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У статті на основі авторського методичного підходу до вибору державної політики 
у сфері зовнішньоторговельної безпеки здійснено ранжування пріоритетів державного 
регулювання для України. 
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Постановка проблеми. Одним з важливих за-

вдань діяльності держави є забезпечення власної без-

пеки. Наряду із питаннями, пов’язаними із національ-

ною безпекою в умовах відчуження територій і пору-

шення територіальної цілісності України, державі слід 

приділяти не меншу увагу економічній безпеці дер-

жави. Історичний досвід свідчить саме про те, що пе-

ршим кроком втрати політичного впливу на певній 

території є втрата економічного впливу на неї. В умо-

вах глобальної економіки питання зовнішньоекономі-

чної безпеки стає особливо актуальним навіть для 

високорозвинених країн. Для України ризики поси-

люються тим, що країна має суттєву енергетичну за-

лежність та залежність від зовнішнього фінансування 

в умовах низького рівня інституційної безпеки. Особ-

ливу складність викликає те, що зовнішньоекономіч-

ний сектор є надзвичайно турбулентним, тобто вима-

гає регулювання в швидкозмінних умовах. 

Тому лише зважена політика в галузі зовнішньоеко-

номічної безпеки держави допоможе досягти стійких 

конкурентних переваг України на зовнішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Знач-

ний внесок у розробку різних аспектів економічної 

безпеки країни в контексті зовнішньої торгівлі зроби-

ли такі українські вчені-економісти: В. Г. Андрійчук, 

І. Ф. Бінько, О. Г. Білорус, З. С. Варналій, О. С. Вла-

сюк, В. С. Волощенко, А. С. Гальчинський, В. М. Ге-

єць, Г. Ю. Дарнопих, О. М. Левченко, А. І. Мокій,  

В. І. Мунтіян, П. В. Пашко, П. І. Пирожков, М. М. Ра-

зумей, А. І. Сухоруков, В. П. Тітаренко. Дослідженню 

різних аспектів економічної безпеки присвячено ро-

боти зарубіжних учених (Л. І. Абалкін, Д. Болдуїн,  

Б. Б’юзан, Ч. Вольф, Д. Голдфішер, Е. Колодзей, К. Кра-

узе, М. Лаффер, А. МакГрю, М. Макінтайр, Х. Неса-

дураї, К. Неу, К. Поланьї, Д. Родрик, Д. Сакс, Ф. Сото, 

А. Тікнер, Д. Ф’єрке, Н. Флігстейн, Я. Шольте та ін). 

Узагальнюючи наукові досягнення, можна стверджу-

вати, що на сьогодні відсутній методичний підхід, 

який дозволяє моделювати можливі наслідки управ-

лінських рішень. 

Виділення раніше невирішених частин загаль-

ної проблеми. На попередніх етапах дослідження 

шляхом реалізації авторського методичного підходу у 

вигляді математичного алгоритму було вирішено за-

вдання вибору виду державної політики залежно від 

стану зовнішньоторговельної безпеки. Для цього про-

ведено моделювання безпеки країни та встановлено 

критерії вибору типу політики з двох варіантів: стабі-

лізації або нарощування безпеки. Запропоновано два 

типи політики: стабілізації (зменшення нерівномірно-

сті показників по складових) або нарощування безпе-

ки (підвищення загального рівня показників). 

Аналіз, який був проведений для зарубіжних кра-

їн, підтверджує, що країни цілеспрямовано формують 

пріоритети по спіралі в напрямку від стабілізації на 

певному рівні до нарощування рівня безпеки. Інакше 

резерви нарощування обмежені: зростання величин, 

що лідирують, стримується станом тих, що відстають. 

Обґрунтовано, що політика стабілізації впроваджу-

ється переважно через адміністративні інструменти, а 

нарощування – переважно через економічні, що дає 

можливість збільшити потенціал впливу на іноземних 

партнерів у випадку загроз зовнішньоторговельній 

безпеці ззовні. Політика державного регулювання має 

здійснюватися в розрізі сфер безпеки. 

