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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ 
ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

У статті досліджено визначення терміна «зовнішньоекономічна 
діяльність», здійснено аналіз дефініцій зовнішньоекономічної діяльності. 
На підставі аналізу системи правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності запропоновано системний підхід до 
трактування категорії «правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності у сфері вирощування зернових культур». Надано пропозиції 
щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом усунення виявлених 
недоліків у тлумаченні поняття «зовнішньоекономічна діяльність».  

Ключові слова: суб’єкт господарювання; правове регулювання; 
зовнішньоекономічна діяльність; вирощування зернових культур. 

Постановка проблеми. Вирощування зернових культур за Класифікацією видів 
економічної діяльності – одна з основних галузей вітчизняного сільського господарства. 
Забезпечення зростання середньорічного збору зерна є не тільки шляхом задоволення 
потреб населення у продовольстві, а й підвищення зовнішньоекономічного потенціалу 
України [1]. У цьому напрямі, крім завдання збільшення виробництва зерна, важливим є і 
питання покращення його якості, розширення асортиментних груп тощо. Для успішного 
вирішення цих завдань необхідно вдосконалити норми чинного законодавства щодо 
правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у 
сфері вирощування зернових культур. 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – вид 
економічної діяльності, який у 2020 році становив 9,27 % усього обсягу валового 
внутрішнього продукту, що на 0,43 % менше порівняно з 2019 роком [2]. Відповідно до 
внутрішньої структури галузі випуск рослинництва становить 30,82 %, у тому числі 
зернові культури – 16,72 %, що на 4,36 % менше, ніж у 2019 році [3]. Такі структурні зміни 
валового внутрішнього продукту, сільського господарства, а саме зменшення питомої ваги 
виробництва зернових культур, підтверджують актуальність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі правові засади 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у сфері вирощування зернових 
культур розглядалися у працях таких українських і зарубіжних науковців, як 
Ю. О. Білянський [4], О. І. Галенко [5], Н. І. Галунець [6], Б. В. Деревянко [7], 
М. С. Долинська [8], А. В. Завгородній [9], А. М. Захарченко [10], Д. Д. Іваненко [11, с. 72–
94], Л. М. Ніколенко [12], Д. С. Піддубна [13; 14], Г. С. Федосєєва [15], Т. В. Хайлова [16] 
та ін. Однак питання моніторингу та вдосконалення теоретико-правових аспектів 
правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у 
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сфері вирощування зернових культур в Україні не є достатньо вивченими, що свідчить про 
необхідність дослідження в цьому напрямі. 

Формування мети статті. Метою статті є надання рекомендацій щодо уточнення 
поняття правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності  у сфері вирощування 
зернових культур, що сприятиме більш ефективному управлінню нею. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у сфері вирощування зернових 
культур варто починати з дослідження поняття «правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності», з’ясування його сутності, для цього слід 
проаналізувати законодавство, теорію і судову практику, що сформувалися у зв’язку з його 
появою, а також історію застосування терміна «зовнішньоекономічна діяльність». 

Зміст поняття зовнішньоекономічної діяльності визначають по-різному. Дефініції 
терміна «зовнішньоекономічна діяльність», які наявні в чинному законодавстві та 
сучасних наукових джерелах, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Визначення терміна «зовнішньоекономічна діяльність» 

Визначення Примітка 
Господарська діяльність, яка в процесі її 
здійснення потребує перетинання митного 
кордону України майном <…> та/або 
робочою силою (стаття 377 Господарського 
кодексу України) [17] 

Перевагами цього трактування є 
ґрунтовність переліку відповідних 
різновидів діяльності за юридичними 
основами їх проведення. Також визначено 
загальне місце зовнішньоекономічної 
діяльності у функціонуванні суб’єкта 
господарювання. Але поза межами уваги 
цього тлумачення залишилися фінансові 
операції, навчання та підготовка фахівців із 
використанням інформаційних технологій 
тощо. Тобто зміст цього поняття розкрито 
через поняття господарської діяльності, що 
фрагментарно окреслює напрями ведення 
зовнішньоекономічної діяльності 

Діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської  діяльності, а також 
діяльність державних замовників з 
оборонного замовлення у випадках, 
визначених законами України, побудована 
на взаємовідносинах між ними, що має 
місце як на території  України, так і за її 
межами (стаття 1 Закону України  «Про 
зовнішньоекономічну діяльність») [18] 

У цьому визначенні досить ґрунтовно 
висвітлено суб’єктний склад 
зовнішньоекономічної діяльності з огляду 
на її правовий статус. Також звернено увагу 
на відносини між суб’єктами господарської 
діяльності. Проте не вказано конкретних 
напрямів діяльності 

Одна зі сфер економічної діяльності 
підприємства, що тісно взаємопов’язана із 
зовнішньою торгівлею, експортом, 
імпортом, іноземними джерелами 
фінансування, виконанням з іншими 
країнами спільних проєктів (Великий 

