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ВСТУП
Проблема державного регулювання зовні�

шньоекономічної діяльності (ЗЕД) є дуже ак�
туальною в наш час. В Україні їй приділяли ува�
гу такі українські вчені�економісти, як Швай�
ка Л., Стеченко Д., Чистов С., Дідківська Л., Го�
ловко Л., Дроздова Г., Пилипенко О. та інші.

Наша держава з часів здобуття незалеж�
ності зробила дуже багато в контексті пол�
іпшення зовнішньоекономічних відносин з
європейськими та східними партнерами, гармо�
нізації торговельного законодавства та інтег�
рації у світове співтовариство, досягла свого
визнання у світі як країни з ринковою економ�
ікою, а також вступила до Світової організації
торгівлі та стала рівноправним торговельним
партнером світової спільноти. Однак історич�
ному аспекту розвитку державного регулюван�
ня зовнішньоекономічної діяльності в Україні
приділено невиправдано мало уваги.

Мета роботи полягає в обгрунтуванні та
доповненні основних етапів розвитку держав�
ного регулювання ЗЕД в Україні.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Використано загальні методи наукового

пізнання: порівняльного аналізу, системати�
зації та узагальнення, а також історичний ме�
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тод, який дає змогу дослідити виникнення,
формування та розвиток процесів і подій у хро�
нологічній послідовності з метою виявлення
внутрішніх і зовнішніх зв'язків, закономірнос�
тей та суперечностей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У деяких наукових джерелах прийнято ви�

діляти три епохи становлення та розвитку ЗЕД
[1]:

— епоху радянських років (1918—1987 рр.);
— роки перебудови (1987—1991 рр.);
— період реформування і розвитку ЗЕД і її

управління в Україні як суверенної держави
(1991 р. до цього часу).

Проте, на нашу думку, дане узагальнення
етапів становлення та розвитку ЗЕД в Україні
не є вичерпним, а отже, потребує доповнення.
Чомусь в працях науковців не відображаєть�
ся дореволюційна епоха державного регулю�
вання зовнішньоекономічної діяльності, хоча
вона повинна мати своє місце в історії
зовнішньоекономічної діяльності України.
Також необхідно зазначити, що період рефор�
мування і розвитку ЗЕД та її управління в Ук�
раїні як суверенній державі зараз вже не є
повною мірою коректним та потребує перегля�
ду, бо, на наше глибоке переконання, разом зі
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вступом до Світової організації торгівлі, Ук�
раїна розпочала новий етап розвитку держав�
ного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.

Виходячи з того, що торговельні відносини
зародилися ще за довго до появи Київської дер�
жави, відповідно тоді й з'являються перші за�
родки зовнішньоекономічної діяльності на те�
риторії України. Проте, враховуючи в'ялість
змін у торговельних відносинах того часу та
примітивність їх розвитку, доцільно узагальни�
ти та об'єднати у дореволюційний період відрі�
зок часу від перших письмових джерел, що вка�
зують на існування в Х—ХІІ ст. стабільних тор�
гових зв'язків Русі з візантійськими центрами
Північного Причорномор'я, Подунав'я, племе�
нами Середньої та Північної Європи, балтійсь�
ким, фінно�угорським та тюрським населенням
Східної Європи [2], аж до Жовтневої революції
1918 р.

Таким чином, дореволюційний період
охоплює часові межі, починаючи приблизно з
Х ст. до 1918 р. Ранній період даної епохи (Х�
ХІІІ ст.) проходить під впливом укріплення
могутності та зростанням Київської Русі. В
політичному житті Київської держави торгівлі
відводилась велика роль. Зміцнення централь�
ної влади київських князів позитивно позна�
чається на розвитку і розширенні зовнішньої
торгівлі. Вони прагнули розвивати торгові
відносини з сусідами та брали безпосередню
участь в її управлінні, намагалися створити
сприятливі умови для українських купців. Че�
рез те, що господарство мало натуральний ха�
рактер, зовнішній ринок охоплював порівня�
но незначну частину господарської продукції.
За повідомленнями іноземців та руських літо�
писців можна докладно перелічити товари ек�
спорту та імпорту київських купців. На екс�
порт вони у великій кількості вивозили хутро,
мед, шкури, віск, мечі, рідше — хліб та ліс, сіль,
а ввозили дорогі тканини — оксамит, шовк,
південні фрукти, прянощі, ювелірні вироби з
золота, срібла, дорогоцінних каменів, за�
морську зброю.

