприємств. 
Однією зі складностей є розходження вимог до 
товарів у ЄС і в Україні, тобто складний процес 
переорієнтації українського ринку до вимог ЄС.

Ще однією перепоною є обмеження валют-
них операцій. Особливої уваги потребує про-
блема негнучкого та неадаптованого згідно 
з вимогами ЄС законодавства України щодо 
експорто-імпортних операцій. Констатуємо, 
що сьогодні в Україні прийнято багато норма-
тивно-законодавчих актів та створено органи 
влади, спрямовані на полегшення діяльності 
підприємств-експортерів та просування їх то-
варів на світові ринки. Так, у 2018 р. було ство-
рено Державну установу “Офіс з просування 
експорту України”. 

Запланований результат діяльності цього 
офісу полягає у підвищенні інвестицій і приросту 
кількості бізнесменів, зацікавлених в експорті 
вітчизняної продукції. 

Також певні зрушення з 2019 р. спостеріга-
ються зі сторони Національного банку України, 
який затвердив нову, більш м’яку систему ва-
лютного контролю. З лютого 2019 р. уже введе-
но більш ніж 20 послаблень, основними щодо 
експорту є такі:

• до 365 днів збільшено строк розрахунків 
щодо експортно-імпортних операцій;

• операції до 150 тис. грн тепер здійснюються 
без валютного контролю;

• якщо підприємство не переказує кошти 
з України на свої рахунки за кордоном,              
а лише здійснює розрахункове обслугову-
вання, то контроль з таких операцій знято;

• скасовуються індивідуальні ліцензії на 
валютні операції  — їх замінить система 
е-лімітів (два млн євро/рік для юридичних 
осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних осіб);

• скасовується подвійний контроль за опе-
раціями з експорту продукції  — валютний 
нагляд здійснюватиме лише той банк, який 
отримав інформацію про відповідну митну 
декларацію;

• уніфіковано переміщення валютних ціннос-
тей через кордон.
Також ще у 2016 р. було проголошено не-

обхідність створення Приватного акціонерно-
го товариства “Експортно-кредитне агентство 
України” як інструменту реалізації цілей Експорт-
ної стратегії України. Передумовами створення 
такого агентства були: відсутність доступного 
фінансування; ризик неплатежів і фінансових 
витрат для експортерів; низька конкуренто-
спроможність української продукції на зовнішніх 
ринках; відсутність експортного гарантування 
та страхування; перехід до експорту з доданою 
вартістю. За браком державних коштів Агент-
ство все ще не здійснює покладені на нього 
функції. Але, згідно з Постановою КМУ № 89 від                                             
13 лютого 2019 р., у Державному бюджеті Укра-
їни закладено видатки із загального фонду на 
заходи зі створення та організації функціону-
вання експортно-кредитного агентства в Україні 
у розмірі 79290,9 тис. грн. Так буде реалізовано 
основне завдання Експортної стратегії України 
щодо стимулювання та просування масштабної 
експансії експорту вітчизняних товарів і побудови 
страхових резервів для страхових виплат у разі 
необхідності. Ці масштабні зрушення у норматив-
но-правовому полі України щодо стимулювання 
експортної діяльності дають змогу вітчизняним 
експортерам уже зараз виходити на міжнародні 
ринки з найменшими ризиками для себе. 
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Отже, можна констатувати, що сьогодні ЕКА 
не виконує своїх повноважень у запланованому 
законом обсязі та форматі.

Також серед основних недоліків вітчизняно-
го законодавства можна виділити такі:

• нестабільність і внутрішні протиріччя нор-
мам; 

• відсутність узгодженості між законами та 
підзаконними актами; 