Таким чином, результати аналізу дозволили ви-

значити закономірності зовнішньоторговельної безпе-

ки, які покладено в основу пріоритетних напрямів 

удосконалення державного регулювання зовнішньо-

торговельної безпеки України. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є об-

ґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення 

державного регулювання зовнішньоторговельної без-

пеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-

зультати моделювання зовнішньоторговельної безпе-

ки країни на основі статистичних даних України за 

2002–2014 роки відображено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Значення складових у структурі ЗБК під час вибору типу 

політики зовнішньоторговельної безпеки України 
 

Рік x1 x2 x3 x4 x5 МГ 1-σ ЗБК ЗБК-Р Політика 

2002 0,33 0,96 0,66 0,68 0,68 ВС 0,80 2,85 С Стабілізації 

2003 0,35 0,79 0,66 0,79 0,69 ВС 0,84 2,61 С Стабілізації 

2004 0,36 0,63 0,66 0,80 0,70 ВС 0,86 2,70 С Стабілізації 

2005 0,37 0,46 0,66 0,70 0,74 ВС 0,85 2,22 С Стабілізації 

2006 0,36 0,63 0,64 0,73 0,75 ВС 0,86 2,56 С Стабілізації 

2007 0,37 0,49 0,62 0,80 0,77 ВС 0,84 2,28 С Стабілізації 

2008 0,37 0,01 0,63 0,83 0,76 ВС 0,70 1,80 НС Стабілізації 

2009 0,34 0,37 0,67 0,43 0,72 ВС 0,84 1,70 НС Стабілізації 

2010 0,35 0,62 0,65 0,77 0,74 ВС 0,85 2,52 С Стабілізації 

2011 0,34 0,68 0,65 0,79 0,74 ВС 0,84 2,56 С Стабілізації 

2012 0,34 0,97 0,65 0,66 0,75 ВС 0,80 2,87 С Стабілізації 

2013 0,33 1,00 0,68 0,61 0,73 ВС 0,78 2,89 С Стабілізації 

2014 0,34 0,51 0,63 0,50 0,71 ВС 0,87 2,00 НС Стабілізації 
 

Примітки. Умовні позначення: x1–x5 – значення інтегральних показників окремих сфер зовнішньоторговельної безпеки 

країни, зокрема x1 – інституційна безпека, х2 – мінливість цін, х3 – достатність ресурсів, х4 – стабільність господарських 

зв’язків, х5 – соціальна безпека громадян; МГ – значення модальної групи; 1-σ – стандартне відхилення, що відображає рі-

вень ризиків, які пов’язані з нерівномірністю розвитку всіх сфер зовнішньоторговельної безпеки країни; ЗБК та ЗБК-Р – 

числове значення та рівень зовнішньоторговельної безпеки ЗБК-Р – рівні безпеки, де С – середній, НС – нижчий від серед-

нього; «Політика» – рекомендований тип державної політики;  – найгірші показники масиву,  – найкращі показни-

ки масиву. 

Джерело: розроблено автором 
 

Як видно з результатів проведених розрахунків, 

протягом усього періоду рівень безпеки країни харак-

теризувався як середній, крім 2008, 2009, 2014 років, 

коли було досягнуто рівня, вищого від середнього, із 

рекомендацією політики стабілізації. Україна вияви-

лась єдиною країною в дослідженні, що досягла ви-

щого рівня безпеки за нижчого модального рівня. 

За умови врахування особливості оцінки узагаль-

нюючого показника зовнішньоторговельної безпеки 

(ЗБК) це свідчить про суттєву незбалансованість по-

казників окремих сфер зовнішньоторговельної безпе-

ки та нерівномірність їхнього розвитку. Діапазон зна-

чень показників окремих сфер безпеки є найбільшим 

серед досліджуваних країн, а значення показника (1 – 

стандартне відхилення) на рівні 0,78 у 2002 та 2014 

роках є найнижчим по всій вибірці країн за весь пері-

од дослідження. Такий стан та динаміка нерівномір-

ності підтверджує те, що на зовнішньоторговельну 

безпеку України, крім економічних факторів, суттєво 

впливають зміни політичних пріоритетів. 

