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ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Для забезпечення найефективнішого формату інтеграції еко-

номіки країни у світове господарство держава повинна застосовувати 
широкий набір інструментарію для регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Комплекс інструментів забезпечення диверсифікацій-
них зрушень у зовнішньоторговельній сфері та стимулювання націо-
нальних товаровиробників постійно удосконалюються і розширюють-
ся. Ускладнення механізмів зовнішньоторговельної політики, розши-
рення сфери її використання відбувається насамперед за рахунок нета-
рифних методів регулювання.  

Тривалий час у міжнародній практиці переважало викорис-
тання нетарифного інструментарію щодо додаткових бар’єрів у міжна-
родному русі товарів і послуг на кордоні митних територій, серед яких 
паратарифні заходи, імпортні збори, кількісні обмеження, заходи ціно-
вого і фінансового контролю тощо. Все більш поширеною та ефектив-
ною стає зовнішньоторговельна політика та практика, яка спрямована 
на сприяння чи створення перешкод для низки етапів міжнародного 
виробництва і збуту продукції шляхом використання відповідного 
інструментарію поза межами кордонів митних територій. Ефективність 
зв’язків між кооперантами з різних країн і доступність на зовнішні 
ринки все більше визначають заходи державного регулювання внутрі-
шніх виробничих і торговельних відносин (технічні бар’єри у торгівлі, 
санітарні і фіто-санітарні заходи, правила визначення країни похо-
дження товару, сервісне на післяпродажне обслуговування, обме-
ження, пов’язані зі збутом, внутрішні і експортні субсидії тощо). 

Залежно від інструменту застосування нетарифні методи поді-
ляють на економічні (демпінг, експортні кредити та субсидії, надання 
пільг, внутрішні податки та збори); адміністративні (технічні бар’єри, 
вимоги про вміст місцевих компонентів, політика в рамках державних 
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закупівель, кількісні обмеження); правові (правові режими, двосторон-
ні угоди, міжнародні конвенції). Важливо зазначити, що нетарифні 
методи регулювання можуть бути спрямовані як на регулювання (об-
меження або стимулювання) імпорту/експорту (кількісні обмеження, 
ліцензування), так і на стимулювання експорту (експортні субсидії) чи 
лише обмеження імпорту. В контексті регулювання товарної та гео-
графічної диверсифікації зовнішньої торгівлі заслуговує на увагу кла-
сифікація нетарифних обмежень за методикою П. Ліндерта. 

Для належного здійснення регуляторних функцій важливим є 
добросовісне та професійне функціонування державних інституцій, які 
повинні забезпечувати ефективне та прозоре переміщення товарів та 
послуг через митний кордон, сприяти розвиту транспортної і комуні-
каційної інфраструктури, їх демонополізації, забезпечувати сприятли-
вий інвестиційний клімат, адже останній прямо пов’язаний з активіза-
цією диверсифікаційних зрушень у зовнішньоторговельній сфері.  

Здійснення зовнішньоторговельної політики України має роз-
глядатися крізь парадигму активізації національної економіки в систе-
мі МЕВ через участь у глобальних ланцюгах доданої вартості. Завдяки 
активному формуванню та поширенню глобальних ланцюгів доданої 
вартості як феномену глобалізації, відбувається суттєве послаблення 
ідеологічних чинників в ідентифікації країнами світу своїх позицій у 
питаннях міжнародної торговельної політики. В умовах інтернаціона-
лізації дедалі більш поширеною практикою ТНК є фрагментація про-
цесу виробництва товарів на окремі стадії і розміщення їх в різних 
регіонах світу з метою оптимізації використання ресурсного потенціа-
лу. Складна мережа світогосподарських зв’язків обумовлює поліваріа-
нтність підходів і практик щодо формування і реалізації країнами своєї 
зовнішньоторговельної політики. Тому основною метою зовнішньото-
рговельної політики держави має бути здатність національної економі-
ки відповідати критеріям ефективного залучення до глобальних лан-
цюгів, можливість брати участь у глобальних ланцюгах доданої вар-
тості, що в сучасному світі є визначальним чинником інтеграції країн 
до світового господарства.  

 
Рис. 1. Класифікація нетарифних обмежень за методикою П. Ліндерта 
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Система державного регулювання зовнішньоторговельної 
сфери національної економіки за наявного у світі рівня інтернаціоналі-
зації виробництва і поглибленості міжнародного поділу праці є склад-
ним механізмом. Тому використання тих чи інших інструментів зов-
нішньоторговельної політики повинно залежати від висновків ретель-
ного аналізу можливих наслідків їх впливу на внутрішню економіку та 
економіку торгових партнерів. Відтак, наприклад, ухвалюючи рішення 
про використання протекціоністських заходів, уряди країн мають оці-
нювати їх кумулятивний вплив на розвиток національної економіки і 
враховувати можливі відповідні заходи країн-контрагентів.  

Ефективна диверсифікаційна політика держави у сфері зовні-
шньої торгівлі можлива лише при врахуванні ключових світових тен-
денцій і функціонування світового господарства (які здебільшого про-
являються у формуванні глобальних ланцюгів доданої вартості), при 
забезпеченні системного підходу у питаннях реалізації переваг націо-
нальної економіки за існуючих умов розвитку і міжнародного поділу праці. 
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ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 
Мало хто у світі був готовий до ситуації стрімкого розповсю-

дження коронавірусної інфекції у 2020 році. Особливого удару відчув 
реальний сектор економіки, суб'єкти підприємництва та звичайні пра-
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