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Постановка проблеми. В умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації господарської діяльності товарні 
аналоги й науково-технічні знання набувають усе 
більш швидкого міжнародного розповсюдження. 
Цивільний сектор у світовій економіці досягнув 
першості у розробці новітніх високих технологій і 
зразків техніки, наданні послуг та проведенні нау-
ково-дослідних робіт, у тому числі таких, що мають 
важливе військове значення. Значно зростає ринок 
товарів і технологій подвійного використання. На 
цьому ринку з'явилися й постійно продовжують 
з'являтися більше експортерів такої продукції.

Разом з цим, не зважаючи на певні досягнення 
світової спільноти, у реалізації загальносвітового 
процесу роззброєння за останні роки та перехід на 
деяких напрямах до конструктивного економічного 
співробітництва, на теперішній час ці позитивні тен-
денції значно стримуються зростанням рівня теро-
ризму й намаганням певних країн Близького Сходу, 
Південної Азії, Північної та Центральної Африки 
володіти зброєю масового ураження. Країни, які 
таємно працюють над створенням такої зброї, мають 
можливість прискорити процес її створення, закупо-
вуючи окремі товари або їх вузли і компоненти на 
зовнішньому ринку. Особливо слід підкреслити зна-
чне зростання небезпеки застосування зброї масового 
ураження міжнародними терористичними групами.

Так, в умовах глобалізації та збільшення обся-
гів трансферу технологій виникає нагальна потреба 
для запобігання загрозам несанкціонованого витоку 
вразливих технологій, насамперед до терористичних 
та інших злочинних угруповань, які можуть вико-
ристати їх у протиправних цілях. Світова спільнота 
визнає нагальну необхідність уведення експортного 
контролю над передачами певних видів сировини, 
матеріалів, обладнання, технологій та послуг. Запо-

бігання розповсюдженню ядерного, хімічної, бакте-
ріологічної (біологічної) і токсичної зброї, засобів її 
доставки, а також звичайних видів зброї на цьому 
фоні стає одним з найбільш важливих факторів під-
тримання міжнародної стабільності, як результат – 
пріоритетним елементом політики національної без-
пеки розвинених країн, у тому числі й України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дженню проблем становлення в Україні системи 
експортного контролю присвячено наукові праці 
низки вітчизняних вчених. На особливу увагу, на 
наш погляд, заслуговують роботи таких вчених, як 
В.О. Хаврук [1], І.Є. Анохін і В.В. Давидовський [2], 
А.В. Сохацький [3], Д.О. Хом'яков [4], В.М. Бегма 
[5]. Однак основною сферою зацікавленості вітчиз-
няних науковців при розгляді питання експортного 
контролю залишається переважно його юридично-
правовий аспект, у той час як економічній складо-
вій цього регуляторного механізму присвячено недо-
статню увагу, що зумовлює необхідність подальших 
досліджень в даному напрямі.

Мета статті – визначити основні проблеми ефек-
тивного функціонування в Україні системи експорт-
ного контролю, а також напрямів її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дер-
жавний експортний контроль – це комплекс заходів 
з контролю міжнародної передачі товарів, їх викорис-
тання юридичними чи фізичними особами, що здій-
снюється спеціально уповноваженим органом виконав-
чої влади з питань державного експортного контролю 
та іншими державними органами з метою забезпечення 
захисту інтересів національної безпеки України.

На сучасному етапі глобалізації експортний 
контроль можна визначити як сукупність норм 
міжнародного права, договірних і політичних 
зобов'язань і заходів з контролю за міжнародними 
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передачами та використанням товарів військового 
призначення, товарів подвійного використання та 
інших вразливих, з точки зору безпеки, розповсю-
дження або тероризму товарів. Метою таких заходів 
є зниження ризику застосування військової сили, 
розповсюдження зброї масового знищення та засобів 
її доставки, а також зниження ризику використання 
вразливих товарів у терористичних цілях [6, с. 31].

Відповідно, у сфері експортного контролю всі товари 
підлягають детальній класифікації (див. рис. 1).

З рис. 1 видно, що об'єктами експортного контр-
олю при міжнародних трансферах товарів подвійного 
використання є не тільки товари подвійного викорис-
тання, а й технології, послуги та безпосередньо науко-
вий потенціал, який працює на закордонні замовлення 
високотехнологічних товарів і товарів подвійного 
використання. Однак із різних причин вони не потра-
пляють у поле зору експортного контролю, що, безпе-
речно, становить значні ризики та загрози економіч-
ній безпеці держави на різних рівнях. Таким чином, 
Україна має низку невирішених проблем у сфері 
експортного контролю, пов'язаних з ідентифікацією 
товарів, технологій та послуг як обов'язковою части-
ною діяльності вітчизняних експортерів.