Ця дефініція містить конкретні напрями 
здійснення певної діяльності. Але сутність 
поняття зовнішньоекономічної діяльності 
розкрито не повно, тому що здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності 
передбачає отримання ліцензій, здійснення 
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економічний словник) [19, с. 416] валютних операцій, проходження митних 
процедур, сплату податків тощо 

Діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України (частіше підприємств) 
та іноземних суб’єктів господарської 
діяльності (іноземних підприємств), яка 
базується на взаємовідносинах і 
здійснюється або на території України, або 
за її межами (І. В. Багрова) [20, с. 117] 

У такому трактуванні поняття 
зовнішньоекономічної діяльності знову 
наголошено на її суб’єктному складі, тобто 
вона здійснюється частіше підприємствами. 
Але суб’єктами господарювання, що 
здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, можуть бути й суб’єкти, 
утворені за іншими організаційно-
правовими формами, і держава. Окрім 
цього, кожен із зазначених суб’єктів може 
обрати будь-який різновид здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності 

Система, яка складається з підсистем: 
введення на міжнародний ринок, 
збільшення збуту, збереження конкурентної 
переваги, зниження обсягу реалізації, що 
виділено згідно з етапами життєвого циклу 
виробів (В. Ю. Горчаков) [21, с. 7] 

У цьому тлумаченні сутність 
зовнішньоекономічної діяльності 
розкривається за окремими напрямами її 
ведення. Проте зовнішньоекономічна 
діяльність не обмежується лише 
зовнішньоекономічними відносинами 

Сукупність виробничо-господарських, 
організаційно-економічних й оперативно-
комерційних функцій підприємства, 
пов’язаних з його виходом на зовнішній 
ринок та участю в зовнішньоекономічних 
операціях (Г. М. Дроздова) [22, с. 95] 

Це визначення є досить повним, але в ньому 
не вказано мети здійснення такої діяльності 

Частина загальної діяльності підприємства, 
яка визначається як сукупність виробничо-
господарських, організаційно-економічних і 
оперативно-комерційних функцій 
підприємства відповідно до 
зовнішньоекономічних зв’язків держави, 
пов’язаних з виходом підприємства на 
зовнішній ринок та участю в 
зовнішньоекономічних операціях, 
напрямки, форми та методи якої 
узагальнюються відповідно до процесу 
виробництва згідно із цілями та задачами 
підприємства щодо його функціонування та 
розвитку (А. Ю. Погребняк) [23, с. 53] 

У цьому визначенні відображено чітке 
підпорядкування зовнішньоекономічної 
діяльності господарській діяльності на 
мікрорівні та зовнішньоекономічним 
зв’язкам на макрорівні, узагальнено її 
можливі різновиди та множину 
інструментарію щодо її проведення з 
визначенням мети, цілей та задач її 
суб’єктів 

* Складено автором. 
 
З огляду на наведений аналіз сутності поняття «зовнішньоекономічна діяльність» 

необхідно виділити його комплексність та багатосегментність, що є об’єктами, критеріями 
та аналітичними ознаками економічного управління на мікрорівні та правового 
регулювання на макрорівні. Зважаючи на мету дослідження, це зумовлює потребу у 
вивченні сутності правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
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Розкриваючи зміст поняття правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, слід зауважити, що «регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
здійснюється з метою забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього 
ринку України; стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, зокрема 
зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України; 
створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему 
світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних 
країн» [24, с. 480]. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності є категорією системною, 
тому першочерговим є не розгляд окремого зазначеного напряму чи елемента, а аналіз їх 
взаємодії для його вдосконалення або розвитку. Отже, систему зовнішньоекономічної 
діяльності формують різновиди такої діяльності, кожен із яких здійснюється у певних 
формах, що також узагальнюються відповідно до профілю проведення діяльності, за 
характером здійснення зовнішньоторговельних операцій, належності капіталу, розподілу 
доходу у спільних підприємствах. Крім цього, зважаючи на суспільну природу 
зовнішньоекономічної діяльності, не можна не враховувати економічних чинників 
управління та регулювання, завдяки яким визначається стан об’єкта,  вимірюються 
економічні результати. 

Систему правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності графічно 
зображено на рисунку 1.1. 

Тому постає питання щодо можливості та доцільності визначення 
зовнішньоекономічної діяльності окремого суб’єкта господарювання через певну 
процедуру уніфікації множини елементів системи правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у 
сфері вирощування зернових культур є важливим питанням, тому що зерно має стратегічне 
значення в процесі забезпечення економічної безпеки країни, зокрема продовольчої. Згідно 
зі статтею 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» 
одним із напрямів державної політики в бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та 
інших сферах державного управління є стимулювання виробництва сільськогосподарської 
продукції та розвитку аграрного ринку, забезпечення продовольчої безпеки населення [25]. 
Держава визнає пріоритетність ринку зерна, сприяє його розвитку та стабільному 
функціонуванню, що закріплено статтею 9 Закону України «Про зерно та ринок зерна в 
Україні» [26].  

