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Зовнішньоекономічна діяльність є основою 
міжнародної торгівлі, фундаментом, цен-
тральною ланкою руху товарів. Проблема 
кваліфікації договору як зовнішньоекономіч-
ної складової частини є одним із найваж-
ливіших питань державного регулювання 
міжнародної економічної діяльності. Визначе-
ність і однозначність формулювань у сфері 
зовнішньоторговельного обороту дозволяє 
виключити можливі потенційні суперечності 
в партнерських взаєминах сторін зовніш-
ньоторговельної угоди, а також уникнути 
відмінностей, що перешкоджають пра-
вильному розумінню справжньої волі сторін, 
у розумінні формулювань, які становлять 
зміст угоди. Крім того, такий підхід спри-
ятиме ефективному захисту законних 
інтересів учасників зовнішньоторговельної 
діяльності, зниженню ризиків недобросовіс-
ної поведінки однієї зі сторін.
Відносини, що виникають між різними суб’єк-
тами міжнародної підприємницької діяльно-
сті, пов’язані з переміщенням і торговим обо-
ротом, потребують договірного вираження. 
Поняття «зовнішньоекономічна угода» має 
комплексний характер і означає діяльність 
міжнародних суб’єктів у галузі міжнарод-
ного обміну товарами, роботами і послу-
гами. Під терміном «міжнародна комерційна 
діяльність», або «транскордонна операція», 
більш поширеним у міжнародній торговель-
ній практиці, розуміють угоду, що зумовлює 
підприємницьку діяльність приватних осіб у 
сфері міжнародної торгівлі та зовнішньоеко-
номічної діяльності.
Під час укладення та виконання зовнішньо-
економічних угод встановлюються особли-
вості режиму їхніх об’єктів, особливості 
становища суб’єктів, вимоги податкового, 
митного регулювання, які необхідно врахо-
вувати. З метою запобігання конфліктним 
ситуаціям між державами договір повинен 
мати точний характер, тобто основні 
його положення, що стосуються порядку 
поставки і виконання сторонами своїх 
зобов’язань за договором, повинні бути про-
писані таким чином, щоб у разі порушення, 
невиконання або неналежного виконання 
стороною своїх зобов’язань ця сторона 
несла б матеріальні збитки.
Однак з урахуванням тенденцій лібераліза-
ції в зовнішньоторговельній сфері, особли-
вих властивостей товару і цілі вироблення 
більш докладних рекомендацій щодо скла-
дання та змісту довгострокового зовніш-
ньоторговельного договору-контракту 
купівлі-продажу, крім істотних умов такого 
договору, варто брати до уваги і включати 
у зміст договору всі умови, які є необхідними 
для максимально ефективного виконання 
зобов’язань, взятих на себе сторонами за 
договором, і мінімізації ризиків виникнення 
конфлікту внаслідок порушення прав та 
інтересів сторін.

Ключові слова: державне регулювання, 
управлінські підходи, сучасний етап, договір, 
зовнішньоекономічна діяльність, трансфор-
мація, контракт.

