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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 
Визначення на законодавчому рівні зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) міс-

титься як у Господарському кодексі, так і в Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
(далі – Закон «Про ЗЕД»). У Кодексі (ст. 377) під нею розуміється «господарська діяльність, 
яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном… та/або 
робочою силою», а у Законі – як «діяльність суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, 
що має місце як на території України, так і за її межами». 

Як видно, ці визначення не передбачають участі держави у ЗЕД, адже у них йдеться 
про участь суб’єктів господарювання, до яких згідно з ст. 8 ГК держава не відноситься. Од-
нак, це не відповідає реальному стану зовнішньоекономічних відносин. Не можна заперечу-
вати зовнішньоекономічну функцію держави. Зокрема, М. Булкат, досліджуючи зовнішньо-
економічну функцію держави України, виділяє її наступні елементи: 1) стимулювання роз-
витку національної економіки ззовні; 2) стимулювання інтеграції в світову економіку; 3) 
зовнішньоекономічне співробітництво; 4) участь в роботі міжнародних економічних органі-
зацій та їх об’єднань; 5) захист та забезпечення економічної безпеки, економічного суверені-
тету та економічної незалежності [с. 89]. 

З юридичної точки зору складовими ЗЕД держави постають такі напрями діяльності 
держави через її органи: 

1) укладення державою міжнародних договорів з економічних питань ; 
2) прийняття нормативно-правових актів та інших джерел національного права, що ре-

гулюють зовнішньоекономічні відносини за участю суб’єктів господарювання; 
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3) здійснення заходів з планування зовнішньоекономічних зв’язків та розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності шляхом прийняття відповідних планових документів. 

4)  участь у формуванні складу та участь у діяльності органів міжнародних економіч-
них організацій (таких як Світова Організація Торгівлі, Міжнародний Валютний Фонд тощо, 
членом яких є держава).. 

5) існування у правовідносинах, що мають економічний характер, з іншими державами 
при виконанні міжнародних договорів.  

Суб’єктами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність держави від її імені у на-
шій державі є Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міні-
стерство економічного розвитку і торгівлі України та інші органи державної влади, склад та 
роль яких у здійсненні державою ЗЕД є неоднаковим та потребує окремого дослідження. 

Участь держави у ЗЕД відображається на зв’язку між положеннями національного за-
конодавства про ЗЕД та міжнародним економічним правом. 

Не випадково, у літературі зазначається, що «під міжнародним економічним (господар-
ським) правом необхідно розглядати галузь міжнародного публічного права, що регулює 
міжнародні економічні відносини між державами та іншими суб’єктами міжнародного пра-
ва» [1, с. 19]. Зовнішньоекономічні відносини та міжнародні економічні відносини у цьому 
зв’язку постають як явища, пов’язані один із одним. 

У міжнародно-правовій літературі зазначається, що міжнародне економічне право (далі 
– МЕП) необхідно розглядати у вузькому та широкому значеннях. У вузькому значенні 
МЕП розглядається як сукупність норм, що регулюють відносини між державами та іншими 
суб’єктами міжнародного права. У широкому значенні МЕП – це сукупність норм, що регу-
люють економічні операції будь-якого роду, за умови, що останні виходять за межі однієї 
держави, носять транснаціональний характер [2, с. 35-36; 3, с. 197; 4, с. 225; 5, с. 22-25]. 

У цьому контексті має бути враховано, що участь держави у міжнародних економічних ві-
дносинах значною мірою відбувається на рівні безпосередньої участі у міжнародних економіч-
них, інвестиційних та фінансових угодах, а також на рівні встановлення міжнародно-правових 
правил щодо здійснення економічної діяльності у зовнішньоекономічному просторі. В обох цих 
випадках можуть бути виявлені елементи міжнародного публічного та міжнародного приватно-
го права, але здебільшого розвести чітко ці категорії в окремих актах МЕП стає неможливим. 
Наприклад, Міжнародна угода між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про спри-
яння та взаємний захист інвестицій, підписана 15.08.1995, що набула чинності 01.03.97 р. вста-
новлює не лише правила інвестування, але й зобов’язання держав щодо гарантування захисту 
інвестицій, положення щодо експропріації та взаємні відносини щодо інвестування. Поряд із 
цим, визначальний публічно-правовий інтерес участі держав у регулюванні та здійсненні цих 
відносин, найбільшою мірою наближають ці відносини до публічних. 

