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Постановка проблеми. З розширенням 
сфер міжнародного обміну для національної 
економіки підвищується значення зовнішньо-
торговельної політики. В цілях поліпшення 
конкурентоспроможності національних това-
рів і послуг на зовнішніх та внутрішніх ринках, 
необхідно виробити правильну зовнішньо-
торговельну політику. Важливим напрямком 
зовнішньоторговельної політики є політика 
протекціонізму, яка використовується для 
захисту національної економіки від конкурен-
ції іноземних виробників. Уряд прагне контр-
олювати різні форми імпорту, коригує товарні 
і грошові потоки. Разом з тим, у рамках між-
народної торгівлі стимулюється експорт наці-
ональних товарів і послуг. Актуальність фор-

мування адекватної політики протекціонізму 
підвищується у зв'язку з посиленням процесів 
глобалізації у зовнішньоторговельній політиці.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. В сучасних умовах державний захист 
національної економіки, грамотне проведення 
зовнішньоторговельної політики дозволяє 
ефективніше функціонувати в умовах глобаль-
ної економіки. Питаннями зовнішньоторговель-
ної політики, в тому числі політики протекціо-
нізму займалися зарубіжні та вітчизняні вчені, 
фахівці. Результати наукових досліджень були 
висвітлені в багатьох працях та публікаціях, 
присвячених даній проблемі. Велике значення 
мали роботи А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Маль-
туса, Ж.–Б. Сея, Дж. С. Міля, В. Стаффорда, 
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Т. Мена, А. Серра, Ж. Кольбера, А. Мюллера, 
І. Вишнеградського, Д. Менделєєва та ін.

Вирішення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сучасному етапі 
треба привертати більше уваги застосуванню 
інструментів протекціоністської політики з ура-
хуванням вимог глобальної торгівельної полі-
тики. У зв’язку із цим визначення напрямків 
формування ефективної зовнішньоторговель-
ної політики має практичне значення для вхо-
дження України у світовий економічний простір.

Формулювання цілей статті. Основними 
цілями та завданнями статті є розгляд теоре-
тичних підходів до оцінки політики протекціо-
нізму в міжнародній торгівлі, оцінка значимості 
протекціонізму для формування загальної 
торгівельної політики держави та аналіз його 
впливу на економічний розвиток країни. 

Виклад основного матеріалу. Зовнішньо-
торговельна політика – це частина економічної 
політики держави, яка проводиться в області 
зовнішньої торгівлі. Основна мета політики – 
вплив на зовнішню торгівлю за допомогою еко-
номічних та адміністративних важелів, вико-
ристання тарифних і нетарифних інструментів 
(введення тарифів, податків, торгових субси-
дій, встановлення квот, ліцензії, кредитування, 
угоди про добровільне обмеження експорту, 
специфічні стандарти якості, норми безпеки, 
санітарні обмеження тощо) [14].

До основних функцій зовнішньоторговель-
ної політики можна віднести: підтримку ста-
більності національної валюти, забезпечення 
економічного суверенітету, підтримання еко-
номічного зростання та стабільності в країні. 

Існують різні точки зору щодо того, якою 
повинна бути торгова політика. Тривають 
дискусії на тему, чи повинна вона бути спря-
мована на відкритість економіки або носити 
протекціоністський характер. Чи може кожна 
держава самостійно приймати рішення або 
торгова політика повинна визначатися Світо-
вою організацією торгівлі (СОТ) та дотриму-
ватися міжнародних норм, вироблених нею. 
Національні пріоритети та економічні інтереси 
держави впливають на формування зовніш-
ньоторговельної політики, яка може бути лібе-
ральною або протекціоністською.