Після занепаду Київської Русі та навали
Золотої орди розвиток торгівлі в Україні
гальмувався політикою феодальних держав,
до складу яких входили українські землі. В
епоху роздробленості Київської Русі і
відсутності єдиної, сильної, централізованої
влади, збором митних платежів займалися
всі князівства. Незважаючи на це, торгівля
Київської Русі з іноземними державами роз�
вивалася, а її центром стала Галицько�Во�
линська держава. Особливістю цього періо�

ду (друга половина ХІV—ХV ст.), стало
значне розширення оптової торгівлі. Поча�
ли укладатися контракти на поставку това�
ру у великій кількості. Торгівля почала рег�
ламентуватися чисельними правилами. Тор�
гувати дозволялося лише місцевим купцям у
відведеному місці, у визначені дні та годи�
ни. Міські адміністрації були зацікавлені у
збереженні таких порядків, тому що це по�
легшувало збирання торгових мит. Крім
того, в ХV ст.н.е. поширився продаж товарів
у кредит, під заставу, з'явилися векселі, по�
чали укладатися торгові контракти, земля
почала прийматися у заставу. Окремі купці
вели торгівлю через своїх агентів. Розвиток
лихварства привів до появи перших "банкі�
всько�торгових домів", а державне законо�
давство регламентувало кредитні відносини.

Однією з яскравих ознак XIX ст. стало зро�
стання морських портів, таких як Херсон, Ми�
колаїв, Бердянськ та Маріуполь. Головним
містом морської торгівлі стала Одеса. Якщо
протягом XVIII ст. українські купці мусили
вивозити свої товари за кордон через Петер�
бург, Ригу, Гданськ, то тепер, опанувавши Чор�
номорське узбережжя й колонізувавши
південні степи, це можна було робити через
азовсько�чорноморські порти.

Головною статтею експорту України були
зернові культури, особливо пшениця. Українсь�
кий хліб продавався в Туреччину, Грецію, Іта�
лію, Францію, Англію. Також з України експор�
тували насіння льону, конопляне прядиво, тю�
тюн, вовну, шкіру, смушки, олію, смалець, ще�
тину, худобу, птицю, мед, віск, рибу та іншу
сільськогосподарську продукцію. До того ж в
Австрію, Пруссію, Царство Польське, Молдо�
ву успішно продавали худобу.

Взагалі, Україна посідала чільне місце в за�
гальноросійській зовнішній торгівлі. У 1912 р.
російський цар був змушений погодитися на
створення Південно�Західного відділення Ро�
сійської експортної палати у Києві, яке було
наділене певними пільгами та правами, зокре�
ма правом визначати країни, з якими українсь�
ким підприємцям слід вести торгівлю, а також
змогу визначати асортимент товарів. Таким
чином, фактично за декілька років до війни ук�
раїнські землі отримали право визначати ос�
новні напрями зовнішньоекономічної діяль�
ності [3].

У радянські часи (1918—1986 рр.) в колиш�
ньому СРСР монополія на здійснення ЗЕД на�
лежала державі. Згідно з декретом Ради народ�
них комісарів від 22.04.1918 р., держава в цент�
ралізованому порядку керувала зовнішньоеко�
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номічною діяльністю як частиною народногос�
подарського комплексу; визначала, які органі�
зації і в яких галузях можуть здійснювати опе�
рації із зовнішньоекономічних зв'язків; безпо�
середньо регулювала експортно�імпортні опе�
рації за допомогою системи ліцензій та кон�
трактів; на основі експортно�імпортного пла�
ну визначала, що, в якій кількості може бути
вивезено з країни і що ввезено.