Участь держави у ЗЕД інвестиційного характеру підтверджує й широкий склад 
суб’єктів цієї діяльності, а також те, що ЗЕД не є виключно господарською діяльністю, має 
трактуватися ширше, адже може реалізовуватись й не суб’єктами господарювання в інших 
формах (зокрема, у формі інвестиційної діяльності).  

У зв’язку із цим доречно заперечити й думці В.В. Поєдинок, яка пояснює суперечність між 
широтою суб’єктів інвестиційної діяльності та обов’язковою участю суб’єкта господарювання у 
господарських відносинах наступним: «Інвестиції не господарюючих суб’єктів мають непостій-
ний, епізодичний характер, а відтак не можуть бути охарактеризовані як окремий самостійний 
вид «діяльності» [с. 67]. Таке пояснення є вельми сумнівним. По-перше, останнє твердження не 
є точним за змістом. Наприклад, держава не є суб’єктом господарювання (про це прямо зазна-
чено у ст. 8 ГК), але навряд чи можна говорити про те, що інвестиційна діяльність держави не 
має постійного характеру. По-друге, той факт, що для окремих негосподарюючих суб’єктів ін-
вестиційна діяльність не є основною, жодним чином не спростовує відмінність логічного кола 
інвестиційної діяльності від логічного кола господарської діяльності. 

Як видається, у цьому разі дослідники господарського права йдуть хибним шляхом – 
замість обґрунтування того, що коло видів діяльності, які регулюються господарським пра-
вом та призводять до виникнення господарських відносин, ширше за господарську діяль-
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ність, вони намагаються безпідставно розширити зміст господарської діяльності. Участь 
держави у ЗЕД це достеменно спростовує. 

Віднесення до ЗЕД інвестиційної діяльності за участі держав– нерезидентів, що перед-
бачає капіталовкладення в економіку України, а також інвестиційної діяльності вітчизняних 
учасників господарських відносин щодо капіталовкладень в економіки інших держав має 
важливий практичний аспект. Іноземні держави у цих відносинах також стають учасниками 
ЗЕД. Саме у цих відносинах виникають специфічні регулятори МЕП щодо гарантування та 
взаємний захист інвестицій, специфічні вимоги національного законодавства щодо дозвіль-
ного порядку інвестування за межі України, державних гарантій захисту іноземних інвести-
цій, реєстраційного порядку іноземного кредитування та інші специфічні положення, що 
відрізняють зовнішньоекономічну інвестиційну діяльність від інвестиційної діяльності у 
внутрішньогосподарському обігу України. 

Висновок. Зовнішньоекономічну діяльність доречно розглядати у двох аспектах: як 
ЗЕД держав та ЗЕД учасників господарських відносин. У такому значенні вона стає предме-
том бінарного регулювання господарського та міжнародного економічного права. 

Здійснюючи ЗЕД держава виступає у безпосередні господарські відносини через свої 
органи, а також формує загальне поле зовнішньоекономічної діяльності, виступаючи її регу-
лятором та гарантом захист прав та законних інтересів суб’єктів цієї діяльності. 

Виведення держави з кола суб’єктів ЗЕД заважає цілісно та об’єктивно розглядати 
зміст сучасних господарських відносин, особливо на їх міжнародному економічному рівні. 
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ДІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У ЧАСІ ЩОДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 
Кодифікацією цивільного законодавства та прийняттям Цивільного кодексу було заве-

ршено формування в Україні цивільного законодавства, що відповідає умовам ринкової еко-
номіки. 

Почався етап його удосконалення в напрямках надання йому більшої доцільності та 
формальної визначеності. Проте, якщо звернутись до проблеми дії актів цивільного законо-
давства у часі, то уже при першому наближенні помічається, що законодавство не дає одно-
значної відповіді на запитання, які виникають у процесі правозастосування. 

З огляду на викладене звернення до проблеми виникнення зобов’язальних правовідно-
син слід визнати актуальним. 

Особливу увагу у зв’язку з тлумаченням і застосуванням частини першої ст. 5 ЦК при-
вертають цивільні правовідносини щодо забезпечення виконання зобов’язань, а також циві-
льні правовідносини, в рамках яких реалізується цивільно-правова відповідальність. Їх осо-
бливість полягає в тому, що їх виникнення ставиться під умову виникнення обставин, стосо-


