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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний етап розвитку світових господарських зв’язків харак-
теризується розширенням усіх форм міжнародних економічних від-
носин  на  основі  швидкого  росту  продуктивних  сил,  що  підсилює 
тенденцію  до  інтернаціоналізації  господарського  життя  та  сприяє 
розвитку міжнародної економічної спеціалізації й кооперації країн. 
В  основі  державної  політики  щодо  зовнішньоекономічної  діяль-
ності — її економічна необхідність, а основним механізмом є право-
вий  механізм  регулювання  зовнішньоторговельних  відносин.  Роль 
такого  регулювання  зростає  відповідно  із  входженням  України  до 
регіональних  інтеграційних  об’єднань  і  міжнародних  економічних 
організацій. В останній час в Україні відбувається процес поступової 
гармонізації  національного  законодавства  у  сфері  зовнішньоеконо-
мічної діяльності з міжнародними правовими актами таких організа-
цій, як ЄС і СОТ, що є необхідною умовою вступу до цих організацій 
і прискорення інтегрування нашої країни до світової економіки. Крім 
того Україна активно розвиває й інші напрями міжнародного еконо-
мічного співробітництва.

Мета самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правове регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності”:

•  поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях;
•  сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої 
професійної якості;

•  забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання 
та аналізу рекомендованої літератури;

•  вироблення у студентів умінь використовувати отримані знан-
ня на практиці;

•  сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення нау-
кових досліджень з проблем правового регулювання як на між-
народному, так і на національному рівнях;

•  поглиблення знань студентів у галузі Міжнародного публічного 
права, Міжнародного приватного права, Міжнародного комер-
ційного права, Теорії держави і права, Цивільного права, Госпо-
дарського права; 

•  формування  вміння  студентів  здійснювати  аналіз  універсаль-
них і регіональних міжнародно-правових актів у сфері регулю-
вання міжнародної торгівлі;
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•  сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;
•  вироблення у  студентів  умінь щодо виявлення новин у  теорії 

й практиці міжнародно-правової та національної регламентації 
зовнішньоекономічної діяльності;

•  формування уявлення студентів про загальні тенденції щодо ста-
ну забезпечення прав особи в зовнішньоекономічній діяльності.

Завдання самостійної роботи:
•  засвоєння  та поглиблення  знань  з  дисципліни  “Правове регу-

лювання зовнішньоекономічної діяльності”;
•  засвоєння умінь і навичок з аналізу універсальних і регіональ-

них  міжнародно-правових  актів  у  сфері  регулювання  зовніш-
ньоекономічної діяльності;

•  засвоєння  умінь  студентів щодо проведення наукових  дослід-
жень з проблем правового регулювання міжнародних економіч-
них відносин на міжнародному рівні;

•  закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування 
при виконанні практичних завдань і творчих робіт, а також ви-
явлення прогалин у системі знань з предмета.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчаль-
ної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, мето-
дичні матеріали для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, 
практикум тощо.

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
з дисципліни 

“ПРАВОВЕ РЕгУЛЮВАННЯ ЗОВНІшНЬОЕКОНОМІчНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ”

Види та форми самостійної 
роботи студентів

Форми контролю та звітності

І. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1.  Опрацювання  лекційного 
матеріалу,  вивчення  обов’язко- 
вої та додаткової літератури

1.1.  Активна  участь  у  різних 
формах аудиторних занять

1.2.  Вивчення  окремих  тем  або 
питань, передбачених для самос-
тійного опрацювання

1.2.  Перевірка  виконання  зав-
дань
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1.�.  Виконання  домашніх  зав-
дань

1.�.  Перевірка  виконання  зав- 
дань

1.�.  Виконання  та  письмове 
оформлення  завдань  та  інших 
робіт

1.�. Перевірка виконання завдань 
на аудиторних заняттях

1.�. Підготовка  до  семінарських, 
практичних  (лабораторних)  за-
нять

1.�.  Активна  участь  у  семінар-
ських,  практичних  (лаборатор-
них) заняттях

1.6.  Підготовка  до  модульного 
контролю та інших форм поточ-
ного контролю

1.6.  Написання  контрольної  ро-
боти, тестування тощо

II. Пошуково-аналітична робота

2.1.  Пошук  та  огляд  літера-
турних джерел за заданою проб-
лематикою

2.1.  Розгляд  підготовлених  ма-
теріалів  під  час  аудиторних  за-
нять

2.2.  Написання  реферату  чи 
доповіді  за  заданою  проблема-
тикою

2.2  Обговорення  (захист)  рефе-
рату під час аудиторних занять

2.�. Аналітичний розгляд науко-
вої публікації

2.�.  Обговорення  результатів 
проведеної роботи під час ауди-
торних занять

2.�.  Аналіз  конкретної  вироб-
ничої ситуації, підготовка до си-
туаційних вправ

