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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Дана стаття присвячена питанням нормативно-правового та те-
оретичного визначення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності як
суб’єктів відповідних відносин. Автором розглянуто нормативно-
правове та теоретичне визначення зовнішньоекономічної діяльності, її
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специфічні ознаки. У статті проаналізовані положення Господарсько-
го кодексу України та Закону України «Про зовнішньоекономічну дія-
льність», що закріплюють легальний статус суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності. Розглянуті наукові джерела, що присвячені
предмету дослідження. Автором наводяться ознаки суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності та пропозиції щодо вдосконалення правово-
го статусу останніх..

Ключові  слова:  зовнішньоекономічна  діяльність,  зовнішньоеко‐
номічні відносини,  суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності,  суб’єк‐
ти зовнішньоекономічних відносин.

Указанная статья посвящена вопросам нормативно-правового и тео-
ретического определения субъектов внешнеэкономической деятельности
как субъектов соответствующих отношений. Автором рассмотрено нор-
мативно-правовое и теоретическое определение внешнеэкономической
деятельности, ее специфические признаки. В статье проанализированы по-
ложения Хозяйственного кодекса Украины и Закона Украины «О внеш-
неэкономической деятельности», которые закрепляют легальный статус
субъектов внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены научные ис-
точники, относящиеся к предмету исследования. Автором приводятся при-
знаки субъектов внешнеэкономической деятельности и предложения каса-
тельно усовершенствования правового статуса последних.

Ключевые  слова:  внешнеэкономическая  деятельность,  внешне‐
экономические  отношения,  субъекты  внешнеэкономической  дея‐
тельности, субъекты внешнеэкономических отношений.

This article is devoted to the questions of theoretical and legal definition
of subjects of foreign economic activity as subjects of such relations. The
legal and theoretical definition of foreign economic activity and its specific
features are considered. The rules of Commercial Code of Ukraine and Law
on Foreign economic activity concerning legal status of subjects of foreign
economic activity are analyzed. The scientific sources subject to this article
are considered. The author describes features of subjects of foreign
economic activity and ways of improvement of their legal status.

Keywords:  foreign  economic  activity,  foreign  economic  relations,
subjects  of  foreign  economic  activity,  subjects  of  foreign  economic
relations.

Зовнішньоекономічна діяльність як складова економіки Украї-
ни є об’єктом дослідження економічних та правових дисциплін.
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Зовнішньоекономічні відносини за своїм змістом є економічни-
ми, при цьому в силу врегулювання останніх правовими нормами
є правовими. Даний вид суспільних відносин складається під час
провадження зовнішньоекономічної діяльності її суб’єктами, ор-
ганізації такої діяльності та управління зовнішньоекономічною
діяльністю уповноваженими органами. Під час провадження зов-
нішньоекономічної діяльності складаються відносини на публіч-
ному та приватному рівні, що зумовлено участю суб’єктів публіч-
ного та приватного права, при цьому характерною ознакою зов-
нішньоекономічних відносин є наявність іноземного елементу —
суб’єктів різної державної приналежності.

Дослідження правового статусу суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності як суб’єктів зовнішньоекономічних відносин ста-
новить теоретичний та практичний інтерес, а також є актуальним,
зважаючи на неповноту врегулювання означеного питання у за-
конодавстві України та відсутність єдиних підходів у теорії.

Аналізу питань зовнішньоекономічної діяльності, її суб’єктів
та суб’єктів зовнішньоекономічних відносин присвячені наукові
праці вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема В. Ф. Опришка,
С. С. Вабищевича, А. В. Омельченка, В. В. Поєдинка, В. Є. Но-
вицького, Ю. Г. Козака та ін.

Автор має на меті проаналізувати легальне та теоретичне визна-
чення зовнішньоекономічної діяльності, дослідити визначення та
склад суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності як суб’єктів зов-
нішньоекономічних відносин і навести власні пропозиції щодо вдо-
сконалення правового врегулювання вказаних категорій.