У 2013 році безпека України знаходилася на сере-

дньому рівні зі значенням 2,89. Модальну групу (МГ) 

зі значеннями, вищими від середнього рівня, станови-

ли елементи ресурсної (x3), соціальної (x5) безпеки та 

стабільності економічних зв’язків (x4). Провідним 

елементом безпеки (зі значенням, вищим від модаль-

ного) була мінливість цін із високим значенням 1, що 

позитивно впливало на безпеку через коефіцієнт 

 на рівні понад 1 (1,48). Перейти до нарощуван-

ня безпеки у 2013 році заважало значення показника 

інституційної безпеки (x1), що випадало нижче від 

модальної групи. Значний розкид показників відо-

бражено у величині 1-σ, що відображає нерівномір-

ність розвитку елементів безпеки. У 2013 році зна-

чення 1-σ було одним із найнижчих серед дос-

ліджуваних (0,78). 

У 2014 році погіршення елемента мінливості цін 

(x2) спричинило різке падіння загального рівня безпе-

ки до нижчого від середнього. Провідними елемента-

ми тепер виступають ресурсна та соціальна безпека. 

Рівень інших показників знизився та зрівнявся біля 

модальної групи. Випадаюча точка інституційної без-

пеки (x1) досі заважає перейти до нарощування безпе-

ки. Відповідно до проведених розрахунків, обґрунто-

вано доцільність проведення політики стабілізації 

безпеки України, що передбачає усунення випадаю-

чих точок, а відтак спрямована на короткострокові 

заходи антикризового характеру; тоді як політика на-

рощування безпеки найчастіше включає заходи дов-

готривалого характеру. 

Відповідно до даних рис. 1, оптимальною для 

України є політика стабілізації зовнішньоторговель-

ної безпеки з пріоритетними напрямами, які передба-

чають нарощування показників інституційної безпеки 

адміністративними та економічними інструментами з 

одночасним впливом на елементи мінливості цін та 

стабільності економічних зв’язків економічними ін-

струментами. У цьому контексті було розроблено ре-

комендації щодо державного регулювання зовнішньо-

торговельної безпеки. 

Наведений вище аналіз державного регулювання 

зовнішньоторговельної безпеки України дозволяє де-

тальніше розкрити запропоновані пріоритетні напря-

ми державного регулювання зовнішньоторговельної 

безпеки України з урахуванням модельних експери-

ментів, проведених для країн із подібними передумо-

вами, а також їхнього досвіду регулювання безпеки. 

Найбільш пріоритетним є елемент інституційної 

безпеки, оскільки на цьому етапі саме він стримує 

зростання показника зовнішньоторговельної безпеки 

до середнього рівня. Адміністративними інструмен-

тами регулювання інституційної безпеки мають бути: 

боротьба з корупцією, захист прав власності, раціона-

лізація діяльності митної служби. В деяких випадках 

такі заходи разом із економічною дипломатією, мо-

жуть бути гарантією національної безпеки країни. 



Випуск 263. Том 275 

 

93 

Про це свідчить досвід Сингапуру, який в складних 

геополітичних умовах зробив ставку на інституційну 

безпеку та розміщення торгових офісів зарубіжних 

корпорацій на своїй території, що гарантувало безпе-

ку від військових нападів через майно економічно 

розвинених країн на цій території [1]. 