2.�.  Розгляд  підготовлених  ма-
теріалів, участь у діловій грі, си-
туаційних вправах тощо

Вивчення  питань,  винесених  на  самостійний  розгляд,  повинно 
відбуватися  в  терміни  між  лекціями  та  семінарами  за  темами.  На 
кожному  семінарському  занятті  проводиться  перевірка  вивчення 
студентами тем, заданих на самостійне опрацювання, що передбачає 
усне опитування, перевірку рефератів. Готуючись до виступу на семі-
нарі, студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими 
можна користуватися під час виступу. 

Пошук  та  огляд  літературних  джерел  за  заданою проблемати-
кою здійснюється під керівництвом викладача, який вказує студен-
ту, де можна знайти відповідну літературу (нормативні джерела, під-
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ручники, монографії,  статті  тощо),  і консультує його щодо аналізу 
різних видів літературних джерел, допомагає зробити аналітичний 
розгляд наукових публікацій. 

Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм 
поточного контролю передбачає:

1. Опрацювання конспектів лекцій з питань, які винесені на мо-
дульний і поточний контроль.

2. Опрацювання  спеціальної юридичної  літератури  та  підручни-
ків за темами, винесеними на модульний і поточний контроль.

Підготовка до контрольної роботи повинна проходити протягом 
часу, відведеного навчальним розкладом до відповідного семінарсько-
го заняття, на якому відбудеться модульний контроль знань. 

Вивчення  засад  правового  регулювання  зовнішньоекономічних 
відносин передбачає написання студентами рефератів за темами, що 
зазначаються  у  планах  семінарських  занять.  При  підготовці  рефе-
ратів студенти використовують як основну, так і додаткову літерату-
ру,  здійснюють власний аналіз  і реферування літературних джерел. 
Реферати заслуховуються та обговорюються на  семінарських занят-
тях, кращі з них можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових 
студентських гуртках, на конференціях.

Обсяг  реферату  —  10–1�  сторінок.  Його  структура:  вступ 
(1–2 стор.); основна частина (8–10 стор.); висновки (1–2 стор.); пе-
релік використаних джерел. Реферат виконується на білому папері 
формату А�. 

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення результатів 
пошуково-аналітичної  роботи  студентів  є  доповідь  і  повідомлення. 
Доповідь — документ, в якому викладаються певні питання, даються 
висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) про-
читання та обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить 
від змісту матеріалу та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді 
становить �–8 сторінок. Якщо доповідь складається з �–6 сторінок, 
вона є повідомленням.

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семі-
нарські заняття у групі, за однією з таких форм:

•  усна — студент повинен відповісти на питання викладача, вине-
сені на семінарське заняття;

•  доповідь — студент готує доповідь за заданою йому викладачем 
темою;
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•  реферат — за погодженням із викладачем студент пише реферат 
за відповідною темою семінарського заняття.

ТЕМАТИчНИЙ ПЛАН
дисципліни

“ПРАВОВЕ РЕгУЛЮВАННЯ ЗОВНІшНЬОЕКОНОМІчНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Кількість годин 

на самост. 
роботу

1

2

�

�

змістовий модуль і. загальні засади правового 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Система правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності країни
Державне та недержавне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності
Тарифний і нетарифний методи 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності
Міжнародні торговельні угоди 
та їх підготовка

6

6

6

6

�

6

7

8

змістовий модуль іі. особливості зовнішньоекономічних 
договорів і правове регулювання розв’язання 
зовнішньоекономічних суперечок

Правове регулювання окремих 
зовнішньоекономічних операцій
Платіжно-розрахункові правовідносини 
в зовнішньоекономічній діяльності
Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
у спеціальних економічних зонах
Порядок розгляду зовнішньоекономічних 
спорів

8

8

�

6

Разом годин: 81
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

змістовий модуль і.  загальні засади правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності

Тема 1. Система правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності країни

1. Основні інститути регулювання на міжнародному та національ-
ному рівнях.

2. Засоби зовнішньоекономічного регулювання.
�. Діяльність ГАТТ/СОТ, її завдання і функції.
�. Діяльність ЄС з регулювання ЗЕД.
�. Діяльність НАФТА з регулювання ЗЕД.

Питання для самоконтролю 

1. Які є рівні регулювання зовнішньоекономічної діяльності? 
2. Які міжнародні організації впливають на міжнародну торгівлю? 