Політика протекціонізму запроваджується 
державою для захисту внутрішнього ринку від 
іноземної конкуренції. Протекціонізм вперше 
почав застосовуватися під час первинного 
накопичення капіталу, виникнення і розви-
тку мануфактурного виробництва. У цей час 
починають розвиватися ринкові відносини, 
з'являються підприємці. Першими власни-

ками великих капіталів стають лихварі і купці. 
Джерелами первісного капіталу були: торгові 
війни; утворення колоніальної системи; ство-
рення торгового і банківського капіталів, сис-
теми протекціонізму і державних позик. 

Прихильниками протекціонізму була школа 
меркантилістів. Меркантилізм став назива-
тися протекціонізмом з 1840х рр. [5]. Предме-
том дослідження меркантилістів в основному 
була сфера обігу. Вони вважали джерелом 
багатства нееквівалентний обмін у резуль-
таті торгових операцій з іншими державами. 
На їхню думку, примноження багатства було 
невід'ємним від протекціоністських заходів 
регулювання зовнішньої торгівлі (заохочення 
експорту, стримування імпорту).

Для досягнення позитивного сальдо 
у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти 
(В. Стаффорд, Б. Даванцатти, Г. Скаруффи, 
Х. Маріана та ін.) вважали, що необхідно 
обмежувати імпорт товарів, встановлювати 
високі ціни на експортні товари, не дозволяти 
вивезення золота та срібла з країни.

На думку пізніх меркантилістів (Т. Мен, 
А. Серра, А. Монкретьєн, Ж. Кольбер, Б. Уллоа 
та ін.), джерелом багатства було перевищення 
експорту над імпортом. Держава стає багат-
шою, коли різниця між вартістю вивезених 
товарів більше, ніж вартість ввезених товарів. 

Серед прихильників протекціонізму слід 
виділити також таких найбільш відомих вчених 
як: Ф. Лист, Г. Кері, А. Гамільтон, Ж. Шапталь, 
Ш. Дюпен, А. Мюллер, Е. Канкрін, С. Вітте, 
І. Вишнеградський, Д. Менделєєв [6; 7; 12]. 
Вони розвивали ідею економічного зростання 
шляхом захисту національної економіки від 
сильних іноземних конкурентів та стверджу-
вали, що саме протекціонізм сприяв значному 
економічному розвитку провідних країн. Їх ідеї 
обмеження зовнішньої торгівлі були визнані роз-
винутими країнами Європи, які почали застосо-
вувати протекціонізм для зростання добробуту 
держави, в тому числі економічного зростання. 

У XVIII – XIX ст., багато в чому завдяки полі-
тиці протекціонізму, країни Північної Америки 
та Європи провели індустріалізацію, відбувся 
новий підйом в економічному розвитку промис-
ловості та концентрація капітальних ресурсів. 
Використовуючи протекціоністську політику, 
країни прагнули якомога більше вивезти своїх 
товарів і послуг на міжнародні ринки і обмежити 
кількість імпортних товарів на внутрішньому 
ринку. Застосування тарифних та нетарифних 
методів регулювання зовнішньої торгівлі допо-
могло збільшити експорт і обмежити імпорт, під-
вищуючи, таким чином, дохід державам [812]. 
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Але не всі економісти погоджувалися з 
такою політикою. Необхідно звернути увагу на 
той факт, що будьякі торговельні обмеження 
створюють переваги одним країнам за рахунок 
інших, що впливає на зниження економічного 
зростання і загального добробуту населення. 
Прихильники і противники політики протекціо-
нізму наводять різні аргументи (табл. 1).

Кожна країна використовує різні інстру-
менти протекціоністської політики в залеж-
ності від рівня обґрунтованого протекціонізму, 
який допомагає розвитку національної еконо-
міки та забезпечує доступ вітчизняних това-
рів та послуг на зарубіжні ринки. Виділяється 
декілька форм протекціонізму (табл. 2).

До XIX ст. протекціонізм визнавався вели-
кою Британією, Пруссією, Австрією та Шве-
цією. У XIX ст. деякі країни почали відмовля-
тися від політики протекціонізму, і виявляти 
прагнення до лібералізації і фритредерства.