Дослідження правового статусу суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності є нерозривним від наведення легального визначення
зовнішньоекономічної діяльності. Чинне законодавство України
поняття зовнішньоекономічної діяльності наводить у Господарсь-
кому кодексі України та Законі України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність». Стаття 377 Господарського кодексу України зов-
нішньоекономічну діяльність визначає як господарську діяльність,
яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону
України майном, зазначеним в ч. 1 ст. 139 цього кодексу, та/або
робочою силою [1]. При цього нормативне визначення, що міс-
титься у Господарському кодексі України, виділяє чотири основні
ознаки зовнішньоекономічної діяльності — господарський харак-
тер, специфічний суб’єктний склад — це діяльність саме суб’єктів
господарювання, об’єктами такої діяльності виступають майно
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та/або робоча силу, а також обов’язкова умова — перетин митного
кордону України. Ознаки, що містяться у Господарському кодексі
України, виділяються і науковцями. Так, С. С. Вабищевич налого-
шує на тому, що зі змістовної точки зору зовнішньоекономічна ді-
яльність складається з економічної діяльності з зовнішнім, інозем-
ним елементом [2, с. 12]. На відміну від Господарського кодексу
України, визначення зовнішньоекономічної діяльності за спеціа-
льним Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» є
наступним — це діяльність суб’єктів господарської діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудо-
вана на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території
України, так і за її межами [3]. При порівнянні наведених визна-
чень вбачається, що спеціальний закон не акцентує увагу на гос-
подарському характері такої діяльності, не наводить специфічної
ознаки — перетину митного кордону України та не вказує на
об’єкти такої діяльності. Однак, наявність такої ознаки зовнішньо-
економічної діяльності як перетин митного кордону, викликає за-
перечення ряду науковців. Так, А. В. Омельченко вважає, що пере-
тин митного кордону майном чи робочою силою не є
обов’язковою ознакою зовнішньоекономічної діяльності і відпові-
дні положення ч. 1 ст. 377 ГК України слід привести у відповід-
ність до практики зовнішньоекономічної діяльності та вимог спе-
ціального законодавства у зазначеній сфері [4, с. 221]. На підтрим-
ку недосконалості названого критерію висловлюється і А. Марти-
ненко, котрий зазначає, що визначаючи перетин митного кордону
майном та (або) робочою силою обов’язковою (кваліфікуючою)
ознакою ЗЕД, законодавець вдався до формального, звуженого
підходу до розуміння такої діяльності [5]. Стосовно специфічної
ознаки зовнішньоекономічної діяльності — суб’єктного складу —
між названими нормативно-правовими актами існують дещо від-
мінні формулювання. Господарський кодекс України оперує по-
няттям суб’єкти господарювання, у той час як Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» використовує поняття суб’єкти
господарської діяльності на означення суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Автор вважає, що існує потреба привести у від-
повідність названі поняття, вживаючи поняття суб’єкти господа-
рювання у значенні, що вживається у Господарському кодексі
України як основному нормативно-правовому акту, що визначає
засади господарської діяльності, видом якої виступає зовнішньо-
економічна діяльність.
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Спільною негативної рисою зазначених нормативно-правових
актів щодо видового закріплення суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності є відсутність нормативно-правового закріплення право-
вого статусу держави у якості суб’єкта зовнішньоекономічної дія-
льності. Відомо, що під час провадження зовнішньоекономічної
діяльності складаються публічні та приватні відносини. Участь
держави у публічних відносинах, що виникають під час управлін-
ня зовнішньоекономічною діяльністю, є достатньо врегульованою.
Так, держава здійснює правове регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, виконує управлінські та контрольні як складові
останніх функції тощо. У той же час, окрім публічного статусу
держави, існують випадки участі держави у приватних відносинах,
у яких держава діє як приватний суб’єкт, зокрема як юридична
особа, тобто на принципах рівності з іншими суб’єктами та за
умови не застосування владних повноважень до інших суб’єктів.
Господарський кодекс України звужує коло суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності до суб’єктів господарювання, до яких дер-
жава у відповідності до ст. 55 не належить. Можливості участі
держави у зовнішньоекономічній діяльності передбачені ст. 378
Господарського кодексу України з обмеженням, що така участь
реалізується через зовнішньоекономічні організації, що мають ста-
тус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону ор-
ганами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» містить по-
ложення про те, що Україна в особі її органів, місцеві органи вла-
ди і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних ор-
ганізацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а
також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності
на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною
четвертою статті 2 цього Закону і законами України. Єдиним варі-
антом участі у зовнішньоекономічній діяльності для держави є ре-
алізація своєї господарської компетенції в означеній сфері через
зовнішньоекономічні організації. Стосовно іноземних держав За-
кон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» наголошує на
тому, що у випадку участі останніх у зовнішньоекономічній діяль-
ності, вони діють як юридичні особи. Постає питання нормативно-
правового закріплення участі України у зовнішньоекономічній ді-
яльності з іноземними приватними суб’єктами. Господарський ко-
декс України та Закон України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» оперують поняттям зовнішньоекономічних організацій,
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через котрі держава має можливість реалізувати компетенцію у
вказаній сфері. На нашу думку, участь держав у зовнішньоеконо-
мічній діяльності на рівні з приватними суб’єктами є ознакою су-
часної економіки, зважаючи на це, необхідно передбачити правову
регламентацію участі власне держав у зовнішньоекономічній діяль-
ності.