У період Нової індустріальної політики
(1921—1929 рр.), коли допускалася приватна
власність і дрібнотоварна власність, деякі
службовці державного та партійного апаратів
сподівалися, на відміну державної монополії,
на зовнішньоекономічну діяльність і на допуск
до неї приватних підприємств і регіональних
органів влади. Проте в 30�ті роки майже всі при�
бічники цих поглядів були репресовані, а прин�
цип державної монополії набув пануючого ха�
рактеру.

І хоча в цілому обсяг торгового обігу в СРСР
постійно збільшується (в 1960 р. він складає 10
млрд карбованців, в 1970 — 22 млрд, в 1985 —
145 млрд карбованців [1]), проте така модель
управління зовнішньоекономічної діяльності
не могла не призвести до негативних тенденцій.
З середини 80�х років ХХ ст. темпи приросту
зовнішньоторгового обігу Союзу почали від�
чутно знижуватись. Крім того, яскравими тен�
денціями того часу були:

— відстала стратегія і структура зовнішньо�
торговельного обігу, його переважно сировин�
на направленість;

— відсутність чіткої концепції зовнішньое�
кономічної діяльності з відображенням стра�
тегічних цілей, пріоритетів, засобів досягнен�
ня;

— зусилля на збільшення і розширення ім�
порту часто були необгрунтованими і мали не�
раціональний характер;

— недооцінювалася роль зовнішньоеконо�
мічних зв'язків як фактора економічного зро�
стання;

— жорстка регламентація учасників зов�
нішньоекономічних зв'язків і відсутність
конкуренції знижувало ефективність під�
приємств.

Також підприємства не мали права безпо�
середньо виходити на зовнішні ринки. Замов�
лення на експорт, закордонні закупки тощо
знаходились у віданні держави та її органів, що
максимально знижувало зацікавленість вироб�
ників у розвитку експортної продукції, покра�
щення її якості і технічних характеристик.

В умовах переважно екстенсивного росту
головним було досягнення кількісних резуль�
татів, а витрати виробництва, якість продукції,
її конкурентоздатність, технічний прогрес,
соціальні проблеми відходили на другий план,
що негативно впливало на соціально�економі�
чний розвиток країни.

Все це відчутно гальмувало розвиток зов�
нішньоекономічної діяльності, нерідко нанося�
чи прямий збиток державним інтересам. Не�
значні намагання лібералізувати зовнішню тор�
гівлю, що мали місце і виражалися в створенні
Торгово�промислових палат, дозволі створю�
вати філіали всесоюзних зовнішньоторгових
відділень, не призвели до значних успіхів і дер�
жавна монополія на зовнішньоекономічну
діяльність збереглася.

Третій етап (1987—1991 рр.) — роки пере�
будови економіки. Даний етап характеризуєть�
ся ліквідацією державної монополії на зовніш�
ню торгівлю та зміною принципів управління
зовнішньоекономічної діяльності.

У 1986 р. була вироблена стратегія роз�
витку зовнішньоекономічних зв'язків СРСР
на період до 2000—2005 рр., а також сфор�
мована задача докорінної перебудови управ�
ління, вдосконалення планування і створен�
ню дієвого механізму в сфері зовнішньоеко�
номічних зв'язків [4]. Були зроблені нама�
гання розширення економічного співробіт�
ництва з країнами Ради економічної взаємо�
допомоги (РЕВ)1. Проте жорстка централі�
зація управління економічними зв'язками в
країнах РЕВ, неможливість конвертації ва�
лют цих країн по відношенню одна до одної,
значні відмінності у внутрішніх цінах у
кожній з країн не дали змоги досягти очіку�
ваних результатів у економічному співробі�
тництві.

Для покращення економічної та зовнішньо�
торговельної ситуації в країні були прийняті
радикальні заходи з лібералізації економіки.
Результатом чого стала постанова Ради Мініст�
рів СРСР від 2 грудня 1988 р. № 1405 "Про по�
дальший розвиток зовнішньоекономічної
діяльності державних, кооперативних й інших
суспільних підприємств, об'єднань, органі�
зацій", де головною ланкою зовнішньоеконом�
ічної діяльності стало підприємство. Підприє�
мства отримали більш широкі права в ЗЕД, в
тому числі право залишати собі всю валютну
виручку, крім тої, що відраховувалася органам
державної влади. Необхідно наголосити, що
підприємства, які одержали право виходу на

__________________________________________________
 1 Міждержавна економічна організація, створена за рішенням економічної наради  представників Болгарії, Польщі, Угорщини,

Румунії, Чехословаччини, СРСР.
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зовнішній ринок, не володіли належним досві�
дом ведення експортно�імпортних операцій,
достатніми знаннями в галузі ділових відносин
і етиці міжнародного бізнесу.

