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Господарський кодекс України 

Глава 37. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

№ Норма діючого ГКУ Чи дублює норма положення 
інших НПА/відсилає до них 

Судова практика  Пропозиції 
щодо зміни 

формулювання 
/ перенесення 

Аргументація 

1. Стаття 377. Поняття 

зовнішньоекономічної діяльності 

1. Зовнішньоекономічною 

діяльністю суб'єктів 

господарювання є господарська 

діяльність, яка в процесі її 

здійснення потребує перетинання 

митного кордону України майном, 

зазначеним у частині першій статті 

139 цього Кодексу, та/або робочою 

силою. 

 

 

Це положення частково дублює 

положення абзацу чотирнадцятого 

статті 1  Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

яким надано визначення 

зовнішньоекономічної діяльності – 

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. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: Вилучити з 

метою усунення 

дублювання норм 

 2. Зовнішньоекономічна діяльність 

провадиться на принципах свободи 

її суб'єктів добровільно вступати у 

зовнішньоекономічні відносини, 

здійснювати їх у будь-яких формах, 

не заборонених законом, та рівності 

перед законом усіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Це положення дублює статтю 2 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

яка детально визначає принципи 

зовнішньоекономічної діяльності . 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: Вилучити з 

метою усунення 

дублювання норм 
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 3. Загальні умови та порядок 

здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності суб'єктами 

господарювання визначаються цим 

Кодексом, законом про 

зовнішньоекономічну діяльність та 

іншими нормативно-правовими 

актами. 

Відсилочна норма Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, яку таку, що 

не несе правового 

навантаження. 

 

2  Стаття 378 Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності 

1.Суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності є:  

суб'єкти господарювання, зазначені 

в пунктах 1, 2 частини другої статті 

55 цього Кодексу. 

 

Відсилочна норма.  Крім того 

суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності визначені у статті 3 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність». 

 

 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну 

та таку, що дублює 

положення статті 3 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність».  

 

 

 2. У зовнішньоекономічній 

діяльності можуть брати участь 

також зовнішньоекономічні 

організації, що мають статус 

юридичної особи, утворені в 

Україні відповідно до закону 

органами державної влади або 

органами місцевого 

самоврядування.  

 

Це положення дублює статтю 3 

Закону України  «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», в 

якій визначено перелік суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм 

 

 3. Держава гарантує однаковий 

захист усіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Положення дублює статтю 2 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», відповідно до якої 

принцип захисту інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм 
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полягає у тому, що Україна як 

держава – забезпечує рівний захист 

інтересів всіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземних суб'єктів господарської 

діяльності на її території згідно з 

законами України. 

 

3 Стаття 379. Види 

зовнішньоекономічної діяльності 

та зовнішньоекономічні операції 

1. Усі суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності 

мають право на здійснення будь-

яких видів зовнішньоекономічної 

діяльності і зовнішньоекономічних 

операцій, якщо інше не встановлено 

законом. 

  

 

Частина перша дублює положення 

статті 5 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

якою  встановлено, що всі суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності 

мають рівне право здійснювати 

будь-які її види, прямо не 

заборонені законами України, 

незалежно від форм власності та 

інших ознак. 

  

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 2. Види зовнішньоекономічної 

діяльності, перелік 

зовнішньоекономічних операцій, 

що здійснюються на території 

України, умови та порядок їх 

здійснення суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, а 

також перелік товарів (робіт, 

послуг), заборонених для експорту 

та імпорту, визначаються законом. 

 

 

По своїй суті ця норма є 

відсилочною та частково дублює 

положення статті 4 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну 

діяльність», що визначає види 

зовнішньоекономічної діяльності та  

статті 17   Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

яка визначає окремі види експорту 

та імпорту, що забороняється  в 

Україні. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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 Стаття 380. Державне 

регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

1. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

спрямовується на захист 

економічних інтересів України, 

прав і законних інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, 

створення рівних умов для 

розвитку усіх видів підприємництва 

у сфері зовнішньоекономічних 

відносин та використання 

суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності доходів та інвестицій, 

заохочення конкуренції і 

обмеження монополізму суб'єктів 

господарювання у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Положення дублює положення 

статей 8 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

відповідно до якої Україна 

самостійно формує систему та 

структуру державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності на 

її території.  

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.  

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм, а також оскільки 

питання державного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності є предметом 

правого регулювання 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність». 

 

 2. Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування не 

мають права втручатися в 

оперативну діяльність суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, 

крім випадків, передбачених 

законом.  

