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Суб'єкт правовідносин — це учасник 

правових відносин, який має суб'єктивні 

права та здатний виконувати юридичні 

обов'язки 
 

 

 

 

 Суб'єктами зовнішньоекономічних 

правовідносин є українські та іноземні 

суб'єкти господарювання 

 
Українські суб'єкти зовнішньоекономічних 

правовідносин називаються суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності 



Суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності є: 

 

Господарські 

організації - 

юридичні особи , 

зареєстровані в 

Україні  

 

Фізичні особи – 

підприємці, 

зареєстровані в 

Україні 



Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 

– юридичні особи поділяються на: 

1) господарські організації - юридичні особи, 
створені відповідно до Цивільного кодексу 

України 

2) підприємства, створені відповідно до 

Господарського кодексу України 

3) інші юридичні особи, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані в 

установленому законом порядку 



 Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, 

створені відповідно до Цивільного кодексу 

України, поділяються на: 

 

1) повні товариства  

2) командитні товариства  

3) товариства з обмеженою відповідальністю  

4) товариства з додатковою відповідальністю  

5) акціонерні товариства  

6) виробничі кооперативи 

7) непідприємницькі товариства 

8) установи 
 

 

 

 

 



Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, що 

створюються у формі підприємств відповідно до 

Господарського  кодексу України: 

1) приватне підприємство; 

2) комунальне підприємство; 

3) державне підприємство; 

4) іноземне підприємство; 

5) дочірнє підприємство; 

6) казенне підприємство; 

7) підприємство споживчої кооперації; 

8) підприємство об'єднання громадян (релігійної 
організації, профспілки); 

9) фермерське господарство 



Інші організаційно-правові форми 

суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності:  

1) Асоціація 

2) Корпорація 

3) Консорціум 

4) Концерн 



 

Іноземні суб’єкти 

зовнішньоекономічних правовідносин 

 

1) sole proprietorship 

2)  partnership 

3)  corporation 
 



ВИДИ ПАРТНЕРСТВ 

1)  general partnership 

2)  limited partnership 

3) limited liability partnership 

або limited liability company 