 

 
Рис. 1. Інструменти усунення випадаючих точок під час проведення 

політики стабілізації зовнішньоторговельної безпеки України 
 

Джерело: розроблено автором 

 

Боротьба з корупцією потребує системних реформ, 

у тому числі судової реформи. Досвід таких країн, як 

Гонконг і Сінгапур [1–7], доводить, що у світі існують 

державні інструменти для цього. Зокрема, до таких 

належать: однозначні й жорсткі санкції в антикоруп-

ційних нормах законодавства, презумпція невинності 

громадян, яких схиляють до хабарів, та відсутність 

презумпції невинності в державних службовців у ви-

падках користування майном сумнівного походження, 

відокремлені від інших правоохоронних органів анти-

корупційні підрозділи. Водночас корупційні відноси-

ни в Україні, поряд із законодавством, стали однією з 

основних систем регулювання економічних відносин 

у суспільстві. Відтак боротьба з корупцією має бути 

складовою системної політики держави у сфері рефо-

рмування правоохоронних органів та поліпшення 

якості державного регулювання. У деяких випадках 

низька якість державних нормативних актів, поряд із 

некомпетентністю посадових осіб, робить корупцію 

менш ризикованою для суб’єктів міжнародних торго-

вельних відносин, ніж дотримання низькоякісних 

державних процедур. Отже, боротьба з феноменом 

корупції має супроводжуватись покращенням якості 

державного регулювання. 

На наш погляд, суттєвим пунктом при цьому є 

впровадження системи адміністративної та криміна-

льної відповідальності посадових осіб за неякісне ре-

гулювання, що потребуватиме економіко-правових 

досліджень задля створення методик оцінки економі-

чних втрат зацікавлених сторін. Помилки державного 

регулювання, як і економічні злочини, характеризу-

ються такими рисами, як анонімність та колективність 

жертв регулювання. Наприклад, у 2015 році на нетри-

валий термін ввезення іноземних суден на територію 

України було зменшено від одного року до одного 

місяця [8]. Це майже повністю зруйнувало галузь збе-

рігання та ремонту малих суден, що заходили на малі 

верфі на зимове зберігання, яке тривало шість місяців. 

Враховуючи труднощі методологічного характеру, 

пов’язані з розробкою подібних методик, пропонуєть-

ся лібералізувати торговельні відносини, при цьому 

зобов’язавши проводити розрахунки економічного 

ефекту впровадження інструментів державного регу-

лювання із застосуванням методики оцінки зовніш-

ньоторговельної безпеки. 

У контексті інституційної безпеки також пропону-

ється створити «зони провідного розвитку бізнесу» 

(advanced business areas) – території концентрації тра-

нспортної інфраструктури, терміналів, складів, а та-

кож митних, екологічних, брокерських, фінансових та 

інших установ, що залучені до зовнішньоторговельної 

діяльності підприємств (особливо великих). Очікується 

прискорення торговельних процедур (facilitation of trade) 

[9], що створить конкурентну перевагу для галузі. 
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Другим напрямом удосконалення інституційної 

безпеки є захист прав власності. У структурі експорту 

України переважають сировинні товари, які за своєю 

природою транспортуються навалом, що створює 

простір для зловживань, що тривалий час розсліду-

ються правоохоронними органами. При цьому ефек-

тивність захисту майнових прав значно знижується 

через політичну невизначеність та несистемне рефор-

мування юридичної галузі, у тому числі: судів, вико-

навчої служби, прокуратури на органів Міністерства 

внутрішніх справ. Установлення довгострокових пра-

вил поведінки в цій сфері внаслідок ефективної дер-

жавної реформи юридичної сфери, на наш погляд, 

дозволило б позитивно вплинути на показник інсти-

туційної безпеки та призвело б до підвищення рівня 

зовнішньоторговельної безпеки в цілому. 