За допомогою яких засобів це робиться?
�. Які засоби стимулювання експорту ви можете назвати?
�. Які головні органи має СОТ? Які їх завдання?
�. Які  основні  міжнародні  документи  прийняті  в  рамках  ГАТТ/

СОТ?
6. Якими нормативними актами регулюється зовнішньоекономіч-

на діяльність у рамках ЄС?
7. Які заходи прийнято в НАФТА для лібералізації торгівлі в сере-

дині об’єднання?

Теми рефератів 

1. Співвідношення  міжнародного  публічного  та  міжнародного 
приватного права в системі регулювання ЗЕД.

2. Види ЗЕД, їх загальна характеристика.
�. Принципи і правові режими ЗЕД.

Література [1–8�; 87–89; 91; 92; 9�; 96; 98; 101–106]

Тема 2. Державне та недержавне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності

1. Основні функції Міністерства економіки та з питань європейсь-
кої інтеграції України з регулювання ЗЕД.
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2. Основні функції Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі з 
регулювання ЗЕД.

�. Основні функції Державної служби експортного контролю з ре-
гулювання ЗЕД.

�. Регулювання ЗЕД органами місцевого самоврядування.
�. Основні функції біржі в торгівлі товарами.

Питання для самоконтролю 

1. Які  розслідування  може  проводити  Міністерство  економіки 
та з питань європейської інтеграції України для врегулювання 
ЗЕД?

2. Які розслідування може проводити Міжвідомча комісія з між-
народної торгівлі для врегулювання ЗЕД?

�. Які  повноваження  мають  органи  місцевого  самоврядування 
у сфері регулювання ЗЕД відповідно до Закону України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” 1991 р.?

�. Якими  нормативними  документами  регулюється  діяльність 
бірж на території України?

�. Яким чином товарні біржі здійснюють регулювання ЗЕД?

Теми рефератів 

1. Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД в Україні.
2. Недержавне регулювання ЗЕД в Україні та за кордоном.
�. Національний  і  міжнародний  рівні  регулювання  зовнішньо-

економічних відносин.
Література [1–�6; 81; 8�; 8�; 87; 88; 91; 9�; 96; 98]

Тема 3. Тарифний і нетарифний методи регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності

1. Методика визначення митної вартості товарів.
2. Приховані методи нетарифного регулювання ЗЕД в Україні.
�. Фінансові методи нетарифного регулювання ЗЕД в Україні.
�. Податки як один із нетарифних методів регулювання ЗЕД в Ук-

раїні.
�. Державні закупки як один із нетарифних методів регулювання 

ЗЕД в Україні.
6. Вимога обов’язкового вмісту місцевих компонентів в один із не-

тарифних методів регулювання ЗЕД в Україні.
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Питання для самоконтролю 
1. Як саме визначається митна вартість товару за ціною угоди щодо 

ідентичних товарів відповідно до Митного кодексу України?
2. Що таке “вимоги про вміст місцевих компонентів”?
�. Що таке “демпінг”?
�. Які є види демпінгу?
�. Як регулюється питання державних закупок відповідно до до-

кументів ГАТТ/СОТ?
6. Щодо яких товарів в Україні  існує вимога про вміст місцевих 

компонентів?

Теми рефератів

1. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні: загальна характерис-

тика.
�. Фінансові методи торговельної політики в ЗЕД України.
�. Кількісні обмеження регулювання ЗЕД в Україні.
�. Порядок та умови застосування спеціальних заходів щодо  ім-

порту в Україну.
Література [2; 7; 9; 12; 1�; 19; 22; 29; �1; �9; ��–�6; �8–�2; 

��–�7; 6�; 68; 88; 90; 9�; 9�–99; 101]

Тема 4. Міжнародні торговельні угоди та їх підготовка
1. Можливості фірми щодо пошуку комерційної інформації в Ук-

раїні. Стратегічні завдання ділового спілкування.
2. Основні етапи і тактичні засоби ведення ділових переговорів.
�. Психологічні аспекти організації ділового спілкування.
�. Раціональні аспекти ведення ділової бесіди при укладенні тор-

говельних угод.
�. Аналіз особистих характеристик ділових партнерів як засіб пра-

вильного вибору тактики переговорів.
6. Класифікація міжнародних торговельних посередників.
7. Торговельно-посередницькі зовнішньоекономічні операції.
8. Особливості вибору торговельного посередника.
9. Поняття міжнародної торговельної угоди (Віденська конвенція 

ООН 1980 р., Нова Гаазька конвенція 198� p.).
10. Міжнародна класифікація фірм.
11. Пошук і вибір контрагентів.
12. Інформаційна карта на фірму та її розділи.
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1�.  Функції довідників фірм для пошуку інформації.
1�.  Роль типового зовнішньоторговельного контракту купівлі-про-

дажу.
1�. Характерні  риси  зовнішньоторговельного  контракту  купівлі-

продажу.