У цілому, реформи цього періоду мали час�
то незавершений характер. Основними причи�
нами цього були наступні фактори:

— перебудова проходила під час невдалої
для країни ситуації на світовому ринку;

— більшість підприємств виявилося некон�
курентоздатними в умовах проведення лібе�
ральних реформ;

— дії органів влади часто були непродума�
ними і непослідовними.

Також у вітчизняній економічній науці не
було економічної концепції, яка адекватно опи�
сувала б процес переходу на ринкові відноси�
ни та засади вільної торгівлі. Замість неї існу�
вала ідеологізована теорія, яка на практиці не
виправдала себе.

Четвертий етап, охоплює часові межі, по�
чинаючи з проголошення незалежності Украї�
ни до вступу у Світову організацію торгівлі
(1991—2008 рр.). Здобуття Україною незалеж�
ності вимагало розроблення нової концепції
зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням
проведення самостійної зовнішньоекономічної
діяльності. Відповідно, на початковому етапі
концепція зовнішньоекономічних зв'язків зво�
дилася до входження України у світовий еко�
номічний простір. У цей період були прийняті
ряд важливих законодавчих актів, таких як За�
кон України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", "Про єдиний митний тариф", "Про
режим іноземного інвестування" та інші.

Найбільш відчутний і важливий прорив у
зовнішньоекономічній діяльності був досягну�
тий протягом 2005—2007 р., коли Україна от�
римала статус країни з ринковою економікою
з боку ЄС та США, була скасована поправка
Джексона�Вейніка, завершені переговори з
найважливішими країнами�членами Світової
організації торгівлі (СОТ). Як результат, 16
травня 2008 р. Україна стала 152�им офіційним
членом СОТ, перегорнувши 17�річну епоху ре�
формування і розвитку ЗЕД. Відповідно, почи�
наючи з дати вступу до СОТ, для України по�
чався новий етап розвитку державного регулю�
вання зовнішньоекономічної діяльності (2008 р.
— наші дні).

З часів проголошення незалежності, при�
єднання до СОТ було для України одним з пріо�
ритетів зовнішньоекономічної політики і роз�
глядалось як системний фактор розвитку на�
ціональної економіки, лібералізації зовнішньої
торгівлі, створення передбачуваного та прозо�

рого середовища для залучення іноземних інве�
стицій, що відповідає національним інтересам
України. Можна скільки завгодно критикува�
ти сучасну економічну глобалізацію та СОТ за
нехтування певними корінними інтересами
менш розвинених країн та недосконалість, од�
нак неможливо ігнорувати факт того, що на
сьогодні в світі найбіднішими є країни, практич�
но повністю виключені з процесів глобалізації,
міжнародних потоків капіталу та міжнародної
торгівлі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Приєднання до СОТ — безперечний крок

уперед, котрий означає для України інтеграцію
до міжнародної ринкової економіки, доступ до
міжнародного механізму врегулювання торго�
вельних суперечок, створення правових засад
для стабільного ведення бізнесу і міжнародної
торгівлі, отримання статусу повноправного
учасника міжнародної торгівлі, створення
сприятливого клімату для іноземних інвес�
тицій, більш широкий вибір товарів та послуг
тощо.

Разом з тим, вступ до Світової організації
торгівлі не знімає з України зобов'язання, яке
вона взяла на себе перед світовою спільнотою
та не вирішує наявні проблеми в цій сфері діяль�
ності. Світова організація торгівлі дала Україні
п'ять років перехідного періоду (до 2013 р.) для
адаптації окремих норм та положень СОТ. Та�
кий перехідний період буде максимально вра�
ховувати специфіку розвитку української еко�
номіки, особливо важливим він є для сільсько�
господарського сектору.
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