Положення дублює положення 

частини третьої статті 8 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», відповідно до якої 

держава та її органи не мають права 

безпосередньо втручатися в 

зовнішньоекономічну діяльність 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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суб'єктів цієї діяльності, за 

винятком випадків, коли таке 

втручання здійснюється згідно з 

цим та іншими законами України. 

 

 3. Перелік та повноваження органів 

державної влади, що здійснюють 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, а також форми її 

державного регулювання та 

контролю визначаються цим 

Кодексом, законом про 

зовнішньоекономічну діяльність, 

іншими законами. 

 

Норма по суті є відсилочною, крім 

того статтею 9 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну 

діяльність» визначено перелік та 

повноваження органів державної 

влади, що здійснюють регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 Стаття 381. Ліцензування і 

квотування 

зовнішньоекономічних операцій  

1. Кабінет Міністрів України може 

встановлювати перелік товарів 

(робіт, послуг), експорт та імпорт 

яких здійснюються суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності 

лише за наявності ліцензії.  

Положення дублює положення 

частини дев’ятої статті 16 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», згідно з якою рішення 

про застосування режиму 

ліцензування експорту (імпорту) 

товарів, у тому числі встановлення 

квот (кількісних або інших 

обмежень), приймається Кабінетом 

Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої 

влади з питань економічної 

політики з визначенням переліку 

конкретних товарів, експорт 

(імпорт) яких підлягає 

ліцензуванню, періоду дії 

ліцензування та кількісних або 

інших обмежень щодо кожного 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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товару. 

 

 2. Порядок ліцензування експортно-

імпортних операцій та види 

ліцензій визначаються законом.  

Відсилочна норма.  Статтею 16 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

визначено порядок ліцензування                        

зовнішньоекономічних операцій. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну. 

 

 3. Режим квотування 

зовнішньоекономічних операцій 

запроваджується у випадках, 

передбачених законом, чинними 

міжнародними договорами 

України, та здійснюється шляхом 

обмеження загальної кількості 

та/або сумарної митної вартості 

товарів, яка може бути ввезена 

(вивезена) за певний період. 

Порядок квотування зазначених 

операцій та види квот визначаються 

законом.  

 

Положення дублює положення 

статті 16 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

якою визначено більш повно 

порядок ліцензування та квотування                        

зовнішньоекономічних операцій. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 4. Інформація щодо введення 

режиму ліцензування або 

квотування публікується в 

офіційних виданнях у порядку, 

встановленому законом. 

 

Положення дублює норми статті 16 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

якою детально визначено порядок 

ліцензування та квотування                        

зовнішньоекономічних операцій у 

відповідності до міжнародних 

зобов’язань України. 

Так, відповідно до частин тридцять 

шостої – сорокової статті 16 цього 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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Закону перелік товарів, експорт 

(імпорт) яких підлягає 

ліцензуванню, інформація про 

строк дії ліцензій та внесення будь-

яких змін до них, порядок подання 

та розгляду заявок опубліковуються 

в офіційних друкованих виданнях 

України з повідомленням 

відповідного комітету СОТ 

протягом 60 днів з дня 

опублікування та наданням копій 

цих публікацій.  

Публікація повинна включати таку 

інформацію:  

перелік товарів, що підлягають 

процедурам ліцензування;  

контактний пункт для надання 

інформації про право на одержання 

ліцензії;  

адміністративний орган (органи) 

для подання заявок на ліцензію;  

дату і назву публікації, в якій 

викладено процедури ліцензування;  

зазначення того, чи є ліцензування 

автоматичним або неавтоматичним;  

адміністративні цілі - у випадку 

процедур автоматичного 

ліцензування імпорту;  

зазначення заходів, що 

застосовуються через процедури 

ліцензування, - у випадку процедур 
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неавтоматичного ліцензування 

імпорту;  

очікуваний термін тривалості 

процедури ліцензування, якщо його 

може бути встановлено з певною 

мірою ймовірності, а якщо ні - то 

причину, чому цю інформацію не 

може бути надано.  

У разі якщо квота розподіляється 

серед держав-постачальників, 

інформація про розподіл квоти 

підлягає опублікуванню з 

повідомленням про це інших 

держав, заінтересованих у 

постачанні в Україну певних 

товарів.  

Офіційне опублікування 

здійснюється за 21 день до дати 

запровадження режиму 

ліцензування, але не пізніше 

зазначеної дати. 

 

 Стаття 382. Зовнішньоекономічні 

договори (контракти)  

1. Суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності мають право укладати 

будь-які зовнішньоекономічні 

договори (контракти), крім тих, 

укладення яких заборонено 

законодавством України.  

 

Положення частини першої дублює 

положення статті 6 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну 

діяльність», якою визначено 

регулювання правовідносин щодо 

укладання зовнішньоекономічного 

договору (контракту) . 