Foreign economic transactions are the basis of 
international trade, the foundation, the central 
link in the international movement of goods. The 
problem of qualification of the treaty as a foreign 
economic component is one of the most import-
ant issues in the state regulation of international 
economic activity. The certainty and unambiguity 
of the wording in the field of foreign trade elim-
inates possible potential contradictions in the 
partnership of the parties to the foreign trade 
agreement, as well as to avoid differences in 
understanding of the wording, which constitute 
the content and prevent proper understand-
ing of the true will of its parties. In addition, this 
approach will contribute to the effective protection 
of the legitimate interests of participants in foreign 
trade, reducing the risk of unfair behavior of one 
of the parties.
The relations arising between the various 
subjects of international business, related to 
movement and trade need to be contractu-
ally expressed. The concept of foreign trade 
agreement is complex and means the activities 
of international actors in the field of interna-
tional exchange of goods, works and services. 
The term international commercial activity or 
cross-border operation, more common in interna-
tional trade practice, means an agreement that 
determines the entrepreneurial activity of individ-
uals in the field of international trade and foreign 
economic activity.
When concluding and executing foreign eco-
nomic agreements, the peculiarities of the regime 
of their objects, the peculiarities of the position of 
the subjects, the requirements of tax and customs 
regulation, which must be taken into account, are 
established. In order to prevent conflicts between 
states, the contract must be precise, i.e. its main 
provisions concerning the order of delivery and 
performance by the parties of their obligations 
under the contract must be spelled out in such a 
way that in case of breach, non-performance or 
improper performance by obligations, this party 
would incur material losses.
However, taking into account the trends of liber-
alization in foreign trade, the special properties of 
the product and the purpose of developing more 
detailed recommendations for the preparation 
and content of long-term foreign trade contract, in 
addition to the essential terms of such an agree-
ment should take into account and include in the 
contract are necessary for the most effective 
fulfillment of the obligations undertaken by the 
parties to the contract and to minimize the risks 
of conflict due to the violation of the rights and 
interests of the parties.
Key words: state regulation, management 
approaches, modern stage, agreement, foreign 
economic activity, transformation, contract.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Зовнішньоекономічна діяльність є 
однією з небагатьох, де проведена досить 
серйозна уніфікація колізійних та матері-
альних норм, що пояснюється прагненням 
держав створити ефективний регулятор 
міжнародних відносин. Договір у зовнішньо-
економічній діяльності є найбільш доступним 
і дієвим засобом, що дає можливість знизити 
економічні втрати від зміни курсу валюти пла-
тежу з моменту виникнення зобов’язання до 
настання терміну його виконання.

Поширені в міжнародній торговельній прак-
тиці типові контракти є низкою уніфікованих 
умов, сформульованих заздалегідь з ураху-
ванням торгової практики, прийнятої сторо-
нами, після того, як вона була узгоджена з 
вимогами конкретної угоди. Такі контракти 
застосовуються тільки до певних товарів або 
певних видів торгівлі і використовуються най-
частіше в торговій діяльності між партнерами, 
які ведуть регулярні зовнішньоторговельні 
операції на довгостроковій основі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз представлених у міжнародній док-
трині дефініцій дозволяє як характерні ознаки 
зовнішньоекономічної діяльності обумовлю-
вати її переваги у сфері міжнародного обороту 
і виділити ті, які завжди і неминуче притаманні 
даній сфері господарювання: економічна 
цілісність складної транскордонної, взаємо-
залежної відносинами власності, або іншими 
відносинами структури; здійснення узгодже-
ної діяльності на національному та міжнарод-
ному рівнях; різні форми власності багатонаці-
ональних підприємств.

Водночас дослідниками відзначається, 
що міжнародна практика використання саме 
гнучких формулювань свідчить про їхню ефек-
тивність [2]. Загальна спрямованість внесених 
змін свідчить про створення законодавцем 
сприятливих умов для лібералізації держав-
ного зовнішньоторговельного регулювання, 
скорочення ступеня безпосереднього впливу 
держави на зовнішню торгівлю і залишає важ-
ливу роль регулятора відносин за учасниками 
міжнародної господарської діяльності, сторо-
нам договору.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Перспективною тен-
денцією міжнародно-договірної практики є 
включення в договори все більшої кількості 
диспозитивних норм, в основі яких лежить 
принцип свободи договору й автономії волі 
учасників договірних відносин. Натепер 
істотного значення набувають акти при-
ватної уніфікації, що розробляються між-
народними урядовими та неурядовими 

організаціями й узагальнюють міжнародну 
комерційну практику, а також держави під 
час розроблення проєктів власних правил 
щодо державного регулювання зовнішньо-
торговельних процесів.

Сторони мають право також включити в 
договір інші вказівки щодо застосування тор-
говельної діяльності, на відміну від угод про 
розподіл продукції, концесійні угоди перед-
бачають надання іноземним інвесторам, на 
певний термін, права на розроблення й осво-
єння поновлюваних і невідновлюваних при-
родних ресурсів, а також підприємницьку 
діяльність, пов’язану з використанням об’єк-
тів, що перебувають у державній власності. 
Зовнішньоторговельний договір вимагає 
детального опрацювання всіх його пунктів, 
оскільки має на увазі високу вартість товару, 
ризик завдання великої шкоди стороні внаслі-
док неналежного виконання зобов’язань.

