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У статті запропоновано концептуальну схему досліджен-
ня податкового регулювання міжнародної торгівлі товарами з 
урахуванням економічних та інституційних умов країни, яка 
ґрунтується на аналізі теоретичних підходів до застосування 
фінансових інструментів у міжнародній торгівлі товарами.
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In the article we offer the research conceptual schema of tax 
regulation of international merchandise trade taking into account 
country’s economic and institutional features, which is based 
on analysis of theoretical approaches of financial instruments 
application in international merchandise trade.
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Постановка проблеми. Стратегічні цілі зовнішньоеконо
мічної діяльності, орієнтовані на інтеграцію країни до світо
вих економічних структур, лібералізація зовнішньої торгівлі, 
надання підприємствам і організаціям можливості виходу на 
світові ринки – все це вимагає більш ґрунтовних досліджень 
різних аспектів зовнішньоекономічної діяльності, у тому чис
лі державної податкової політики у зовнішньоекономічних від
носинах. Напрями подальшого удосконалення в цій сфері тре
ба розробляти з урахуванням впливу, який має оподаткування 
на міжнародну торгівлю. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема вза
є мозв’язку оподаткування і міжнародної торгівлі знайшла 
своє відображення в публікаціях таких зарубіжних фахівців:  
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S. Devarajan [10], M. Keen [13], P. Krugman [4; 15], A. Panagariya 
[17; 18], M. Shahe Emran [20], J.E. Stiglitz [20; 22], D. Tarr [23], 
J. Whalley [24]. Основні напрями досліджень охоплюють вплив 
окремих податків на торгівлю й економічний розвиток країни 
в цілому; вплив структури податків на склад і розміри зовніш
ньої торгівлі; аналіз чинників, що впливають на ефективність 
використання податків у міжнародній торгівлі, дослідження 
можливості скорочення мита з відповідним розширенням бази 
оподаткування непрямих податків тощо.

У працях вітчизняних учених І. Бураковського [5], В. Ви
шневського [1], О. Гребельник [2], Ю. Макогон [3], А. Соко
ловської [8] традиційно аналізуються інструменти, структура 
і механізми функціонування національної та міжнародної сис
тем регулювання міжнародної торгівлі товарами, однак багато 
теоретичних аспектів митнотарифного регулювання в сучас
них інституційних і економічних умовах України вимагають 
подальшого дослідження.

Мета і завдання дослідження. Основною метою статті є ви
значення концептуальних основ дослідження податкового ре
гулювання міжнародної торгівлі товарами з урахуванням еко
номічних та інституційних умов країни, ґрунтуючись на ана
лізі теоретичних підходів до застосування фінансових інстру
ментів у міжнародній торгівлі.

Для досягнення мети необхідно звернутись до теоретичних 
основ, що визначають взаємодію податків і зовнішньої торгів
лі. Особливого значення набуває оподаткування в системі сві
тогосподарських зв’язків, коли в умовах зростаючої інтегра
ції спрощується переміщення між країнами товарів, капіталів і 
чинників виробництва. Податкові структури в розвинутих кра
їнах та країнах, що розвиваються, потрапляють під вплив бага
тьох факторів, у тому числі напрямів, за якими податки вплива
ють на розмір і склад торгівлі. Доки податки використовуються 
лише для збільшення доходів держави, очевидно, що вони ма
ють якнайменше впливати на розподіл ресурсів в економіці й не 
підривати міжнародної конкурентоспроможності, а отже, бути 
максимально нейтральними за своїм впливом на торгівлю.

Виклад основного матеріалу. Представники класичної течії 
економіки вважають, що зовнішньоторговельні податки у кращо
му випадку відносно зміцнюють торговельні позиції цієї країни, 
не надаючи їй абсолютного виграшу (тобто протек ціо ністська 
політика відносно чинників виробництва не приводить до абсо
лютного збільшення їхньої прибутковості) [6; 16, С. 813].

Неокласики та представники кейнсіанського підходу, на
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впаки, вважають, що за відсутності відповідних заходів контра
гента подібні податки можуть збільшити прибутковість як від
носно, так і абсолютно [11, С. 1416; 15, С. 4].

У міжнародній економіці існують два основні підходи до 
використання фінансових інструментів у зовнішній торгівлі. 
Перший, ґрунтуючись на ідеях представників класичної еко
номічної науки, розвиває принцип свободи торгівлі (free trade, 
laissezfaire) [6; 19; 21] – ситуації, за якої відсутні штучні пере
шкоди, такі як: тарифи і нетарифні бар’єри [12].

Другий підхід стосується обґрунтування державного втру
чання в міжнародний товарообіг для сприяння його зростання 
з урахуванням інтересів національного добробуту, у тому числі 
використовуючи фінансові інструменти зовнішньоторговель
ної політики. Найбільше визнання в цьому відношенні одер
жали ідеї Дж. М. Кейнса [14].

На рівні теоретичної моделі передбачається, що вільна тор
гівля приводить до появи додаткових вигод, оскільки дозво
ляє уникати втрат від викривлень у виробництві та споживан
ні, пов’язаних із митним захистом. Використання мита має сво
їм наслідком появу чистих втрат для економіки, які виникають 
через викривлення мотивів поведінки як виробників, так і спо
живачів. І навпаки, перехід до вільної торгівлі усуває ці ви
кривлення і збільшує національний добробут.