Аналіз наукових джерел з предмету дослідження свідчить про
наявність двох основних підходів до визначення зовнішньоеко-
номічної діяльності, що безпосередньо пов’язано з концепціями
міжнародного економічного права — широкою та вузькою. Так,
концепція міжнародного економічного права обмеженого харак-
теру виключає з правового регулювання зовнішньоекономічні
відносини між приватними суб’єктами, на противагу концепції
міжнародного економічного права розширеного характеру, що
передбачає об’єднання під предметом регулювання усі економіч-
ні відносини, що виходять за рамки однієї держави незалежно від
суб’єктного складу та характеру останніх. Так, А. В. Омельченко
наголошує на тому, що зовнішньоекономічна діяльність є скла-
довою частиною міжнародних економічних відносин, має склад-
ний комплексний міжгалузевий характер і підлягає регулюванню
нормами національного, міжнародного економічного та міжна-
родного приватного права [6, с. 218]. Автор дотримується конце-
пції міжнародного економічного права обмеженого характеру та
вважає, що сферу останнього становлять відносини, що склада-
ються між державами та міжнародними організаціями у формах
глобальних та/або регіональних економічних зв’язків, у той час
як зовнішньоекономічна діяльність включається до предмету
правового регулювання господарського права України.

Специфічний суб’єктний склад є однією з ознак зовнішньо-
економічної діяльності. Господарський кодекс України та Закон
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» наводять перелік
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Стаття 378 Господар-
ського кодексу України суб’єктів зовнішньоекономічної діяльно-
сті поділяє на дві групи: суб’єктів господарювання та зовнішньо-
економічні організації, утворені органами державної влади або
органами місцевого самоврядування. До суб’єктів господарюван-
ня відносяться — господарські організації — юридичні особи,
створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні,
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього
Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господар-
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ську діяльність та зареєстровані в установленому законом поряд-
ку. Також до суб’єктів господарювання відносяться громадяни
України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють го-
сподарську діяльність ті зареєстровані відповідно до закону як
підприємці. Перелік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» є значно ширшим. Стаття 3 названого Закону суб’єктний
склад зовнішньоекономічної діяльності розкриває наступним чи-
ном: фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і діє-
здатність згідно з законами України і постійно проживають на
території України, юридичні особи, зареєстровані як такі в
Україні і які мають постійне місцезнаходження на території
України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів,
включаючи акціонерні та інші види господарських товариств,
асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, по-
середницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-
фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та ін.), в
тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю
у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності,
об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які
не є юридичними особами згідно з законами України, але які ма-
ють постійне місцезнаходження на території України і яким ци-
вільно-правовими законами України не заборонено здійснювати
господарську діяльність, 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, спільні підприємства за
участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних
суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Украї-
ні і які мають постійне місцезнаходження на території України,
інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами
України. На додаток до вказаного переліку Закон відносить до
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічні
організації, створені місцевими органами влади і управління,
Україну в особі її органів, а також іноземних держав.