Наявні дослідження показують, що норма-
тивне, організаційно-технічне та інформаційне 
розв'язання цієї проблеми дозволить значно підви-
щити рівень ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності суб'єктів, що здійснюють зовнішню тор-
гівлю товарами, послугами та технологіями подвій-
ного використання, а також експортного контролю 
в цілому. Так, співвідношення товарів, технологій 
та послуг, що дійсно підпадають під дію норм екс-
портного контролю, до товарів, технологій та послуг, 
які мають лише зовнішні ознаки такої продукції, в 
Україні становить 1 до 9.

Очевидним є те, що при такому співвідношенні 
необхідна організована ідентифікація товарів, тех-
нологій та послуг, яка дає змогу, з одного боку, 
абсолютно спокійно спрямувати на експорт близько 
90% товарів, технологій та послуг, які мають лише 
зовнішні ознаки об'єктів експортного контролю, а з 
іншого – обґрунтовано застосувати до іншої частки 
(10%) норми і процедури експортного контролю, що, 
не сповільнюючи їх експорту, дозволить поставити під 
міжнародний контроль їх подальше використання.

Наступною за поширеністю причиною порушень 
є недолік компетентності при визначенні належ-
ності продукції до категорії контролю. Особливо це 

стосується здійснення міжнародних передач товарів 
військового призначення, допущених до цивільного 
використання. Ця категорія товарів має свої проце-
дурні особливості митного оформлення та дозвільної 
системи, тому ризик потрапляння під штрафні санк-
ції чинного національного та міжнародного законо-
давства дуже високий і потребує пильної уваги як 
спецекспортерів, так і органів, що контролюють, осо-
бливо зі зміною у 2012 р. Митного кодексу України, 
норми якого не вимагають обов'язкового подання з 
боку спецекспортерів дозвільних документів Дер-
жавної служби експортного контролю при перетині 
митного кордону України підконтрольних товарів.

Отже, чинним законодавством усі ризики та від-
повідальність за неналежне дотримання міжнарод-
них норм безпеки цілком покладено на спецекспор-
тера. Це призводить до того, що в разі недотримання 
міжнародних і національних норм передачі товарів 
військового призначення та подвійного використання 
або виявлення недотримання норм під час прове-
дення постмитних аудитів, штрафні санкції можуть 
призвести навіть до банкрутства спецекспортера.

Однак найбільш ризиковим моментом в системі 
експортного контролю України є контроль за техно-
логіями подвійного призначення. Технологія подвій-
ного призначення як товар досить специфічна: з 
одного боку, її основою є науково-технічне досяг-
нення чи закладена в неї інтелектуальна власність, 
а з іншого – технологія повинна містити певні спо-
живчі властивості, тобто науково-технічне досяг-
нення повинно бути доведене до рівня товару, щоб 
стати технологією. Як правило, друга компонента у 
фінансовому плані більш об'ємна, хоча перша визна-
чає інтелектуальний потенціал технології. Передача 
інтелектуальної частини технології дає змогу визна-
чити її сутність, однак для доведення її до товару 
необхідна стадія впровадження у виробництво. Така 
специфіка технології при її просуванні на ринок 
вимагає ефективного управління, у тому числі поси-
лення експортного контролю [8, c. 210].

Потреба державної підтримки й управління 
трансфером технологій, у першу чергу технології 
подвійного призначення, особливо важлива в умо-
вах сучасної України. Створена за попередні роки 
науково-технічна і технологічна база, потрапивши 
в умови трансформаційного періоду, використову-
ється вкрай неефективно. Багато науково-дослідних 
організацій, які працюють за державним оборонним 
замовленням, маючи найвищий науково-технічний 

потенціал і створюючи об'єкти інтелекту-
альної власності світового рівня, не в змозі 
довести їх до рівня повноцінної техноло-
гії, через що вимушені виводити на ринок 
практично «напівфабрикат». Відповідно й 
вартість товару є нижчою від об'єктивної 
вартості таких об'єктів. Неповна оцінка 
новітніх технологій і нововведення при 
експорті не приносить ефективної еконо-
мічної вигоди державі, особливо це стосу-
ється ноу-хау, передача яких здебільшого 
здійснюється за цінами значно нижчими 
від світових, а часто й узагалі безкоштовно.