У цілому розгляд ринкової рівноваги з використанням моде
лі “попитпропозиція” підтверджує той висновок, що розвиток 
міжнародної торгівлі може надавати виграш усім країнам. Од
нак якщо у країніекспортері чистий виграш виникає в результа
ті перевищення вигод виробників над втратами споживачів про
дукції, то у країніімпортері, навпаки, загальний приріст добро
буту забезпечується за рахунок більшого виграшу споживачів, 
а виробники продукції, що конкурує з імпортом, несуть втрати. 
Цей висновок є принципово важливим для пояснення причин 
державного втручання у сферу зовнішньої торгівлі [9, С. 59].

Одним із головних аргументів протекціонізму – державної 
політики обмеження зовнішньої торгівлі з метою захисту вну
трішнього ринку від іноземної конкуренції – є критика теорії 
зовнішньої торгівлі з позицій захисту національного добробу
ту, що випливає безпосередньо з аналізу виграшів і втрат. Виго
да від застосування експортного й імпортного мита може бути 
протиставлена виробничим і споживчим втратам, які виника
ють від викривлення мотивів поведінки виробників і спожива
чів. Однак можливий і такий випадок, коли вигода від поліп
шення умов торгівлі після введення зовнішньоторговельних 
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податків перевищить втрати від неї. 
Головна передумова поліпшення умов торгівлі внаслідок 

введення мита – наявність у країни ринкової влади, тобто здат
ності одного або групи продавців (покупців) у країні впливати 
на ціни експорту і/або ціни імпорту [7, С. 480].

Крім цього, критика свободи торгівлі ґрунтується на тому, 
що поняття виграшу для виробника і виграшу для споживача, 
використовувані в теоретичній моделі "free trade", не дозволя
ють коректно визначити розміри виграшів і втрат. До причин 
цього належать недосконалість ринків праці та капіталу, що не 
надають ресурсам можливості швидкого перетікання до галу
зей, які приносять найбільшу віддачу, і стримують перетікання 
технологій із нових галузей або тих, що динамічно розвивають
ся [4; 11, 5; 24, 910].

Таким чином, існують логічно обґрунтовані аргументи на ко
ристь відхилення від принципів вільної торгівлі. Поліпшення 
умов торгівлі й усунення дефектів ринкового регулювання те
оретично виправдовує використання зовнішньоторговельних 
податків як інструменту збільшення національного добробуту.

Однак реалізація принципів протекціонізму в міжнародно
му оподаткуванні найчастіше зіштовхується з проблемами за
стосування єдиних і диференційованих ставок зовнішньотор
говельних податків. Існують різні думки з приводу того, яки
ми повинні бути ці ставки з позиції збільшення національного 
добробуту і зниження диспропорцій, викликаних використан
ням цих податків.

Фінансовій науці відомі два основних підходи до розгля
ду проблеми єдиних і диференційованих ставок податків у зо
внішній торгівлі. Представники політичної економії торгівлі 
[13; 23] вважають, що заміна диференційованих ставок зовніш
ньоторговельних податків на єдину ставку є найбільш ефек
тивним інструментом мінімізації диспропорцій торговель
ної політики. До прихильників цього принципу належать еко
номісти таких організацій як Всесвітній банк і МВФ, які пра
цюють з урядами більшості країн, що розвиваються. Навпаки, 
представники академічної науки [17; 18], спираючись на тео
рію оптимальності з позицій захисту національного добробуту, 
не розглядають єдину тарифну ставку як дієвий інструмент зо
внішньоторговельної політики уряду.

Вибір типу митного тарифу у зовнішній торгівлі товарами 
залежить від сформованих економічних та інституціональних 
умов, а також цілей, якими керується уряд країни. Зокрема, ви
користання уніфікованого митного тарифу може мати наслід
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ком зниження витрат адміністрування, зниження тиску лобі, до
тримання горизонтальної рівності, зниження обсягів контрабан
ди та рівня корупції. Використання диференційованого митного 
тарифу може ефективно захищати галузі промисловості, що роз
виваються, покращити умови торгівлі за наявності монопсонно
го стану у галузі, надати стратегічну перевагу в галузях із над
лишковими прибутками, які щільно концентровані на світових 
ринках, мінімізувати викривлюючі витрати виробництва і спо
живання тощо.

Рис.1. Концептуальна схема дослідження податкового 
регулювання міжнародної торгівлі товарами  

з урахуванням інституційних умов країни
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Проте слід зазначити, що всі переваги, властиві тому чи іншо
му типу митного тарифу, виникають за певних інституційних і 
економічних умов, наприклад, за наявності монопольної влади 
на ринках, залежно від типу конкуренції підприємства (за ціною 
або обсягами збуту на риках) тощо [17; 18; 23].

Висновки. Спираючись на вищевикладене, можна запропо
нувати концептуальну схему дослідження податкового регу
лювання міжнародної торгівлі товарами з урахуванням еконо
мічних та інституціональних умов країни (рис.1).

Таким чином, сучасні дослідження не дають однозначних 
висновків щодо доцільності державного регулювання міжна
родної торгівлі товарами і щодо оптимального митного тари
фу, через те що на практиці все залежить від інституціональних 
особливостей окремої країни. Тому напрямком подальших до
сліджень стосовно лібералізації зовнішньої торгівлі країни має 
стати поглиблений шляхом урахування національної специфі
ки аналіз особливостей митнотарифного регулювання торгів
лі товарами.
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