Наведені переліки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,
мають відмінності не лише за стилістичним формулюванням, але і за
видовим складом суб’єктів. Господарський кодекс України у складі
суб’єктів виділяє юридичних осіб — суб’єктів господарювання, фізи-
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чних осіб, що мають статус підприємців, а також юридичних осіб —
зовнішньоекономічні організації. Закон України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність» відносить до складу суб’єктів об’єднання фізич-
них, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не мають статусу
юридичної особи, а також структурні одиниці іноземних суб’єктів го-
сподарської діяльності, які не мають статусу юридичної особи. Зов-
нішньоекономічна діяльність має господарський характер (є госпо-
дарською діяльністю), котру здійснюють суб’єкти господарювання.
Головною ознакою віднесення суб’єкта до суб’єкта господарювання
є наявність у останнього спеціального правового статусу — для фізи-
чних осіб це статус підприємця, для інших організацій — це статус
юридичної особи та необхідність бути зареєстрованою у встановле-
ному законом порядку. Відповідно, об’єднання, що не мають статусу
юридичної особи, структурні одиниці, що не мають аналогічного ста-
тусу, суб’єктами господарювання не виступають, як висновок, вони
не можуть розглядатися суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до Господарського кодексу України. У такому випадку
виникає колізія між названими нормативно-правовими актами, при
цьому, на нашу думку, необхідно керуватися положеннями Госпо-
дарського кодексу України як кодифікованого акту та такого, що був
прийнятий пізніше ніж Закон України «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність». Відносно фізичних осіб як суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності Господарський кодекс України наголошує на необхідності
наявності у фізичних осіб статусу підприємця, у той час як Закон
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ставить вимоги на-
явності цивільної правоздатності та дієздатності. Для фізичних осіб
наявність цивільної правоздатності та дієздатності є невід’ємною
ознакою (за винятком випадків обмеження дієздатності), тому поло-
ження Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» по су-
ті можуть тлумачитися таким чином, що будь-яка фізична особа мо-
же бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності. Проте,
необхідно розмежовувати потенційну можливість, котрою наділені
усі фізичні особи, та реалізацію такого права, котре можливе лише із
набуттям спеціального статусу. Фізичні особи є суб’єктами права зо-
внішньоекономічної діяльності (як складової господарського права
України), однак суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вони
можуть стати при виконанні усіх законодавчих вимог, що поясню-
ється співвідношенням категорій суб’єкт права та суб’єкт правовід-
носин. Так, С. І. Архіпов зазначає, що до того, як особа стане суб’єк-
том права, законодавець адресує їй, а також іншим можливим
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суб’єктам права сукупність усіх нормативно-правових формальних
вимог, дотримання яких забезпечить їй входження в правове суспіль-
ство [7, с. 130].

Вважаємо за доцільне привести перелік суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності, наведений у Законі України «Про зовні-
шньоекономічну діяльність», відповідно до Господарського ко-
дексу України як нормативно-правового акту, що повною мірою
розкриває вимоги до правового статусу суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності.