 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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 2. Форма і порядок укладення 

зовнішньоекономічного договору 

(контракту), права та обов'язки його 

сторін регулюються Законом 

України "Про міжнародне приватне 

право" та іншими законами.  

 

Відсилочна норма. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну 

 3. Зовнішньоекономічний договір 

(контракт) може бути визнаний 

недійсним у судовому порядку, 

якщо він не відповідає вимогам 

законів України або чинним 

міжнародним договорам, згоду на 

обов'язковість яких надано 

Верховною Радою України.  

 

Положення дублює частину п’яту 

статті 6 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

відповідно до якої 

зовнішньоекономічний договір 

(контракт) може бути визнано 

недійсним у судовому порядку, 

якщо він не відповідає вимогам 

законів України або міжнародних 

договорів України. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 4. Законом може бути встановлений 

особливий порядок укладення, 

виконання і розірвання окремих 

видів зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

 

Це положення не дублює 

положення інших НПА 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПРОПОЗИЦІЯ 2: 

Перенести у 

Закон України 

«Про 

зовнішньоекономі

чну діяльність» 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Не впливає на 

установлений порядок 

укладання 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) 

ПОЗИЦІЯ 2: вважаємо за 

можливе передбачити 

норму щодо можливості 

встановлення законом 

особливого порядку 
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укладення, виконання і 

розірвання окремих 

видів 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

 Стаття 383. Державна реєстрація 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)  

1. Кабінет Міністрів України з 

метою забезпечення відповідності 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) законодавству України 

може запроваджувати їх державну 

реєстрацію.  

 

Положення статті в цілому за 

предметом правового регулювання 

може відноситись до статті 6 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

яка визначає підстави та порядок 
підписання зовнішньоекономічного 

договору (контракту) суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності.   

При цьому в зазначеній статті 

відсутні положення щодо 

запровадження Кабінетом Міністрів 

України державної реєстрації 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). 

Натомість,  положення частини 

другої статті 383 ГК відсилає на 

Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність». 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Перенести до 

Закону України 

«Про 

зовнішньоекономі

чну діяльність». 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Норму щодо можливості 

державної реєстрації 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) та 

їх видів  у випадках, 

визначених законом, 

логічно зазначити у 

статті 6 Закону України 

«Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність», що регулює 

питання договорів 

(контрактів) суб'єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності та право, що 

застосовується до них. 

При цьому слід 

враховувати частину 

першу статті 210 

Цивільного кодексу 

України, згідно з якою 

правочин підлягає 

державній реєстрації 

лише у випадках, 

встановлених законом. 

Такий правочин є 

вчиненим з моменту 
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його державної 

реєстрації. 

Так, на сьогоднішній 

день окремими законами 

передбачені вимоги 

щодо реєстрації деяких 

видів 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів), 

наприклад, частиною 

першою статті 9 Закону 

України «Про 

металобрухт» 

встановлено, що 

контракти (договори, 

угоди) на експорт 

металобрухту 

підлягають реєстрації в 

порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів 

України. 

 

 2. Види зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів), що 

підлягають державній реєстрації, а 

також порядок її здійснення 

визначаються законом про 

зовнішньоекономічну діяльність та 

іншими нормативно-правовими 

актами, прийнятими відповідно до 

нього.  

 

Відсилочна норма. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 3. Виконання зобов'язань, що Положення статті в цілому за Відсутні посилання ПОЗИЦІЯ 1: ПОЗИЦІЯ 1: 
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випливають із 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), не зареєстрованих в 

установленому законом порядку, 

тягне застосування до суб'єктів 

господарювання, які порушили цю 

вимогу, адміністративно-

господарських санкцій, 

передбачених законом. 

предметом правового регулювання 

може відноситись до статті 6 

Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

яка визначає підстави та порядок 
підписання зовнішньоекономічного 

договору (контракту) суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності.   

При цьому в зазначеній статті 

відсутні положення щодо 

запровадження Кабінетом Міністрів 

України державної реєстрації 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). 

Натомість,  положення частини 

другої статті 383 ГК відсилає на 

Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність». 

 

на судову практику 

 

Перенести до 

Закону України 

«Про 

зовнішньоекономі

чну діяльність». 

 

Норму щодо державної 

реєстрації 

зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) та 

відповідної 

відповідальності за 

порушення цієї вимоги 

логічно зазначити у 

статті 6 Закону України 

«Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність», що регулює 

правовідносини 

договорів (контрактів) 

суб'єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

 Стаття 384. Митне регулювання 

при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності  

1. Держава здійснює митне 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

 

Положення дублює положення 

частини першої статті 13 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», згідно з якою Україна 

самостійно здійснює митне 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності на своїй території. 

