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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

За останні роки Україна відчула на собі зміни щодо політичного, соціального 

та, відповідно, економічного стану, який значною мірою погіршився. 

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 

квітня 1991 р. [1] однією з засад реалізації державного суверенітету України є її 

самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин. 

Відповідно до Господарського кодексу України [2] органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну діяльність 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених законом. 

Норми національного законодавства щодо регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності не узгоджені у багатьох нормативно-правових 

актах та мають певні протиріччя із нормами міжнародних договорів. Положення 

Господарського кодексу щодо державного регулювання зазначеної діяльності 

майже дублюють Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Державне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності має забезпечувати: захист 

економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; створення рівних можливостей для суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності 

незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення 

інвестицій; заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Слід відмітити, що зовнішньоекономічні відносини мають достатньо 

специфічний як приватно-правовий, так і публічно-правовий характер. Складність 

викликає впровадження державного режиму регулювання таких відносин; вплив на 

них спеціального правового регулювання, в тому числі нормативних актів 

іноземного та міжнародного походження; транснаціональний вимір ЗЕД; наявність 



іноземного елементу (іноземного суб’єкта господарської діяльності) у складі 

господарських відносин. 

Саме зовнішньоекономічна діяльність, через яку національна економіка 

взаємодіє з досить суперечливими світовими економічними процесами, потребує 

ефективного правового регулювання. Серед засобів такого реагування важливе 

місце займає правова регламентація потужного адекватного контролю та 

підтримки з боку державних органів. 

Відповідно із Розпорядженням Кабінету міністрів України «Про затвердження 

плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році» від 4 березня 2015р. [3] 

планується: 

- сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з підвищеним вмістом доданої 

вартості та високотехнологічної продукції, а також включення українських 

компаній в глобальні та регіональні коопераційні проекти і програми; 

- приведення системи технічного регулювання у відповідність із 

європейськими вимогами; 

- проведення наступальної політики Торговим представником України 

- збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 

2019 року. 

- максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами – 

членами ЄС; 

- створення та просування бренду “Продукт України”, та інше. 

Характерними ознаками ЗЕД є спеціальний режим господарської діяльності, 

пов’язаний із спеціальним правовим регулюванням та, відповідно, встановленням 

низки заборон, обмежень щодо кола суб’єктів ЗЕД, видів господарської діяльності, 

порядку її здійснення з метою забезпечення інтересів національної економіки та 

національного товаровиробника [4, с.65; 5, с.633]. Зауважимо, що на сьогодні 

прийнято багато економічно-необґрунтованих нормативно-правових актів, що 

призводить до наявності вад у господарському законодавстві взагалі.  

Слід погодитись з думкою О. Борисенко про те, що в Україні 

зовнішньоекономічна стратегія протекціонізму полягає в захисті окремих галузей 



економіки від конкуренції закордонних виробників. Захист від зовнішньої 

конкуренції забезпечується впровадженням підвищених митних тарифів, 

тимчасових надбавок до існуючої ставки мита на аналогічні імпортні товари, 

введенням нетарифних обмежень [6, 24]. 

Неспроможність національних суб’єктів господарювання протистояти 

протекціоністській політиці держави, обмеження свободи договору в сфері ЗЕД, 

ризикованість та невигідність зазначеної діяльності призводить до зростання 

тіньової економіки. 

Стратегія формування і реалізації зовнішньоекономічної політики України 

має будуватись на новій комбінації існуючих стратегій. У зв’язку з високим рівнем 

динамічності соціально-економічних процесів, які відбуваються в світі, необхідно 

розробити відповідний сучасний інструментарій, який би дав змогу швидко 

реагувати на зміни геополітичного простору, рефлекторно коригуючи комбінацію 

стратегій у напряму підвищення ефективності процесу управління [6, 26]. 

Першочерговим при реформування національного законодавства щодо державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності держава повинна здійснити перехід 

від адміністративного контролю до підтримки бізнесу, зменшити кількість точок 

дотику бізнесу та держави. 

Враховуючи сучасний стан економіки України, політичне напруження, 

подальшу невизначеність щодо розв’язання ситуації на окупованій території та в 

зоні антитерористичної операції, постає потреба вдосконалення державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також детальне її правове 

закріплення. Саме забезпечення цілісного відтворення національної економічної 

системи з використанням правових важелів щодо регламентації як 

зовнішньоекономічної діяльності, так і інших сфер регулювання в сукупності, 

мають сприяти поступовому подоланню економічної кризи. 
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