Особливого значення у зв'язку з цим 
набуває чітка система взаємодії органів 
експортного контролю, центральних та 
інших органів виконавчої влади під час 
обміну інформацією та проведення спіль-
них заходів, спрямованих на забезпечення 
належного контролю за міжнародними 
передачами товарів та їх використанням 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ У ГАЛУЗІ ЕКСПОРТНОГО КОТРОЛЮ
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Рис. 1. Класифікація товарів у галузі експортного контролю
Джерело: побудовано автором на основі [7, c. 215]



35ауковий вісник Херсонського державного університетуН
відповідно до міжнародних зобов'язань і керівних 
принципів, прийнятих Україною в галузі експорт-
ного контролю та нерозповсюдження.

З огляду на необхідність удосконалення вітчиз-
няної системи експортного контролю доцільним вба-
чається застосування низки заходів, спрямованих 
на створення сприятливих умов діяльності експор-
терів продукції подвійного використання в Україні. 
Слід принципово зазначити, що такі заходи жод-
ним чином не повинні послабити контроль з боку 
держави за діяльністю цих суб'єктів у сферах, на 
які поширюється державний експортний контроль, 
однак вони мають забезпечити більш ефективну вза-
ємодію органів державної влади, що здійснюють 
такий контроль, та експортерів продукції подвійного 
використання. Для реалізації визначеної мети слід 
всебічно розвивати та вдосконалювати, зокрема, такі 
напрямки роботи Держекспортконтролю, як:

– надання вітчизняним експортерам продукції 
та подвійного використання кваліфікованої консуль-
таційної допомоги щодо суті вимог державного екс-
портного контролю та їх дотримання при здійсненні 
міжнародних передач товарів;

– збереження державної монополії на експорт/
імпорт товарів військового призначення;

– широке впровадження систем внутрішнього 
корпоративного експортного контролю на підпри-
ємствах та надання представникам бізнесу всебічної 
допомоги у створенні ними таких систем;

– розробка електронних форм отримання від під-
приємств заяв та документів для видачі відповідних 
дозвільних документів у галузі державного експорт-
ного контролю;

– сприяння у координації дій державних орга-
нів, виробників озброєння і продукції подвійного 
використання та уповноважених посередників у 
сфері військово-технічного співробітництва з метою 
уникнення конкуренції вітчизняних експортерів на 
зовнішніх ринках;

– регулярне виконання проектів інформацій-
ного та аналітично-дослідницького спрямування з 
актуальних питань експортно-імпортного контролю 
та міжнародного співробітництва у військово-тех-
нічній сфері;

– створення спільних комісій за участю пред-
ставників компетентних органів державної влади, 
бізнесу та громадськості для розгляду актуаль-
них питань експортного контролю, що викликають 
загальний інтерес;

– широке інформування громадськості щодо захо-
дів у галузі державного експортного контролю шля-
хом своєчасного наповнення та оновлення веб-сайту 
Держекспортконтролю та інтерактивного спілкування 
зацікавлених сторін з посадовими особами Держек-
спортконтролю під час проведення тематичних теле-
фонних ліній та Інтернет-конференцій онлайн.

Необхідною також вбачається активізація діяль-
ності, пов'язаної з участю України у роботі органі-
зацій міжнародних режимів експортного контролю. 
Таку діяльність потрібно проводити виходячи із 
національних інтересів України та захисту законних 
інтересів українського виробника. Зокрема, йдеться 
про вирішення питань стосовно внесення змін до 
керівних принципів діяльності цих режимів та змін 
до відповідних контрольних списків товарів, що 
діють у рамках цих режимів. 

Потребують більш ефективного використання 
державними органами інформаційні системи обміну 
інформацією, що створені у рамках міжнародних 
режимів експортного контролю – Вассенаарська 

домовленість, Група ядерних постачальників, Режим 
контролю за ракетними технологіями та Австралій-
ська група [9, c. 109]. Водночас існує потреба в удоско-
наленні механізмів підготовки питань, що виносяться 
від імені України в рамках діяльності організацій 
міжнародних режимів експортного контролю.

Слід пам'ятати, що магістральною тенденцією в 
міжнародному обміні товарами, послугами й техно-
логіями подвійного призначення є спрощення проце-
дур торгівлі, що, зокрема, знайшло своє вираження 
в підписанні відповідної угоди Світової організації 
торгівлі (далі – СОТ). Переважна більшість положень 
угоди про спрощення процедур торгівлі стосується 
спрощення митних процедур (зокрема документаль-
них і торговельних), адже нинішні прикордонні про-
цедури можуть включати багато кроків навіть при 
експорті чи імпорті звичайної продукції, не кажучи 
вже про продукцію подвійного використання. Саме 
ця угода встановлює низку заходів для прискорення 
процесу переміщення товарів через кордон із вико-
ристанням найкращих світових практик. Нова угода 
СОТ – це додатковий правовий інструмент, який 
регламентує на міжнародному рівні стандарти та 
норми реалізації експортно-імпортних операцій з 
метою їх технічного спрощення та максимального 
пришвидшення [10, c. 69–70].