• відсутність механізму їх реалізації. 
Системні зміни не завжди є послідовни-

ми, тому сьогодні перед державою стоїть за-
вдання із регулювання діяльності експортерів 
щодо дотримання вимог світових ринків збуту 
для збільшення долі експорту країни у світових 
масштабах [24–26]. Але є значні перешкоди, 
пов’язані з технологічним розривом між краї-
нами. Насамперед, це відсутність оперативних 
методів аналізу, прогнозування та планування 
експортної діяльності в країні. Так, державне 
регулювання експортної діяльності  — це багато-
етапний процес вибору, який базується на трьох 
основних критеріях: адекватності, ефективності 
та збалансованості. Державне регулювання по-
винно відповідати мінливим внутрішнім і зовніш-
нім умовам, враховуючи фактори ефективності 
та, нарешті, привести до ефективного функціо-
нування експортної діяльності країни, ресурси 
якої, зрештою, обмежені. При цьому критерій 
адекватності має фундаментальне значення. 
Інші два критерії відіграють меншу роль. Страте-
гічні рішення на цьому етапі мають забезпечити 
експортерів держави широким діапазоном ма-
невру і дозволити їм адаптуватися до мінливих 
і важко передбачуваних умов експлуатації ре-

сурсної бази. Також змінюється і форма, у якій 
виражаються стратегічні критерії відбору. Щодо 
критерію адекватності відбувається перехід від 
невизначеності цього варіанту до кількісного ви-
раження відповідного ризику. У випадку крите-
ріїв ефективності та збалансованості державне 
управління поступово відходить від загальних 
передумов ефективного та дієвого регулюван-
ня експорту до спрямованого на точні, кількісні 
показники досягнення цілей і кількісного ви-
значення співвідношення державних субвенцій 
до результатів. При цьому численні вигоди від 
експортної діяльності стимулюють низку під-
приємств вживати заходів для виходу на нові 
зовнішні ринки. Чи ця спроба успішна, чи ні  — 
визначається не тільки специфікою продукту, 
а й внутрішніми та зовнішніми факторами. Зо-
внішні фактори можуть як стимулювати, так і стри-
мувати зовнішню експансію. До них відносять: 
політичні та економічні умови (переважно макро-
економічні показники), культурні детермінанти та 
фактори, специфічні для сектору чи галузі.

До економічних умов належать, серед іншо-
го, розмір мита, квоти, курси валют, можливості 
фінансування інвестицій і рівень конкуренції. 
Зокрема, увага приділяється обмеженню ви-
трат, пов’язаних із цінами на сировину, матеріа-
ли, напівфабрикати та послуги, які через велику 
частку у виробничих витратах можуть визначати 
прибутковість. Але наявність джерел фінансу-
вання може мати стимулюючий характер, осо-
бливо, якщо це стосується високотехнологічних 
підприємств. Інструменти державного стимулю-
вання розвитку вітчизняного високотехнологіч-
ного експорту наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Інструменти державного стимулювання розвитку високотехнологічного експорту

Інструменти Напрями застосування

Бюджетні

• збільшення фінансування сфери відтворення інтелектуальної власності; 
• надання дотацій, субсидій і субвенцій підприємствам-експортерам 

високотехнологічної продукції;
• фінансова участь у соціально-економічних проектах підприємств-

експортерів високотехнологічної продукції

Податкові

• диференціація ставки податків і порядку оподаткування;
•  пільги з оподаткування;
• податкові “канікули”підприємствам-експортерам високотехнологічної 

продукції

Фінансові

• впровадження системи субсидування процентних ставок по кредитах 
і внесках у статутні капітали;

• надання пільгових кредитів на розвиток експортного виробництва;
• надання державних гарантій по експортних поставках високо техно-

ло гічної продукції;
• формування системи стійкості валютного курсу
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Державне стимулювання високотехнологіч-
ного експорту є найбільш важливою частиною 
політики, спрямованої на зміцнення конкурен-
тоспроможності національної економіки. Також 
підтримка високотехнологічного експорту  — це 
пріоритетний напрям на шляху сталого еконо-
мічного розвитку, що дає змогу залучати додат-
кові міжнародні ресурси. Це в свою чергу дозво-
ляє покривати витрати на імпорт, підтримувати 
рівновагу торговельного балансу, створювати 
нові робочі місця. 

Серед державних інструментів нефінансо-
вої підтримки розвитку експортного потенціалу 
хочеться виділити розвиток інфраструктури не-
фінансової підтримки підприємств високотех-
нологічного експорту (рис. 2). 