Митну політику України визначає 

Верховна Рада України. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 2. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

здійснюється відповідно до 

Митного кодексу України, закону 

про зовнішньоекономічну 

Положення дублює положення 

частини другої статті 13 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» відповідно до якої 

митне регулювання 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. Крім того, слід 
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діяльність, інших законів, Єдиного 

митного тарифу та чинних 

міжнародних договорів, згоду на 

обов'язковість яких надано 

Верховною Радою України.  

 

зовнішньоекономічної діяльності 

здійснюється згідно з цим Законом, 

Митним кодексом України, 

законами України про митне 

регулювання, Єдиним митним 

тарифом України та міжнародними 

договорами України. 

звернути увагу, що Закон 

України «Про Єдиний 

митний тариф» втратив 

чинність. Натомість 

відповідні 

правовідносини 

регулюються Митним 

кодексом та Законом 

України «Про Митний 

тариф України». 

 

 3. Митний контроль на території 

спеціальних (вільних) економічних 

зон регулюється окремими 

законами та чинними 

міжнародними договорами, згоду 

на обов'язковість яких надано 

Верховною Радою України, що 

встановлюють спеціальний 

правовий режим зазначених зон 

відповідно до розділу VIII цього 

Кодексу. 

 

Положення дублює норми частини 

п’ятої статті 13 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну 

діяльність», відповідно до якої 

митний контроль та митне 

оподаткування на території 

спеціальних економічних зон 

регулюються спеціальними 

законами України та міжнародними 

договорами, які встановлюють 

спеціальний правовий режим цих 

зон у кожному окремому випадку. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 
Стаття 385. Принципи 

оподаткування при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності  

1. Оподаткування суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

має здійснюватися за такими 

принципами:  

встановлення рівня 

оподаткування виходячи з 

необхідності досягнення та 

Відсилочна норма та частково 

дублююча положення Податкового 

кодексу України. 

Так, Податковий кодекс України 

регулює відносини, що виникають у 

сфері справляння податків і зборів, 

зокрема, визначає вичерпний 

перелік податків та зборів, що 

справляються в Україні, та порядок 

їх адміністрування, платників 

Частина перша – 

відсутні посилання 

на судову практику. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання, які регулює 

частина перша статті 385 

ГКУ, є предметом 

правого регулювання 

Податкового кодексу 

України та Митного 

кодексу України. 
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підтримання самоокупності 

суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та забезпечення 

бездефіцитності платіжного 

балансу України;  

гарантування стабільності видів і 

розміру податків, встановлення 

податків і зборів (обов'язкових 

платежів), а також статусу 

іноземних валют на території 

України виключно законом;  

рівності суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

при встановленні ставок податків;  

заохочення експорту продукції 

вітчизняного виробництва.  

податків та зборів, їх права та 

обов'язки, компетенцію 

контролюючих органів, 

повноваження і обов'язки їх 

посадових осіб під час здійснення 

податкового контролю, а також 

відповідальність за порушення 

податкового законодавства (пункт 

1.1 статті 1 ПКУ). 

Статтею 4 «Основні засади 

податкового законодавства 

України» ПКУ визначені  

принципи, на яких ґрунтується 

податкове законодавство України, 

якими, зокрема є рівність,  

фіскальна достатність, соціальна 

справедливість, економічність 

оподаткування, нейтральність 

оподаткування, стабільність. 

 

 
2. Податкові пільги надаються 

виключно відповідно до закону, як 

правило, суб'єктам 

зовнішньоекономічної діяльності, 

які стабільно експортують наукову, 

наукоємну продукцію, експорт яких 

перевищує імпорт за фінансовий 

рік і обсяг експорту яких становить 

не менше п'яти відсотків від обсягу 

реалізованих за фінансовий рік 

товарів.  

Відсилочна норма. 

Згідно з пунктом 4.4 статті 4 

ПКУ установлення і скасування 

податків та зборів, а також пільг їх 

платникам здійснюються 

відповідно до цього Кодексу 

Верховною Радою України, а також 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, сільськими, 

селищними, міськими радами та 

радами об'єднаних територіальних 

громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом 

формування територій громад у 

межах їх повноважень, визначених 

Частина друга – 

відсутні посилання 

на судову практику. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання, які регулює 

частина друга статті 385 

ГКУ, є предметом 

правого регулювання 

ПКУ та Митного кодексу 

України. 
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Конституцією України та законами 

України. 