Третім напрямом удосконалення інституційної 

безпеки пропонується визначити раціоналізацію дія-

льності митної служби. Географічне розташування 

України, що сприяє транзиту, є конкурентною перева-

гою країни, а відтак вимагає прискорення митних 

процедур. Суттєве зниження імпорту в умовах дефі-

циту державного бюджету знижує ефективність фіс-

кальної функції митниці, для відновлення якої необ-

хідне зростання імпортних потоків, передумовою чого 

є в тому числі ефективне виконання митницею регу-

лятивної функції. Для цього пропонується: зміна нор-

мативного регулювання діяльності митниці, яка б 

впровадила презумпцію невинності клієнта, обмежен-

ня можливості безпідставного огляду вантажів сило-

вими відомствами, скасування планів або встановлен-

ня їх на обґрунтованому рівні, удосконалення 

програмного забезпечення митниці та впровадження 

постаудиту. Ці кроки мають бути складовою систем-

ної державної політики, що доповнюються економіч-

ними засобами: узгодження стратегії розвитку націо-

нальної економіки з експортною стратегією, програми 

галузевої підтримки експорту. Досвід країн із найви-

щими показниками зовнішньоторговельної безпеки 

свідчить, що ефективне державне регулювання буду-

ється на середньострокових стратегіях підтримки екс-

порту, де підвищення ефективності митної служби є 

лише одним з елементів. 

Упровадження системних реформ є компетенцією 

суб’єктів законодавчої ініціативи, відтак суб’єктами 

державного регулювання в контексті інституційної 

безпеки є Верховна Рада, Президент та уряд країни. 

Мінливість цін є другою загрозою зовнішньотор-

говельній безпеці України. З точки зору торгівлі, зна-

чну роль у посиленні інфляційних тенденцій відіграє 

зниження курсу гривні протягом 2014–2015 років 

[10]. Враховуючи те, що протягом 2015 року зафіксо-

вано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України 

[11], а також значний притік іноземної допомоги, для 

зниження мінливості цін пропонується знизити полі-

тичні ризики та усунути валютні обмеження, які зни-

жують мультиплікативний ефект в економіці. Полі-

тичні ризики заважають притоку валютної ліквідності 

від міжнародних організацій та інвесторів, а також 

змушують банкірів та підприємців закладати значні 

премії за ризики під час валютних операцій. Упрова-

джені Національним банком України протягом остан-

ніх двох років валютні обмеження не тільки заважа-

ють виводу валюти за кордон, але й знижують еконо-

мічні стимули вітчизняних та зарубіжних підприємців 

до інвестування в країну. Про це свідчить багатократ-

не падіння обсягів торгів на міжбанківському валют-

ному ринку, зафіксоване протягом останніх двох ро-

ків. Падіння світових цін на сировинних ринках 

спричиняє об’єктивні ризики для економіки України. 

Відтак обмеження центробанку разом із з неповер-

ненням ПДВ призводить до унікальної ситуації: конт-

ракти укладаються всередині країни, а оплата здійс-

нюється через офшорні та оншорні рахунки. Україна 

– чи не єдина країна у світі, яка наразі має екзобанків-

ську систему. Україна характеризується одним із най-

нижчих рейтингів стабільності банківської системи у 

світі. Відтак іноземні партнери відмовляються вико-

ристовувати українські банки для розрахунків, особ-

ливо із застосуванням акредитивів на ритмічних пос-

тавках великих партій товарів, що характерно для 

сировинних галузей. Слабка фінансова система зава-

жає нарощуванню конкурентоздатності та експортно-

го потенціалу країни, що загрожує зовнішньоторгове-

льній безпеці. 

Для зменшення мінливості цін пропонується усу-

нути валютні обмеження Національного банку, спри-

яти стабільності банківської системи та посередниць-

ким операціям із території України [12]. За умови 

валютної лібералізації та збереження єдиного податку 

Україна має шанси стати ще однією оншорною юрис-

дикцією в Європі. Зниження мінливості цін має про-

водитись у складі стратегії нарощування конкуренто-

здатності України. 