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
управлінських підходів щодо трансформації 
формування сучасних договірно-контрак-
тних зобов’язань у зовнішньоекономічній 
діяльності.

Виклад основного матеріалу. Особливе 
місце в регулюванні відносин у сфері між-
народної торгівлі належить уніфікованим 
звичаям міжнародного ділового обороту. 
Традиційними елементами зовнішньотор-
говельної діяльності є тривалість існування, 
стійкість практики її застосування, визнання 
її державами і широка популярність, інакше 
зацікавленій стороні доведеться доводити 
її існування [4]. Зазвичай контракт починає 
діяти відразу після його укладання.

Однак сторони контракту мають можливість 
обумовити дату початку поставок, а також 
узгодити, що початку дії контракту буде пере-
дувати попереднє повідомлення від поста-
чальника або покупця, вказівка точки поставки 
товару обов’язкова умова довгостроко-
вого контракту. Важливе в разі укладення 
зовнішньоторговельного контракту визна-
чення форми зовнішньоекономічної угоди. 
Структура зовнішньоторговельного контракту 
індивідуальна, але, відповідно до рекомен-
дацій, контракт повинен містити обов’язкові 
розділи, як-от: «Предмет контракту»; «Ціна і 
порядок оплати»; «Термін поставки»; «Прийом 
товару»; «Форс-мажорні обставини»; «Розгляд 
спорів»; «Відповідальність сторін»; «Заключні 
положення» [2].

Крім істотних для всіх видів міжнарод-
них договорів купівлі-продажу умов, серед 
яких предмет договору та ціна, до обов’яз-
кових умов зовнішньоторговельного дого-
вору поставки варто віднести такі, як: індек-
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сація цін; податки, витрати; умови платежу; 
обсяги поставок; якість товару; місце і термін 
поставки; приймання товару; гарантії; страху-
вання; форс-мажорні обставини; способи роз-
гляду спорів; відповідальність сторін; термін 
дії; умови, що перешкоджають односторон-
ньому припиненню договірних зобов’язань, за 
винятком випадків, які діють у разі форс-ма-
жорних обставин [1]. Перелік рекомендованих 
як обов’язкові умов довгострокового зовніш-
ньоторговельного договору поставки повинен 
містити специфічні умови, які притаманні осо-
бливим властивостям товару і технології реа-
лізації договірних відносин, зокрема: технічні 
умови; балансування поставок за заявками; 
механізми забезпечення гнучкості, система-
тизація недопоставок [8].

Для транснаціональної корпорації харак-
терна наявність представників різними наці-
ональностями, які являють собою економічну 
єдність і пов’язані володінням акцій, управ-
лінським контролем або шляхом укладення 
договору [3]. Для транснаціональних корпо-
рацій характерні економічна відособленість; 
єдине внутрішнє управління головного під-
приємства, що координує діяльність закор-
донних відділень; широка система торгових і 
економічних зв’язків, які виходять за межі кра-
їни реєстрації. Ці ознаки і зумовлюють участь 
транснаціональних корпорацій у зовнішньо-
торговельному обороті в ролі основних суб’єк-
тів господарської діяльності.

Відносини транснаціональних корпорацій 
і держави – це передусім міжнародні інвес-
тиційні суперечки, що з’являються внаслі-
док значної зміни умов щодо часу здійснення 
інвестицій, експропріації або необґрунтованої 
націоналізації. Крім інвестиційних суперечок, 
варто згадати і про зростання уваги у світі до 
питань захисту навколишнього середовища, 
що відображено в суперечках між компаніями 
та державами, що приймають. Світові тен-
денції лібералізації зовнішньоторговельного 
обороту, інтернаціоналізації виробництва і 
капіталу залучили в міжнародну економіку і 
політику міжнародних юридичних осіб та інте-
граційні об’єднання.

