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Шляхи пошуку обмеження бюрократії та спрощення адміністративно-

управлінських процедур вимагають вдосконалення та реформації українського 

законодавства щодо регламентації певних видів господарської діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність (далі – ЗЕД) не є виключенням. Норми 

чисельних законодавчих та підзаконних актів, що регулюють порядок 

здійснення зовнішньоекономічних операцій є застарілими, неефективними та не 

відповідають європейським стандартам та практиці. А норма являється 

потужним засобом та фундаментом правового регулювання, і тому 

зовнішньоекономічне законодавство треба привести у відповідність до потреб 

сучасного господарсько-економічного обороту. 

Обмеження на зовнішньоекономічні відносини із Росією певною мірою 

зачепило спрямованість потреб багатьох українських підприємств. Пошук нових 

партнерів та ринку збуту призвів до усвідомлення, що законодавчі вимоги нових 

іноземних партнерів різко відрізняються від національних законодавств 

пострадянських держав, в тому числі і законодавства України. А в умовах 

інтеграційних процесів українське законодавство щодо врегулювання 

зовнішньоекономічних взаємин не виглядає як потужне та адекватне. 

Не можна визнати також збалансованими в Україні законодавче 

узгодження зовнішньоекономічних відносин та потреб сучасного суб`єкта 



зовнішньоекономічної діяльності. 

Існуючи довгий час законодавчі обмеження бізнесової волі в сфері 

зовнішньої економіки є неефективними, вони є неадаптованими до 

законодавства іноземного, в тому числі, законодавства ЄС.  

Головними проблемами правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності виділяють наступні: 

- неузгодженість правових норм основоположних нормативно-правових 

актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності – Господарського кодексу 

України та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 

- неузгодженість норм Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» з нормами інших законів, що регулюють цю сферу діяльності; 

- надмірна деталізація змісту зовнішньоекономічного законодавства; 

- наявність значної кількості підзаконних нормативно-правових актів у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності, норми яких, за їх ознаками, необхідно 

віднести до норм законів [1].  

Останні два пункта з вищенаведеного потребують уточненя. 

З прийняття Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до 

появи Господарського кодексу України – потужного кодифікованого акту, що 

регулює господарські відносини, в тому числі і відносини у сфері ЗЕД, було 

прийнято ряд нормативних актів щодо регулювання дослідженої сфери. З 1991р. 

по 2003р. були прийняті акти, що безпосередньо регулюють відносини у ЗЕД, а 

також акти, зосередженні на врегулюванні інших відносин, що можуть 

поєднуватись у дослідженій сфері. 

Більше двадцяти п’яти років порядок здійснення валютно-розрахункових 

операцій між суб’єктами ЗЕД, без яких не відбувається жоден 

зовнішньоекономічний контракт, регулювався Законом України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94р. № 185/94-ВР, а також 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю» від 19.02.1993р. № 15-93.  

З лютого 2019р. обидва документи втратили чинність.  



На думку практиків та з огляду на велику кількість вже існуючих 

законодавчих актів, можна стверджувати, що попередні акти були архаїчними 

документами [2]. 

Їм на заміну прийнято Закон України «Про валюту і валютні операції» [3]. 

Слід відмітити, що декілька спроб відмінити попередні бюрократичні акти були 

невдалими, перший проект відповідного акту був направлений на розгляд 

Верховної Ради ще у 1995 р., другий у 2007р. 

Аналізуючи діючий наведений акт, можна виділити кілька переваг на 

користь свободи зовнішньоекономічних операцій, та розрахунків за ними, а 

саме: 

- для вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх 

іноземних контрагентів зменшено підстави для притягнення до господарсько-

правової відповідальності при порушенні строків розрахунків останнім; 

- національний суб’єкт господарювання позбавлений зобов’язання 

продавати отриману валютну виручку за зовнішньоекономічним контрактом; 

- суб’єкту ЗЕД можна купувати валюту в незалежності від необхідності 

для розрахунків для експортного чи іншого контракту тощо. 

Процес розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та відносин з досягнення 

незалежності України і до сучасного етапу відкриття нових можливостей, 

боротьба із кризою, виникнення приводів для прискорення економічних реформ 

спонукали прийняття нових, деталізованих актів різними органами.  

Слід погодитись з думкою А.В. Журавель, що закони України спрямовані 

на здійснення довгострокового регулювання ЗЕД, а накази й нормативні акти, є 

документами короткострокової дії. На сьогодні також слід відходити від 

тенденції до прийняття законів, що регулюють окремі вузько направлені аспекти 

зовнішньоекономічної діяльності, оскільки нормативно-правова база, що 

регулює цей сектор зовнішньоекономічних правовідносин, перетворюється із 

зібрання загальних правил поведінки на казуїстичні правила, які розраховані 

лише на ті чи інші випадки [4, с. 86, 88]. 

Основні положення Закону про ЗЕД вже деталізовані та удосконалені в 



багатьох інших актах. В правовій науці неодноразово обґрунтовувалась потреба 

заміни цього акту на більш потужніший, консолідований. 

В проекті Концепції правового забезпечення державного регулювання 

відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-

правового режиму були визначені напрями вдосконалення законодавства, що 

регулює досліджену сферу. Із положеннями ГК України та Закону про ЗЕД 

кореспондуються положення близько 400 законодавчих і підзаконних актів 

України різної галузевої приналежності, присвячених особливостям здійснення 

імпортно-експортних операцій, які потребують концептуального узгодження [5, 

с. 329]. Слід додати, що станом на квітень 2019р. на офіційному сайті Верховної 

Ради України до Закону про ЗЕД має відсилання 7285 актів. 

До появи значної кількості нових норм також призвела «хвиля» 

гармонізації українського законодавства до законодавства СОТ та ЄС. Інтеграція 

України до європейського співтовариства розпочала будувати новий 

законодавчий фундамент, що повинен сприяти товарообміну між суб’єктами 

господарювання, які будують прибуткові довгострокові зовнішньоекономічні 

взаємини. 
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