Поняття правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
вирощування зернових культур пропонуємо визначати за системним підходом: як 
цілеспрямований нормативно-організаційний вплив держави, її органів і посадових осіб, а 
також уповноважених на те недержавних організацій щодо встановлення обов’язкових для 
виконання юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів господарювання ринку зерна, які 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, як за допомогою спеціальних правових 
засобів, так і завдяки іншим правовим явищам, їх реалізації та застосування державного 
примусу до правопорушників із метою досягнення сталого розвитку суспільства. 
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Рис.1. Система правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1 

 
Висновки. Удосконалення чинного законодавства шляхом усунення виявлених 

недоліків у визначенні терміна «зовнішньоекономічна діяльність», що застосовується в 
нормативно-правових актах та вживається в науковій літературі, а також конкретизація 
питомої категорії у сфері вирощування зернових культур створять необхідні умови для 
зростання ефективності використання наявного в ній потенціалу на макро- та мікрорівнях. 

У результаті проведеного дослідження розроблено пропозиції стосовно уточнення 
сутності категорії «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
вирощування зернових культур», що сприятиме розвитку системи правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в зазначеній сфері та досягненню цілей сталого розвитку 
України згідно з Національною доповіддю Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (2017 р.) [27], зокрема правового регулювання страхування інвестицій [28]. 
                                                                 

1 Складено автором на основі Господарського кодексу України [17], Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» [18], праці А. Ю. Погребняк, Т. Ю. Хоменко [23, с. 49], Закону України 
«Про державну підтримку сільського господарства України». 

РІЗНОВИДИ зовнішньоекономічної діяльності:

• проведення організаційно-економічних операцій щодо врегулювання 
внутрішньодержавних відносин;

• зовнішня торгівля (форми здійснення:експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт);
• міжнародне виробниче кооперування (форми здійснення: спільне виробництво 

на основі спеціалізації, спільні підприємства тощо);
• міжнародне науково-технічне співробітництво;
• міжнародне інвестиційне співробітництво;
• валютно-фінансові та кредитні операції.

МЕТОДИ зовнішньоекономічного регулювання:

• економічні (вплив через ринкові відносини);
• адміністративні  (вплив через адміністративні заходи);
• тарифні;
• нетарифні (грошово-кредитні, валютні, фінансові, маркетингові, податкові, 

інфраструктурні, інформаційні тощо).

ІНСТРУМЕНТАРІЙ впливу на здійснення зовнішньоекономічної діяльності:

• з урахуванням чинників внутрішнього середовища;
• з урахуванням чинників зовнішнього середовища;
• загальний;
• специфічний.

СУ'БЄКТИ регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

• державні органи в межах їх компетенцій;
• недержавні органи управління економікою, що діють на підставі своїх статутних 

документів через прийняття рішень у межах законів України;
• суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних 

координаційних угод.
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Перспективами подальших розвідок визначено правові засади здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання у сфері вирощування зернових 
культур. 
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LEGAL REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES IN 
THE FIELD OF GRAIN GROWING IN UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 

The article examines the definition of the term "foreign economic activity", analyses the definitions of foreign economic activity as 
well as legislation and theory formed in connection with the emergence, as well as the history of this term. Based on the results of 
the analysis of the definition of the term "foreign economic activity", its advantages and fragmentation and incompleteness are 
formulated in separate definitions, the need to highlight its complexity and multi-segment is emphasized, which are the objects, 
criteria and analytical features of economic management at micro level and legal regulation at macro level in this area. The 
article revealed the composition of the elements of the system of legal regulation of foreign economic activity, which includes: 
types of foreign economic activity, methods of foreign economic regulation, tools to influence foreign economic activity, subjects 
of foreign economic activity in Ukraine. The non-exclusive importance of legal regulation of foreign economic activity of 
economic entities in the field of grain growing is substantiated, namely the strategic importance of grain in the process of 
ensuring economic security of the country, including food, the priority of the grain market, which is enshrined in law. Based on 
the analysis of the system of legal regulation of foreign economic activity, a systematic approach to the interpretation of the 
category "legal regulation of foreign economic activity in the field of grain growing" is proposed. Improvement and specification 
of the specific category in the field of grain growing will create the necessary conditions for increasing the efficiency of using the 
existing potential at macro and micro levels. The proposals were made to improve the current legislation by eliminating the 
identified shortcomings in the definition of the term category in the interpretation of the concept of "foreign economic activity", 
what will promote the development of the system of legal regulation of foreign economic activity in the field and achieving the 
goals of sustainable development of Ukraine in accordance with the National Report of the Ministry of Economic Development 
and Trade of Ukraine (2017), in particular, the legal regulation of investment insurance. 
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