Серед таких ознак: економічна цілісність 
складної транскордонної, взаємозалежної 
відносинами власності або іншими відно-
синами структури; здійснення узгодженої 
діяльності на національному та міжнародному 
рівнях; багатостороння множинність, що вияв-
ляється в існуванні різних форм самостійних і 
несамостійних структурних підрозділів юри-
дичної особи; різні форми власності багато-
національного підприємства; централізоване 
управління і контроль головного підприємства, 

що забезпечує узгодженість дій [5]. Зростання 
ролі транснаціональних корпорацій у сфері 
міжнародного обороту є водночас наслідком 
і причиною очевидної тенденції до об’єднання 
інтересів держав на економічно-суб’єктив-
ному рівні, що призводить до виникнення 
інтеграційних процесів в області державного 
регулювання, що виникають під час зовніш-
ньоторговельних відносин, орієнтованості на 
їх лібералізацію й уніфікацію.

Діяльність міжнародних організацій та інте-
граційних об’єднань нерідко є більш ефек-
тивною, ніж діяльність окремо взятих дер-
жав. Такий факт зумовлений залученням до 
процесу ухвалення рішень кваліфікованих 
представників різних держав, незалежних 
експертів і галузевих фахівців, що дозволяє 
швидше й ефективніше вирішувати проблеми. 
Міжнародні організації й інтеграційні об’єд-
нання своєю діяльністю сприяють зближенню 
позицій країн – учасниць таких об’єднань, 
зумовлюють вироблення ними узгоджених 
міжнародних документів.

Ця діяльність спрямована на розроблення 
й ухвалення міжнародних договорів і проявля-
ється також у процесі «самостійної правотвор-
чості», що реалізується шляхом ухвалення 
резолюцій, що містять міжнародні положення. 
Отже, у процесі вдосконалення й уніфікації 
державного регулювання діяльності суб’єктів 
зовнішньоторговельних контрактних відносин 
потрібно орієнтуватися на міжнародну торго-
вельну практику транснаціональних корпора-
цій, що враховує ознаки й особливості їхньої 
природи і важливу складову частину сучасного 
міжнародного регулювання.

Серед них визначальними будуть: наці-
ональність транснаціональних корпорацій; 
міжнародний характер діяльності; панування 
капіталу будь-якої країни; єдність управ-
ління; об’єднання монополістичного капіталу; 
узгоджена державна політика; забезпечення 
рівноваги, сумісності, економічної єдності та 
юридичної множинності самостійних у струк-
турі незалежних компаній; можливість здійс-
нення вертикально інтегрованого бізнесу; 
невтручання транснаціональних корпорацій у 
внутрішні справи держави, що приймає, і міжу-
рядові відносини, повага суверенітету держав 
над їхніми природними ресурсами, матеріаль-
ними цінностями й економічною діяльністю; 
право держави на регулювання та контролю-
вання діяльності транснаціональних корпора-
цій, на участь у розподілі прибутку і націоналі-
зацію іноземної власності на її території [7].

Інтеграційні процеси розвитку і лібераліза-
ція державного регулювання зовнішньоторго-
вельних процесів проявляються не тільки за 
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допомогою формування міжнародної торгової 
практики в діяльності транснаціональних кор-
порацій, але й серед юридичних осіб, які здій-
снюють міжнародне господарювання. Важливу 
роль у розвитку й уніфікації зовнішньоторго-
вельного обороту відіграють різного роду між-
народні організації й інтеграційні об’єднання. 
Ця участь спричинена необхідністю розвитку 
нових форм міжнародного співробітництва а 
зовнішньоекономічній діяльності.

Висновки. Під впливом діяльності міжна-
родних юридичних осіб та інтеграційних об’єд-
нань формуються основні перспективні тен-
денції регулювання зовнішньоторговельного 
обороту, що свідчить про його лібералізацію, 
скорочення безпосереднього впливу дер-
жави, зростання ролі державного регулятора 
та відносин учасників міжнародної господар-
ської діяльності.

Конкуренція капіталів на світовому ринку 
неминуче призводить до використання у 
зовнішньоекономічній діяльності будь-яких 
засобів для посилення конкурентних позицій 
своїх держав. Держава зацікавлена в роз-
витку власної зовнішньоекономічній діяльно-
сті, що підсилює конкурентні позиції на світо-
вій арені. Отже, на сучасному етапі у світовій 
практиці зовнішньоекономічна діяльність є 
учасником глобального рівня міжнародного 
господарювання.
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