Упровадження наведених інструментів сти-
мулювання експортної діяльності повинно ба-
зуватись на більш широкому та комплексному 
підході держави до становлення конкуренто-
спроможного експорту країни. Передусім треба 
впорядкувати нормативно-правову базу, спря-
мовану на:

• формування внутрішньої конкуренції між 
підприємствами і банками;

• залучення іноземних інвесторів із виробни-
чими інвестиціями, а не готовими товарами;

• створення функціонуючої інфраструктури;
• контроль над цінами монополій;
• стимулювання цінової конкуренції;
• організація інститутів зі страхування експорт-

них кредитів, які будуть допомагати і стиму-
лювати експортерів та сприяти формуванню 
банківського експортного фінансування.

Послідовна реалізація такого підходу пови-
нна привести як до зміни структури зовнішньої 
торгівлі країни, так і до створення комплексної 
системи її фінансування, що відповідає інтере-
сам не стільки західного, скільки вітчизняного 
капіталу.

Це зумовлює необхідність виконання за-
вдань, які полягають у наступному:

• управління комплексом інформації, пов’я-
заної з державною підтримкою експорт-
них можливостей українських підприємств 
і аналізом попиту на вітчизняну продукцію 
на міжнародних ринках;

• надання вітчизняним експортерам повного 
обсягу відкритої ділової та аналітичної ін-
формації у зовнішньоекономічній діяльності;

• надання усім зацікавленим закордонним 
контрагентам інформації про пропозиції 
українських експортерів безпосередньо на 
мові користувача.
Такі пріоритетні напрями забезпечать функ-

ціонування економіки країни на засадах стало-
го розвитку та скоріші зрушення державного 
регулювання експорту в міжнародній площині.  

ВИСНОВКИ

Згідно з метою статті виявлено найважливіші 
напрями імплементації світового досвіду дер-
жавного регулювання експортної діяльності. До-
ведено важливість заходів державної підтримки. 
У ході теоретичного вивчення умов експортної 
діяльності виявлено необхідність створення но-
вих угруповань на державному рівні для полег-
шення координації експортерів і держави. Для 

Закінчення табл. 1

Інструменти Напрями застосування

Інституційні

• розвиток інфраструктури, спрямованої на надання фінансової підт рим-
ки експортерам високотехнологічної продукції;

• доопрацювання правових основ формування організаційно-госпо дар-
сь ких структур;

• створення ефективної системи технічного регулювання;
• удосконалення національної системи стандартизації та забезпечення 

єдності вимірювань

Зовнішньоекономічні

• формування системи заходів із стимулювання експортерів високо тех-
нологічної продукції;

• введення імпортних і експортних нетарифних обмежень відповідно до 
вимог СОТ, спрямованих на розвиток високотехнологічного експорту;

• захист внутрішнього ринку від тиску імпорту

Інвестиційні та 
інноваційні

• залучення ресурсів державних інститутів розвитку для реалізації 
інвестиційних проектів;

• розвиток ринкових інститутів (фондовий ринок, венчурні фонди, інвес-
ти ційні банки);

• стимулювання спільних із іноземними партнерами інвестиційних 
проектів
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здійснення намірів України до більш щільної вза-
ємодії з країнами ЄС та освоєння нових ринків 
експорту необхідно узгодити та внести поправки 
в законодавчу базу щодо процедур експорту то-
варів і послуг із законодавством провідних країн 
світу, намагатися відмовитися від застарілих 
інструментів митно-тарифного регулювання. 
Також слід зазначити, що для подальшого роз-
витку експортної діяльності України необхідно 
розробити чіткий план стратегічного розвитку 
в цьому напрямі. Реалізація плану можлива за 
рахунок упровадження зазначених автором ін-
струментів державного стимулювання експор-
ту, формування експортного потенціалу, який 
передбачає систему заходів у таких напрямах: 
нормативно-правовому; інноваційному та нау-
ково-технологічному; фінансово-економічному 
та організаційному. Насамперед слід звернути 
увагу на досвід країн, які нещодавно стали учас-
никами ЄС, але вже сьогодні мають позитивний 
досвід розвитку експортної діяльності, який під-
тверджений економічними показниками. Серед 
заходів, упроваджених цими країнами, можна 
виділити такі: скорочення митних ставок згідно 