У законодавстві України відсутнє визначення суб’єкта зовні-
шньоекономічної діяльності, нормативно-правові акти (Госпо-
дарський кодекс України та Закон України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність») містять норми, що визначають перелік
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, лишаючи визначення
та специфічні ознаки останніх поза увагою. Визначення суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності слід розглядати через призму
суб’єкта господарювання. Господарський кодекс України містить
визначення суб’єкта господарювання. Стаття 55 визначає
суб’єктів господарювання як учасників господарських відносин,
які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарсь-
ку компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків),
мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбаче-
них законодавством.

Суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності притаманні озна-
ки, характерні для суб’єктів господарювання, та специфічні озна-
ки, що зумовлені специфікою відносин, у котрі вони вступають.

Взагалі поняття суб’єктів зовнішньоекономічних відносин
включає у себе суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, на дода-
ток до суб’єктів, наділених управлінськими повноваженнями, що
пояснюється комплексністю права зовнішньоекономічної діяльнос-
ті, зокрема наявністю публічних та приватних відносин, що вини-
кають під час управління та провадження зовнішньоекономічної ді-
яльності. Ряд науковців пропонують введення родових понять на
означення суб’єктів, що вступають у відносини, пов’язані з прова-
дженням зовнішньоекономічної діяльності. Так, В. В. Поєдинок
пропонує використовувати термін учасники зовнішньоекономічних
операцій, пояснюючи це тим, що існують випадки, коли у зовніш-
ньоекономічні відносини вступають не господарюючі суб’єкти (на-
приклад, фізичні особи — засновники підприємств, що передають
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права інтелектуальної власності тощо). Більш коректним щодо та-
ких суб’єктів є поняття «учасники зовнішньоекономічних опера-
цій», яке є ширшим, ніж «суб’єкти ЗЕД», і співвідноситься з остан-
нім як родове з видовим (аналогічно до співвідношення понять
«учасники відносин у сфері господарювання» та «суб’єкти господа-
рювання» згідно із ст. 2 ГК) [8, с. 67].

Суб’єкти зовнішньоекономічних відносин, зокрема на публіч-
ному рівні, включають у себе органів державної влади, що здійс-
нюють державне управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Взагалі державне управління зовнішньоекономічною діяльністю
— це врегульована нормами права, юридично владна, підзаконна
виконавча та розпорядча діяльність відповідних органів держав-
ного управління економікою по виконанню покладених на них
функцій з управління зовнішньоекономічною діяльністю з метою
практичного втілення законів у зазначеній сфері [9, с. 106—107].

Чинне законодавство України, що регулює зовнішньоекономі-
чну діяльність, оперує поняттям суб’єкти зовнішньоекономічної
діяльності, однак аналіз положень нормативно-правових актів і
наукових джерел свідчить про наявність поняття суб’єктів зовні-
шньоекономічних відносин, що зумовлено комплексним характе-
ром відносин, що складаються у даній галузі економіки. Суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності є суб’єктами зовнішньоеконо-
мічних відносин, що є поняттям ширшим і таким, що включає в
себе публічних і приватних суб’єктів, з огляду на наявність під
час провадження зовнішньоекономічної діяльності приватних і
публічних відносин. Правовий статус суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності потребує вдосконалення, зокрема необхідним є
приведення у відповідність категорій названих суб’єктів за зага-
льним і спеціальним законом, визначення чіткого правового ста-
тусу держави як публічного та приватного суб’єкта зовнішньо-
економічної діяльності тощо. Доцільним є введення категорії
суб’єкти зовнішньоекономічних відносин, складовою якої є кате-
горія суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДТРИМАННЯ МИРУ В РАМКАХ ООН

Досліджено сучасну концепцію підтримання миру в рамках ООН.
Зокрема, аналізуються такі заходи, як превентивна дипломатія,
миротворчість, підтримання миру та постконфліктне миробудів-
ництво.
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В статье исследована современная концепция поддержания
мира в рамках ООН. В частности, исследованы такие меры, как
превентивная дипломатия, миротворчество, поддержание мира,
постконфликтное миростроительство.
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