 Відповідно до пунктів 7.3, 7.4 

статті 7 ПКУ будь-які питання 

щодо оподаткування регулюються 

цим Кодексом і не можуть 

встановлюватися або змінюватися 

іншими законами України, крім 

законів, що містять виключно 

положення щодо внесення змін до 

цього Кодексу та/або положення, 

які встановлюють відповідальність 

за порушення норм податкового 

законодавства.  

Елементи податку, визначені в 

пункті 7.1 цієї статті, підстави для 

надання податкових пільг та 

порядок їх застосування 

визначаються виключно цим 

Кодексом. 

 3. Ставки податків 

встановлюються та скасовуються 

відповідно до законів про 

оподаткування. 

Відсилочна норма. 

Податковий кодекс України 

регулює відносини, що виникають у 

сфері справляння податків і зборів, 

зокрема, визначає вичерпний 

перелік податків та зборів, що 

справляються в Україні, та порядок 

їх адміністрування, платників 

податків та зборів, їх права та 

обов'язки, компетенцію 

контролюючих органів, 

повноваження і обов'язки їх 

посадових осіб під час здійснення 

податкового контролю, а також 

Частина третя – 

відсутні посилання 

на судову практику. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 

питання, які регулює 

частина третя статті 385 

ГКУ, є предметом 

правого регулювання 

ПКУ та Митного кодексу 

України. 
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відповідальність за порушення 

податкового законодавства (пункт 

1.1 статті 1 ПКУ). 

Відповідно до пункту 35.3            

статті 35 ПКУ порядок сплати 

податків та зборів встановлюється 

цим Кодексом або законами з 

питань митної справи для кожного 

податку окремо. 

 

 Стаття 389. Захист державою 

прав та законних інтересів 

суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності  

1. Держава здійснює захист прав та 

законних інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності за 

межами України згідно з нормами 

міжнародного права. Такий захист 

здійснюється через дипломатичні 

та консульські установи, державні 

торговельні представництва, які 

представляють інтереси України, а 

також в інший спосіб, визначений 

законом.  

 

 

Положення частини першої статті 

дублює положення статті 28 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», відповідно до якої 

Україна зобов'язана здійснювати 

захист прав та законних інтересів 

суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності України за межами 

України згідно з нормами 

міжнародного права. Такий захист 

здійснюється за зверненням 

зазначених суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

через дипломатичні та консульські 

установи, державні торговельні 

представництва, які представляють 

інтереси України. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 

 

 

 

 2. Держава вживає необхідних 

заходів у відповідь на 

дискримінаційні та/або недружні дії 

з боку інших держав, митних 

союзів або економічних 

угруповань, які обмежують права та 

Положення частини другої дублює  

статтю 29 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», 

яка більш ширше регулює питання 

реагування держави Україна у 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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законні інтереси суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

України.  

 

відповідь на дискримінаційні та/або 

недружні дії інших держав, митних 

союзів або економічних угруповань 

шляхом запровадження відповідних 

адекватних заходів. 

 

 3. Законом може бути передбачено 

спеціальні заходи щодо захисту 

національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту та спеціальні 

заходи щодо імпорту, який завдає 

або може завдати істотної шкоди 

національним товаровиробникам, а 

також визначено перелік видів 

товарів і послуг, експорт, імпорт та 

транзит яких через територію 

України забороняється.  

 

Положення частини третьої 

частково дублює положення статті 

9 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» 

(щодо компетенції центрального 

органу виконавчої влади з питань 

економічної політики). 

Крім того, питання повністю 

законодавчо врегульовані 

відповідно до Законів України:               

«Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового 

імпорту», «Про захист 

національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту», «Про 

застосування спеціальних заходів 

щодо імпорту в Україну» 

відповідно до міжнародних 

торгівельних зобов’язань України. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як такі що 

врегульовані 

спеціальними 

законодавчими актами.  

 

 4. У випадках недобросовісної 

конкуренції до суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

або їх іноземних контрагентів 

застосовуються санкції відповідно 

до закону про зовнішньоекономічну 

діяльність та інших законів. 

Відсилочна норма 

Положення частини четвертої 

дублює статтю 31 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну 

діяльність», яка визначає перелік 

заходів проти недобросовісної 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну 

норму, та враховуючи 

врегулювання цих 

питань спеціальними 

законодавчими актами 
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конкуренції та зростаючого імпорту 

при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності, 

крім того захист національного 

товаровиробника від 

недобросовісної конкуренції 

регулюється повною мірою 

Законами України «Про захист 

національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту», «Про захист 

національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту», «Про 

застосування спеціальних заходів 

щодо імпорту в Україну». 

 

 

 
 


