
 
 
 

Тема 5.  Регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності  та пов’язаних з нею відносин 

правовими актами України. 
 

 
 
 

План: 

1. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

2. Нормативне регулювання публічно-правових 
відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною 
діяльністю. 

3. Індивідуальне регулювання публічно-правових 
відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною 
діяльністю. 
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Враховуючи те, що підставою 

виникнення зовнішньоекономічних 

правовідносин є зовнішньоекономічні 

договори, які відносяться до 

господарських договорів, нормами, 

що регулюють зовнішньоекономічну 

діяльність  при застосуванні до цих 

договорів права України, є система 

норм українського господарського 

договірного права. 



ДЖЕРЕЛА НОРМ УКРАЇНСЬКОГО ГОСПОДАРСЬКОГО 
ДОГОВІРНОГО ПРАВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

• Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 

• Цивільний кодекс України; 

• Господарський кодекс України; 

• Кодекс торговельного мореплавства України; 

• Повітряний кодекс України; 

• Закон України «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій»; 

• Закон України «Про транспортно-експедиторську 
діяльність»; 

• Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне 
виконання грошових зобов'язань». 

 

 

 



ОЗНАКИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: 

1) обов'язкова участь у цих відносинах 
суб'єкта, наділеного публічно-владними 
повноваженнями;  

2) імперативність публічно-правових 
відносин;  

3) підпорядкованість одного учасника 
публічно-правових відносин іншому - 
суб'єкту владних повноважень;  

4) домінування публічно-правового інтересу 
в цих відносинах. 



ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

• адміністративні правовідносини 
(отримання ліценцій тощо); 

• митні правовідносини (митний контроль 
тощо); 

• податкові правовідносини (сплата митних 
платежів); 

• валютні правовідносини (валютний 
контроль) та інші.  

 

 

 



НАПРЯМКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ : 

1) заохочення до здійснення 
зовнішньоекономічної 
діяльності;  

2) стримання, обмеження 
зовнішньоекономічної діяльності 



 

ЗАСОБИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1) тарифні засоби (тарифне 

регулюванням) – митні платежі.  

2) нетарифні засоби (нетарифне 
регулювання) – ліцензії, квоти, 
технічні бар’єри тощо. 

 



ДЕМПІНГ 

- це експорт товарів за цінами, 
нижчими від собівартості, чи, 

принаймні, за ціною 
нижчою, ніж на 

внутрішньому ринку. 



СУБСИДІЯ 

-  це фінансова чи інша підтримка 
державними органами виробництва, 

переробки, продажу, транспортування, 
експорту товару, що надається суб’єкту 

господарювання відповідної країни 
експорту, в результаті якої такий суб'єкт 

господарювання одержує переваги в 
конкуренції з іншими іноземними і 

вітчизняними суб’єктами господарювання. 



ВИДИ СУБСИДІЙ 

• Прямі субсидії - це безпосередні виплати 
експортеру після здійснення ним 
експортної операції, що дорівнюють різниці 
між його витратами й отриманим доходом.  

• Непрямі субсидії - це приховане дотування 
експортерів через надання пільг щодо 
сплати податків, пільгові умови 
страхування, повернення імпортних мит і 
т.п. 

 



ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ 
НОРМ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ЗЕД 

• Конституція України; 

• Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 

• Господарський кодекс України; 

• Податковий кодекс України; 

• Митний кодекс України; 

• Закон України «Про митний тариф України»; 

• Закон України «Про застосування спеціальних заходів 
щодо імпорту в Україну»; 

• Закон України «Про захист національного 
товаровиробника від демпінгового імпорту»; 



ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ 
НОРМ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ЗЕД 

• Закон України «Про захист національного товаровиробника 
від субсидованого імпорту»; 

• Закон України «Про державне регулювання імпорту 
сільськогосподарської продукції; 

• Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного 
балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з 
тарифів і торгівлі»; 

• Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності»; 

• Закон України «Про регулювання товарообмінних 
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності»; 



ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ 
НОРМ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ЗЕД 

• Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті»; 

• Кодекс торговельного мореплавства України; 

• Закон України «Про технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності» (діє до 10.02.2016). Закон України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; 

• Закон України «Про ветеринарну медицину»; 

• Закон України «Про розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп'ютерних програм, баз даних»; 

• Закон України «Про металобрухт». 



ВИДИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

• РЕГУЛЯТИВНІ - регулюють поведінку суб'єктів 
права шляхом надання їм певних прав чи 
покладання обов'язків; 

• ОХОРОННІ - спрямовані на регламентацію 
засобів юридичної відповідальності та засобів 
захисту суб'єктивних прав; 

• СПЕЦІАЛІЗОВАНІ - мають доповнюючий 
характер, не є підставою виникнення 
правовідносин і забезпечують дію регулятивних і 
охоронних норм (норма, що дає дефініцію тощо) 



ВИДИ РЕГУЛЯТИВНИХ НОРМ 

• УПОВНОВАЖУЮЧІ - підкреслюють наявність 
певних можливостей у суб'єкта вчиняти 
позитивні дії у власних інтересах; 

•  ЗОБОВ'ЯЗУЮЧІ - покладають активні 
обов'язки як необхідність вчиняти певні 
позитивні дії, що забезпечують реалізацію 
суб'єктивних прав; 

• ЗАБОРОНЯЮЧІ - встановлюють пасивні 
обов'язки утриматись від певних дій, які 
порушують суб'єктивні права 



МІСЦЯ УКРАЇНИ У РЕЙТИНГАХ, ЩО ОЦІНЮЮТЬ ЯКІСТЬ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ВІДНОСИН (ІЗ 144 КРАЇН) 

• захист майнових прав -135;  
• захист прав інтелектуальної власності – 129;  
• регулювання обігу цінних паперів – 127;  
• захист корпоративних прав  – 139;   
• захист інвестицій – 105; 
• якість норм щодо перевірок та звітності – 124; 
• вплив податкового законодавство на бажання інвестувати в економіку – 137;  
• ефективність антимонопольної політики  – 136;  
• якість законодавства, що регулює порядок врегулювання господарських 

спорів – 129;  
• якість законодавства, що регулює порядок оспорювання державних актів  – 

129;  
• судова незалежність – 140.  
• тягар митних процедур» – 118; 
• застосування в міжнародні торгівлі технічних бар'єрів – 106 місце;  
• вплив правових норм на здійснення прямих іноземних інвестицій -  125.  



ІНДИВІДУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

— це впорядкування поведінки 
людей за допомогою актів 

застосування норм права, тобто 
індивідуальних рішень, 
розрахованих на одну 

конкретну життєву ситуацію, 
одну особу 



АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 
(ПРАВОЗАСТОСОВНІ АКТИ) 

- індивідуальні правові акти-волевиявлення 
(рішення) уповноваженого компетентного 
державного органу або посадової особи, 

які на основі юридичних норм 
установлюють (змінюють, припиняють) 
права і обов'язки учасників конкретних 

правовідносин або міру відповідальності 
конкретних осіб за вчинене ними 

правопорушення 



АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

• коли самі норми права передбачають, що 
індивідуалізація прав і обов’язків здійснюється 
органами держави, посадовими особами, а не 
учасниками відносин; 

• коли суб’єкти відносин, що регулюються, 
порушують права, не виконують обов’язки. У 
цьому разі актом застосування норм права 
індивідуалізується юридична відповідальність, 
передбачена нормами права за їх порушення, 
тобто встановлюється персональна 
відповідальність правопорушників. 

 



ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ 
 ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ 
ВІДНОСИНИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ МІЖ 

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СУБ’ЄКТАМИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ 

ОСТАННІМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА СУБ’ЄКТАМИ ПРИЙНЯТТЯ) 

1) акти органів виконавчої влади та  

2) акти органів судової влади 

 



ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ЗА СУБ’ЄКТАМИ ПРИЙНЯТТЯ) 

• акти Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України; 

• акти Національного Банку України; 
• акти Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками; 
• акти Державного агентства лісових ресурсів України; 
• акти Державної служби експортного контролю України; 
• акти Міністерства екології та природних ресурсів України; 
• акти Державного космічного агентства України; 
• акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України; 
• інші. 

 



ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ  
(за юридичною формою ) 

• дозволи 

• ліцензії; 

• погодження; 

• сертифікати; 

• накази;  

• постанови; 

• інші. 

 



ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ  
(за функціями у правовому регулюванні ) 

1) регулятивні - офіційно підтверджують 
або визначають права й обов'язки сторін, 
викладені в диспозиції регулятивних 
норм (наприклад, ліцензія на експорт 
певного виду товарів тощо);  

2) охоронні - спрямовані на регламентацію 
засобів юридичної відповідальності та 
засобів захисту суб'єктивних прав.  

 



РЕГУЛЯТИВНІ АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
НОРМ ПРАВА 

• Ліцензії; 

• Дозволи; 

• Погодження; 

• Сертифікати; 

• Реєстрація зовнішньоекономічних 
договорів; 

• Інші. 

 



ЛІЦЕНЗІЇ ПОТРІБНІ ДЛЯ: 

• імпорту лікарських засобів; 

• експорту, імпорту дисків для лазерних систем 
зчитування; 

• провадження страхової діяльності в Україні філіями 
страховиків-нерезидентів; 

• імпорту та/або експорту товарів, визначених в постанові 
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 1 «Про 
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких 
підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік»; 

• імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і 
плодового, спирту етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового ректифікованого 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

 



ЛІЦЕНЗІЇ ПОТРІБНІ ДЛЯ: 

• імпорту в Україну товарів, щодо яких 
застосовуються спеціальні заходи; 

• імпорту в Україну цукру-сирцю з тростини в 
межах тарифної квоти; 

• здійснення майнових інвестицій за кордон; 

• здійснення валютних інвестицій за кордон; 

• вивезення (пересилання) за межі України та на 
ввезення (пересилання) в Україну цінних 
паперів; 

• міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом. 