Політика вільної торгівлі чи фритредер-
ства вимагає невтручання держави в еко-
номічну політику. Вільна торгівля сприяє 
взаємній довірі між країнами, допомагає еко-
номічному розвитку країн, зменшується про-

тистояння між державами, надає можливість 
більш ефективного розміщення ресурсів і під-
вищення матеріального добробуту. Фритре-
дерство зародилось у Великобританії, і було 
пов'язане з промисловим переворотом. 

Прихильниками фритредерства були пред-
ставники класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, 
Т. Мальтус, Ж.–Б. Сей, Дж. С. Міль та ін.). 
Вони стверджували, що основною умовою 
процвітання держави є політика економічного 
лібералізму, заснованого на принципах віль-
ної конкуренції. Класики вимагали свободи 
торгівлі та підприємництва, скасування про-
текціоніоністських хлібних законів тощо [11].

Сьогодні, політика свобідної торгівлі та 
протекціонізму пов’язані. Розвинуті кра-
їни підвищують роль вільної торгівлі, але 
й активно використовують протекціонізм, 
з метою захисту та підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки. 
Не існує жодної країни, яка не застосовує 
тарифні або нетарифні інструменти в між-
народній торгівельній практиці. Країни знову 
стали захищати свій внутрішній ринок від 
зовнішнього втручання. 

Таблиця 1
Позитивні та негативні сторони протекціоністської політики

Позитивні сторони  
політики протекціонізму

Негативні сторони  
політики протекціонізму

Збільшення доходів державного бюджету Економічні протиріччя між країнами
Допомога молодим галузям господарства 
країни

Відособлення від економіки інших країн 
і формування замкнутої економіки 

Збільшення рівня зайнятості населення Погіршення стану платіжного балансу
Стимулювання виробництва Скорочення експорту 
Забезпечення економічної безпеки держави Сприятливі умови для розвитку внутрішніх 

монополій
Відсутність зарубіжної конкуренції Торгові війни
Ефективне використання наявних в країні 
ресурсів

Гальмування НТП

Таблиця 2
Класифікація форм протекціонізму

Форми протекціонізму Характеристика
Прихований захист із застосуванням не митних методів, зокрема методів вну-

трішньої економічної політики
Неопротекціонізм заходи додаткового тиску на експортера товарів та послуг у дану 

країну, зокрема технічні бар’єри, добровільні експортні обмеження 
тощо

Колективний взаємний захист спілками країн відносно країн, що не входять до них
Селективний захист проти окремих країн або окремих товарів
Місцевий захист товарів і послуг національного товаровиробника
Галузевий захист окремих галузей
Зелений захист з використанням норм екологічного права

Джерело: складено автором на основі даних [1-4, 13]



23

Випуск # 16 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Встановлено, що в даний час підвищується 
роль протекціонізму, який має селективний 
характер, збільшується кількість нетарифних 
обмежень.

Політика протекціонізму та політика віль-
ної торгівлі в чистому вигляді не проводяться. 
На світових ринках використовують змішані 
форми зовнішньоторговельної політики, що 
їх об'єднують. Застосування різних форм тор-
говельної політики допомагає ефективніше 
адаптуватися до умов глобальної економіки. 
Підсилення світової глобалізації обумовлює 
розробку та застосування заходів ефективної 
політики протекціонізму з боку держави, яка 

допоможе розвиватися вітчизняному вироб-
ництву та підвищувати конкурентоспромож-
ність національних товарів та послуг. 

Висновки. Таким чином, політика про-
текціонізму в більшості випадків вигідна для 
національної економіки. Використання про-
текціонізму підтримує вітчизняні галузі, підви-
щує рівень зайнятості населення, покращує 
платіжний баланс, підвищується кількість 
продажів національних товарів і послуг, збіль-
шуються надходження до місцевого бюджету 
завдяки додаткового прибутку вітчизняних 
виробників, що забезпечує економічну ста-
більність і безпеку країни тощо.
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