Ефективність державних органів, причетних 
до здійснення експортного контролю, чинить пря-
мий вплив на обсяги експорту. Складна державна 
дозвільна система та непрозора структура експорт-
ного контролю продукції подвійного використання 
в значній мірі діє як обмежувальний чинник роз-
витку виробничо-експортного потенціалу України. 
Оскільки торгівля та переміщення вантажів перед-
бачають залучення численних міністерств, відомств, 
органів влади та бізнес-структур, заходи зі сприяння 
торгівлі та транспорту повинні не тільки бути розро-
блені, а й упроваджуватися таким чином, щоб бути 
адаптованими до різних вимог усіх зацікавлених сто-
рін. Відтак, актуальності для України набуває прин-
ципів і положень Угоди СОТ про спрощення проце-
дур торгівлі в системі експортного контролю, а саме 
у тих його сферах і до такої міри, поки це не супер-
ечить інтересам її національної безпеки.

Висновки. Експортний контроль є складовою полі-
тики національної безпеки та зовнішньоторговельної 
політики країни, що має вплив на вирішення полі-
тичних, економічних та військових питань. Особли-
вого значення у зв'язку з цим набуває чітка система 
взаємодії органів експортного контролю, централь-
них та інших органів виконавчої влади під час обміну 
інформацією та проведення спільних за ходів, спря-
мованих на забезпечення належного контролю за між-
народними передачами товарів та їх використанням 
відповідно до міжнародних зобов'язань і керівних 
принципів, прийнятих Україною у галузі експортного 
контролю, а також відповідно до сучасних принципів 
спрощення процедур міжнародної торгівлі.
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Постановка проблеми. Канада – високорозвинена 
країна, що входить до країн «Великої сімки». У між-
народному поділі праці вона виступає як постачаль-
ник промислової продукції, сировини та палива. 
Сучасні процеси глобалізації, нестабільність світової 
економіки, поступова переорієнтація канадської про-
мисловості на новітні галузі та відповідна потреба в 
інвестиційних потоках, що може бути використано 
як досвід для України та інших держав, зумовили 
актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країн Північ-
ної Америки присвячено роботи вітчизняних науковців: 
А. Голікова, О. Дейнеки О. Довгаль, Л. Позднякової, 
В. Сидорова, А. Філіпенка, П. Черномаза [1–4] та ін., 
а також закордонних авторів: Д.С. Нетчера, П.Р. Круг-
мана, Д. Бейкона, С. Джила, Б. Флетчера [5; 6] та ін.

Але значне коло питань, зокрема динаміка та 
структура торговельних відносин та інвестиційної 
активності Канади в контексті сучасних глобаліза-
ційних викликів та загальної нестабільності світової 
економіки, потребують подальшого вивчення.

Мета статті полягає у наданні характеристики 
сучасного стану та розвитку зовнішньоекономіч-

них зв'язків Канади, визначенні їх особливостей, 
перспектив, а також можливостей запозичення її 
досвіду для України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
даними Статистичної агенції Канади, у 2014 р. 
вартісний обсяг її зовнішньої торгівлі товарами 
і послугами становив 1 249 812 млн. кан. дол. 
(903 339,68 млрд. дол. США), причому частка екс-
порту товарів і послуг у ВВП країни склала 31,6%, 
імпорту – 32,5%.

Зовнішня торгівля Канади характеризується від-
носно стійким динамічним розвитком (табл. 1, рис. 1).

Незважаючи на певні знижки обсягу торговель-
ного балансу за досліджуваний період, він у цілому 
характеризується позитивною динамікою (рис. 2).

Як видно з рис. 1, торговельне сальдо Канади за 
досліджуваний період є переважно від'ємним, хоча 
результати 2008–2010 та 2014 рр. свідчать по наяв-
ність високих експортних можливостей економіки 
Канади.

Слід зазначити високу концентрацію зовнішньої 
торгівлі товарів Канади: на п'ять основних партне-
рів доводиться 81,2% усього товарообігу. При цьому 
65,7% припадає на торгівлю із США, близько 7,5% – 


