
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА 

ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» 

до теми № 2.  Суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1) Хто може бути суб’єктами зовнішньоекономічних правовідносин? 

2) Кого законодавство України називає суб’єктами 

зовнішньоекономічних правовідносин? 

3) В яких організаційно-правових формах можуть існувати українські 

суб’єкти зовнішньоекономічних відносин (суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності)? 

4) Які суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності створюються 

відповідно до Цивільного  кодексу України? 

5) Які суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності створюються у формі 

підприємств відповідно до Господарського  кодексу України? 

6) Чи можуть об’єднання підприємств бути суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності?  

7) Чим поняття «асоціація», визначене в Господарському кодексі 

України, відрізняється від поняття «асоціація» (англ. association) в праві країн 

з розвинутою економікою та міжнародному праві? 



8) Чим поняття «корпорація», визначене в Господарському кодексі 

України, відрізняється від поняття «корпорація» (англ. corporation) в праві 

країн з розвинутою економікою та міжнародному праві? 

9) Чим поняття «консорціум», визначене в Господарському кодексі 

України, відрізняється від поняття «консорціум» (англ. consortium) в праві 

країн з розвинутою економікою та міжнародному праві? 

10) Чим поняття «концерн», визначене в Господарському кодексі 

України, відрізняється від поняття «концерн» (нім. konzern) в праві ФРН? 

11) Чи можуть фізичні особи, не зареєстровані як підприємці, буди 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності? 

12) Що означає таке поняття, як «фірма» (англ. firm)? 

13) Що означає таке поняття, як «компанія» (англ. company)? 

14) Чи можуть органи державної влади бути суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності? 

15) Чи можуть органи місцевого самоврядування бути суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності? 

16) Чи передбачене чинним законодавством України створення і 

державна реєстрація таких суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, як 

«об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є 

юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне 

місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами 

України не заборонено здійснювати господарську діяльність», що 

передбачені абзацом четвертим статті 3 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»?  

17) Чи може «об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних 

осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають 

постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими 

законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність», що 

передбачені абзацом четвертим статті 3 Закону України «Про 



зовнішньоекономічну діяльність», укласти зовнішньоекономічний договір від 

свого імені?  

18) Чи можуть «структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, 

відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території 

України», що згадуються в абзаці п’ятому статті 3 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» укладати зовнішньоекономічні договори 

купівлі продажу товарів з тими іноземними суб'єктами господарської 

діяльності, структурними одиницями яких вони є? Від чийого імені можуть 

укладати договори «структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, 

відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території 

України», що згадуються в абзаці п’ятому статті 3 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»? 

19) Чи можуть за чинним законодавством України бути створені і внесені 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців  «спільні підприємства», що згадуються в абзаці шостому статті 

3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»? 

20) Чи держава Україна є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності? 

Чи може зовнішньоекономічний контракт бути укладеним від імені України? 

21) В яких організаційно-правових формах можуть створюватись 

іноземні суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин? 

22) Що означає поняття «sole proprietorship»? Назвіть ознаки, які мають 

іноземні суб’єкти господарювання, що існують в даній організаційно-

правовій формі? 

23) Що означає поняття «partnership»? Назвіть ознаки, які мають іноземні 

суб’єкти господарювання, що існують в даній організаційно-правовій формі? 

24) Що означає поняття «general partnership»? Назвіть ознаки, які мають 

іноземні суб’єкти господарювання, що існують в даній організаційно-

правовій формі? 



25) Чим поняття «general partnership», передбачене в праві економічно 

розвинутих країн, відрізняється від поняття «повне товариство», передбачене 

в праві України? 

26) Чим поняття «general partnership», передбачене в праві економічно 

розвинутих країн, відрізняється від поняття «просте товариство», 

передбачене в праві України? 

27) Що означає поняття «limited partnership»? Назвіть ознаки, які мають 

іноземні суб’єкти господарювання, що існують в даній організаційно-

правовій формі? 

28) Чим поняття «limited partnership», передбачене в праві економічно 

розвинутих країн, відрізняється від поняття «командитне товариство», 

передбачене в праві України? 

29) Що означає поняття «limited liability partnership» або limited liability 

company? Назвіть ознаки, які мають іноземні суб’єкти господарювання, що 

існують в даній організаційно-правовій формі? 

30) Чим поняття «limited liability partnership» або «limited liability 

company», передбачене в праві економічно розвинутих країн, відрізняється 

від понять «товариство з обмеженою відповідальністю» та «товариство з 

додатковою відповідальністю», передбачених в праві України? 

31) Що означає поняття «corporation»? Назвіть ознаки, які мають іноземні 

суб’єкти господарювання, що існують в даній організаційно-правовій формі? 

32) З якого моменту у суб’єкта господарювання виникає право на 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності? 

33) З якого моменту суб’єкт господарювання стає суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності? 

 Чи може право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

українського суб’єкта господарювання бути обмеженим? Якщо так, то в яких 

випадках і яким чином? 

34) Чи можна назвати зовнішньоекономічними правовідносини, які 

складаються між українськими чи іноземними суб’єктами господарювання з 



одної сторони та українськими чи іноземними державними органами з другої 

сторони? 

35) Чи є зовнішньоекономічною діяльністю правовідносини, що 

складаються між українським суб’єктом господарювання та відповідним 

органом Державної фіскальної служби України з приводу  здійснення 

останнім контролю за дотриманням суб'єктом господарювання 

установленого законодавством порядку переміщення товарів через митний 

кордон України?  

36) Чи можна назвати зовнішньоекономічною діяльністю  

правовідносини, які складаються між державою Україна та українським 

суб’єктом господарювання з приводу сплати останнім мита при переміщенні 

товару через митний кордон України? 

37) Чи є зовнішньоекономічною діяльністю правовідносини, що 

складаються між українським суб’єктом господарювання та відповідним 

органом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з приводу  

отримання суб’єктом господарювання відповідної експортної ліцензії?  

38) Якщо Президент України підписує міжнародний договір, в якому 

містяться норми, направлені на регулювання міжнародної торгівлі, чи 

вважається це зовнішньоекономічною діяльністю Президента України? 

39) Якщо Верховна Рада України ратифікує відповідний міжнародний 

договір України, в якому містяться норми, направлені на регулювання 

міжнародної торгівлі, чи вважається це зовнішньоекономічною діяльністю 

Верховної Ради України? 

40) Якщо Кабінет Міністрів України здійснює в межах, визначених 

законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чи вважається це 

зовнішньоекономічною діяльністю Кабінету Міністрів України? 

41) Якщо Державна реєстраційна служба України реєструє підприємство, 

засновником якого є іноземна фізична або юридична особа, чи вважається це 

зовнішньоекономічною діяльністю Державної реєстраційної служби 

України? 



42) Чи можете Ви навести приклади здійснення державою або 

державними органами зовнішньоекономічної діяльності? 

43) Чи можна назвати зовнішньоекономічними правовідносини, які 

складаються тільки між українськими суб’єктами господарювання? 

44) Чи можна назвати зовнішньоекономічними правовідносини, які 

складаються тільки між іноземними суб’єктами господарювання? 
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