
Тема 1: Поняття, об’єкти та зміст 

зовнішньоекономічної діяльності. 

План: 

1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної   

діяльності. 

2. Об’єкти зовнішньоекономічних правовідносин. 

3. Зміст зовнішньоекономічних правовідносин. 

4. Види зовнішньоекономічних правовідносин. 
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Предметом правового 

регулювання є суспільні 

відносини 
 

 

 

 

    Зовнішньоекономічна 

діяльність, як предмет правового 

регулювання, – це суспільні 

відносини (зовнішньоекономічні 

правовідносини). 

 



Ознаки зовнішньоекономічної діяльності: 

 

• як предмет правового регулювання являє собою  суспільні 
відносини, тобто зовнішньоекономічні правовідносини; 

• зовнішньоекономічні правовідносини є приватноправовими 
відносинами з іноземним елементом, пов'язані з одним або 
кількома правопорядками, іншими, ніж український 
правопорядок; 

• суб’єктами зовнішньоекономічних правовідносин можуть бути 
тільки українські суб’єкти господарювання з однієї сторони та 
іноземні суб’єкти господарювання з другої сторони; 

• об’єктами зовнішньоекономічних правовідносин є майно в 
його різних економічних формах, включаючи кошти, товари, 
цінні папери тощо; 

• зміст зовнішньоекономічних правовідносин має включати 
права і обов’язки суб’єктів цих правовідносин щодо 
перетинання митного кордону України відповідним майном; 

• підставою виникнення зовнішньоекономічних правовідносин є 
зовнішньоекономічний договір. 
 

 

 

 

 



Поняття зовнішньоекономічної діяльності 

Зовнішньоекономічна діяльність – це господарсько-
виробничі приватноправові суспільні відносини, 
пов'язані з одним або кількома правопорядками, 

іншими, ніж український правопорядок, що 
складаються виключно між українськими та 
іноземними суб’єктами господарювання на 
підставі зовнішньоекономічних договорів, 

об’єктом яких виступає майно в його різних 
економічних формах, та зміст яких включає в 

себе права та обов’язки, пов’язані з 
перетинанням митного кордону України 

відповідним об’єктом правовідносин 



Склад зовнішньоекономічних 

правовідносин: 

• Суб'єкти зовнішньоекономічних 

правовідносин 

• Об'єкти зовнішньоекономічних 

правовідносин 

• Зміст зовнішньоекономічних 

правовідносин 



Об'єкти зовнішньоекономічних 

правовідносин 

• товари, зазначені в Українській класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності, затвердженій 

Законом України «Про митний тариф»; 

• послуги, зазначені в Класифікації 

зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженій 

наказом Державного комітету статистики України № 

69 від 27.02.2013; 

• конвертована валюта, зазначена в Класифікаторі 

іноземних валют та банківських металів, 

затвердженому Постановою Правління НБУ від 

04.02.98 N 



ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

складають визначені суб’єктами 

зовнішньоекономічних відносин у відповідних 

зовнішньоекономічних договорах суб'єктивні 

права та юридичні обов'язки суб’єктів 

зовнішньоекономічних правовідносин, які 

пов’язані з передачею права власності на певне 

майно та майнові права (включаючи об’єкти 

інтелектуальної власності) чи наданням послуг 

однією стороною та оплатою такого майна чи 

послуг іншою стороною та передбачають 

перетинання митного кордону України тими 

суспільними благами, що складають об’єкти 

конкретних зовнішньоекономічних правовідносин. 



Види зовнішньоекономічних правовідносин 
(за об’єктами правовідносин) 

• правовідносини, що складаються з приводу 
товарів, зазначених в Українській класифікації 
товарів зовнішньоекономічної діяльності; 

• правовідносини, що складаються з приводу 
послуг, зазначених в Класифікації 
зовнішньоекономічних послуг; 

•  правовідносини, що складаються з приводу 
конвертованої валюти, зазначеної в 
Класифікаторі іноземних валют та банківських 
металів. 

 



ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН  

(ЗА ЗМІСТОМ ПРАВОВІДНОСИН)  

• правовідносини з міжнародної 
торгівлі товарами та послугами; 

•  правовідносини з міжнародного 
інвестування. 

 