 
 



ТОВАРИ, ЕКСПОРТ ЯКИХ ПІДЛЯГАЄ 
ЛІЦЕНЗУВАННЮ 

• срібло; 

• золото; 

• відходи або брухт дорогоцінних металів; 

• шлак, зола та залишки (відходи), що містять 
переважно цинк, крім гарт цинку; 

• шлак, зола та залишки (відходи), що містять 
переважно мідь; 

• газ природний у газоподібному стані 
українського походження; 

• антрацит. 

 



ТОВАРИ, ІМПОРТ ЯКИХ ПІДЛЯГАЄ 
ЛІЦЕНЗУВАННЮ 

 

цукор-сирець  



ТОВАРИ, ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ЯКИХ 
ПІДЛЯГАЄ ЛІЦЕНЗУВАННЮ 

• оптичний полікарбонат для виробництва дисків для 
лазерних систем зчитування; 

• обладнання для виробництва дисків для лазерних 
систем зчитування; 

• термопластавтомат інжекційного штампування 
дисків; 

• прес-форми для термопластавтоматів інжекційного 
штампування дисків; 

• матриці або штампи, які містять дані, необхідні для 
штампування дисків; 

• спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові 
вироби. 



ДОЗВОЛИ ПОТРІБНІ ДЛЯ: 

• експорту та імпорту товарів військового 
призначення та подвійного використання; 

•  імпорту в Україну товарів, щодо яких застосовані 
заходи нагляду або регіонального нагляду згідно з 
рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі; 

• імпорту та експорту зразків видів дикої фауни і 
флори; 

• ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних 
засобів та випромінювальних пристроїв; 

• експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та 
космічних технологій, їх тимчасового вивезення за 
межі України або тимчасового ввезення на її 
територію, транзиту територією України.  



ПОГОДЖЕННЯ ПОТРІБНІ ДЛЯ: 

• здійснення фінансовою установою переказування коштів у 
національній та іноземній валютах як за дорученням 
резидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, так і на 
виконання власних зобов'язань щодо оплати робіт, послуг, 
прав інтелектуальної власності за договорами, які 
передбачають їх виконання, надання, передавання 
нерезидентами; 

• виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена 
заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої 
оплати; 

• здійснення резидентом - суб'єктом підприємницької 
діяльності зарахування заборгованості щодо такої оплати під 
час проведення заліку зустрічних однорідних вимог; 

• отримання резидентом кредиту, який надається шляхом 
здійснення іноземним кредитором такої оплати (без 
зарахування коштів на рахунок резидента в уповноваженому 
банку); 
 



ВИДИ СЕРТИФІКАТІВ 
СЕРТИФІКАТ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ - документ, який 

однозначно свідчить про країну походження товару і виданий 
компетентним органом даної країни або країни вивезення, 
якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі 
сертифіката, виданого компетентним органом у країні 
походження товару; 

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ - документ, який підтверджує, що 
продукція, системи якості, системи управління якістю, системи 
екологічного управління, персонал відповідає встановленим 
вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного 
документа, визначеного законодавством; 

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ - сертифікат, форма 
та зміст якого відповідають рекомендаціям відповідних 
міжнародних організацій, що видається в країні експорту згідно 
з інструкціями відповідних міжнародних організацій і засвідчує 
стан здоров'я тварин та/або дотримання вимог щодо охорони 
здоров'я людини, які були виконані стосовно товарів, що 
експортуються. 

 
 



РЕЄСТРАЦІЯ ПІДЛЯГАЮТЬ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ: 

• з експорту металобрухту;  

• з імпорту чи експорту рибогосподарської 
продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 
УКТ ЗД; 

• з експорту чи імпорту космічної техніки та 
космічних технологій; 

• зі спільної інвестиційної діяльності на 
території України; 

• з отримання кредитів та позик. 



ОХОРОННІ АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 

• накази Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 
про застосування тимчасового зупинення зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єкта господарювання; 

• накази Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 
про запровадження до суб’єкта господарювання індивідуального 
режиму ліцензування; 

• постанови адміністративного суду; 

• постанови про накладення на суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів - юридичну особу штрафу за порушення вимог 
законодавства в галузі державного експортного контролю; 

• постанови про притягнення до відповідальності за порушення 
валютного законодавства; 

• рішення про застосування фінансових санкцій; 

• Інші. 