з вимогами СОТ; упровадження протекційної по-
літики щодо вразливих галузей економіки; пере-
йняття структурної реорганізації підрозділів, які 
відповідають за експортну діяльність держави. 
Також доречно додати до діяльності ЕКА порядок 
розрахунку ризиків та алгоритму їх аналізу шля-
хом проведення аудиту для запобігання митним 
і законодавчим правопорушенням. Від того, на-
скільки оперативно й ефективно буде реалізова-
но запропоновану систему заходів і практичних 
дій, залежить швидкість адаптації економіки до 
нових умов господарювання, формування та 
розширення її експортного потенціалу.
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STATE REGULATION OF EXPORT ACTIVITY

Abstract. The	article	gives	an	overview	of	current	export	trends	and	analyzes	the	main	directions	of	state	regulation	
of	export	activity	 in	Ukraine	and	 in	the	world.	To	determine	the	priorities	of	state	regulation	of	export	activities,	the	
experience	of	leading	exporting	countries:	China,	the	USA,	Germany,	Japan,	France,	and	Great	Britain	are	analyzed.	
The	current	state	of	export	in	Ukraine	is	described.	Today,	the	state	in	the	field	of	export	activities	does	not	provide	
business	 entities	 with	 sufficient	 support	 to	 reorient	 their	 markets.	 The	 main	 gaps	 in	 the	 regulatory	 and	 legislative	
framework	in	this	area	are	identified,	namely,	the	process	of	reorientation	of	the	Ukrainian	market	to	the	requirements	
of	the	EU	and	problems	related	to	currency	restrictions	of	the	NBU.	The	importance	of	overcoming	the	imperfection	
of	 state	 legislation	 in	 the	 field	 of	 foreign	 economic	 activity	 was	 emphasized.	 The	 directions	 of	 state	 regulation	 of	
high-tech	export	activities	through	a	system	of	financial	and	non-financial	government	instruments	are	proposed.	It	is	
proposed	to	draw	attention	to	the	experience	of	countries	that	have	recently	become	EU	members,	but	have	positive	
export	experience.	Among	the	main	measures	introduced	by	them,	one	can	distinguish:	reduction	of	customs	duties	
in	 accordance	 with	 the	 requirements	 of	 the	 WTO;	 introduction	 of	 protection	 policies	 for	 vulnerable	 sectors	 of	 the	
economy;	the	adoption	of	the	structural	reorganization	of	the	units	responsible	for	the	export	activities	of	the	state.

Keywords: export,	export	activity,	state	regulation,	management,	 foreign	experience,	 integration,	 international	
trade,	strategy,	state	policy.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резюме. В статье представлен обзор современных тенденций экспорта и проанализированы основные на-
правления государственного регулирования экспортной деятельности в Украине и мире. Для определения 
приоритетов государственного регулирования экспортной деятельности проанализирован опыт ведущих 
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стран-экспортеров: Китая, США, Германии, Японии, Франции, Великобритании. Описано современное 
состояние экспорта в Украину. Сегодня государство в сфере экспортной деятельности не предоставляет 
субъектам хозяйствования достаточной поддержки для переориентации рынков сбыта. Определены основ-
ные пробелы в нормативно-правовой базе в этой области, а именно — процесс переориентации украин-
ского рынка на требования ЕС и проблемы, связанные с валютными ограничениями НБУ. Подчеркнута важ-
ность преодоления несовершенства государственного законодательства в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Предложены направления государственного регулирования высокотехнологичной экспорт-
ной деятельности через систему финансовых и нефинансовых государственных инструментов. Предлага-
ется обратить внимание на опыт стран, которые недавно стали членами ЕС, но имеют положительный опыт 
экспортной деятельности. Среди основных внедренных ими мер можно выделить: сокращение таможенных 
пошлин в соответствии с требованиями ВТО; внедрение протекционной политики по уязвимым отраслям 
экономики; перенятие структурной реорганизации подразделений, отвечающих за экспортную деятель-
ность государства.

Ключевые слова: экспорт, экспортная деятельность, государственное регулирование, управление, зару-
бежный опыт, интеграция, международная торговля, стратегия, государственная политика.
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