Стабільність економічних зв’язків є третім елеме-

нтом зовнішньоторговельної безпеки України, що ха-

рактеризується відносно низькими показниками. В 

численних роботах науковці вказують на небезпеку, 

що пов’язана із стабільністю зв’язків [13; 14]. Для її 

підвищення український уряд має змогу скористатись 

геополітичними змінами, у тому числі сприяти адап-

тації іноземних інвесторів, які бажають переорієнту-

вати компанії з російського ринку на український або 

перенести свій бізнес з анексованих територій. Для 

цього пропонується створення вільних економічних 

зон, організація системи інформаційного забезпечен-

ня експортерів та інвесторів. Підтримка об’єднань 

підприємців дозволить розповсюджувати передовий 

світовий досвід, отримувати підтримку міжнародних 

організацій, швидше адаптуватись до вимог зони ві-

льної торгівлі з ЄС, а функція представництва та по-

середництва допоможе малому та середньому бізнесу 

впливати на законодавчі ініціативи. Однією з конку-

рентних переваг за теорією М. Портера [15] є кваліфі-

кація окремих фірм у здійсненні експорту. Враховую-

чи стан державних фінансів в Україні, уряд не зможе 

профінансувати такі потужні програми, які є, напри-

клад, у Туреччині, де держава компенсує половину 

капітальних вкладень на відкриття торгових точок із 

продажу турецьких товарів за кордоном. Однак дер-

жава має можливість у рамках чинної структури бю-

джету сприяти допомозі в підвищенні кваліфікації в 

галузі експорту, як у галузі вищої освіти, так і через 

спеціалізовані курси. 
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Таким чином, сформовано пріоритетні напрями 

вдосконалення державного регулювання зовнішньо-

торговельної безпеки України, що передбачають про-

ведення політики стабілізації безпеки через нарощу-

вання показників інституційної безпеки адміністра-

тивними та економічними інструментами, з одночас-

ним впливом на елементи мінливості цін та стабіль-

ності економічних зв’язків економічними інструмен-

тами. Визначено, що інституційними інструментами 

мають бути: боротьба з корупцією, захист прав влас-

ності, раціоналізація діяльності митної служби, що 

доповнюються економічними засобами: узгодження 

стратегії розвитку національної економіки з експорт-

ною стратегією, програми галузевої підтримки експо-

рту. Мінливість цін стабілізується шляхом посилення 

конкурентоздатності та нарощення експортного поте-

нціалу, а стабільність економічних зв’язків – засобами 

внутрішньої економічної політики, у тому числі: (а) 

створення вільних економічних зон, (б) підтримка 

об’єднань підприємців, (в) організація системи інфо-

рмаційного забезпечення експортерів, (г) допомога в 

підвищенні кваліфікації в галузі експорту. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Обґрунтовано, що оптимальною для України є 

політика стабілізації зовнішньоторговельної безпеки 

та запропоновано її пріоритетні напрями, які передба-

чають нарощування показників інституційної безпеки 

адміністративними та економічними інструментами, з 

одночасним впливом на елементи мінливості цін та 

стабільності економічних зв’язків економічними ін-

струментами. Визначено, що інституційними інстру-

ментами мають бути: боротьба з корупцією, захист 

прав власності, раціоналізація діяльності митної слу-

жби, що доповнюються економічними засобами: уз-

годження стратегії розвитку національної економіки з 

експортною стратегією, програми галузевої підтрим-

ки експорту. Мінливість цін стабілізується шляхом 

посилення конкурентоздатності та нарощення експор-

тного потенціалу, а стабільність економічних зв’язків 

– засобами внутрішньої економічної політики, у тому 

числі: (а) створення вільних економічних зон, (б) під-

тримка об’єднань підприємців, (в) організація систе-

ми інформаційного забезпечення експортерів, (г) до-

помога в підвищенні кваліфікації в галузі експорту. 

В майбутньому є доречним порівняння результатів 

застосування авторського методичного підходу, на 

основі якого розроблено рекомендації, з результатами 

розрахунків на основі інших підходів у сфері еконо-

мічної безпеки країни. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 

 

В статье на основе авторского методического подхода к выбору государственной политики в сфере внешнеторговой 

безопасности осуществлено ранжирование приоритетов государственного регулирования для Украины. 
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In the paper, priority course for improvement of state regulation of foreign trade security for Ukraine has been identified on the 

basis of author methodological approach. 
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