Питання для самоконтролю 

1. Які є тактики проведення ділових переговорів? 
2. Що таке “дилер” і чим він відрізняється від “дистриб’ютора”?
�. Яка  існує  міжнародна  класифікація  фірм?  З  яких  джерел  її 

можна отримати?
�. Які міжнародні організації складають інформацію про фірми?
�. Що повинна містити типова картка на фірму?
6. Які істотні умови зовнішньоекономічного контракту ви знаєте?
7. Яким законодавством регулюється форма та зміст зовнішньо-

економічного контракту?
8. Якими  нормативними  документами  регулюються  форма  та 

зміст зовнішньоекономічного контракту в Україні?

Теми рефератів

1. Функції довідників фірм для пошуку інформації.
2. Види зовнішньоекономічних операцій.
�. Вимоги до змісту зовнішньоекономічного договору (контракту) 

в Україні.
�. Характерні ознаки зовнішньоторговельного контракту купівлі-

продажу.
�. Форс-мажорні обставини за зовнішньоекономічними договора-

ми.
Література [�; 7; 20; 2�; 28; �8–�0; �2; �7; �9; �1; �6–�9; 

6�; 66; 69; 70–7�; 88; 9�–98]

змістовий модуль іі. особливості зовнішньоекономічних 
договорів і правове регулювання 
розв’язання зовнішньоекономічних 
суперечок

Тема 5. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних 
операцій

1. Орендні операції та їх види.
2. Обов’язки сторін за орендною угодою.
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�. Економічна сутність і види лізингу.
�. Умови лізингових контрактів.
�. Основні види посередницьких операцій.
6. Методи реалізації товару на ринку. Класифікація міжнародних 

торговельних посередників.
7. Дилерські угоди.
8. Комісійні угоди.
9. Переваги консигнаційної угоди.

10.  Торговельно-посередницькі зовнішньоекономічні операції.

Питання для самоконтролю 

1. Якими нормативними актами регулюються орендні операції в 
Україні? 

2. Що таке “відновлюваний лізинг”?
�. Що таке “лізинг постачальнику”?
�. Що таке  “чистий лізинг”  і  чим він  відрізняється від  “мокрого 

лізингу”?
�. Чим відрізняється “дилерська угода” від “комісійної угоди”?

Теми рефератів 

1. Порядок проведення бартерних операцій в Україні.
2. Класифікація і загальна характеристика умов “Інкотермс-2000” 

щодо обов’язків продавця.
�. Захисні застереження в зовнішньоекономічних договорах (кон-

трактах).
�. Орендні операції та їх види. Обов’язки сторін за орендною уго-

дою.
�. Умови лізингових контрактів.
6. Основні  етапи  і  тактичні  засоби  проведення  ділових  перего-

ворів.
Література [�–�6; �8–60; 6�; 6�; 67; 71–7�; 

7�; 78; 79; 88–97; 101]

Тема 6. Платіжно-розрахункові правовідносини 
в зовнішньоекономічній діяльності

1. Кредитування експорту у вигляді банківського кредиту.
2. Кредитування імпортерів.
�. Банківське кредитування імпортерів.
�. Умови виставлення чека в ЗЕД.
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�. Індосамент чека в ЗЕД.
6. Схеми проведення розрахунків за інкасо.
7. Схеми проведення розрахунків за різними видами акредитивів.
8. Система SWIFT.
9. Кредитні картки як один з інструментів зовнішньоекономічних 

розрахунків.
10. Хеджування як один із видів страхування валютних ризиків.
11. Операції своп як один із видів страхування валютних ризиків.

Питання для самоконтролю 

1. Що таке “кредитно-рамбурсне” кредитування?
2. Які види чеків ви знаєте?
�. Як проводиться інспектування чека?
�. Що таке “авалювання” чека?
�. Які додаткові умови передбачає інкасо?
6. Які транспортні документи повинні надаватись разом з акреди-

тивом?
7. Як оплачуються послуги банку, що здійснює переказ, в системі 

SWIFT?
8. Які інструменти хеджування ви знаєте? 
9. Чим відрізняється хеджування ризику імпортера від хеджуван-

ня ризику експортера?

Теми рефератів 

1. Види та порядок розрахунків за зовнішньоекономічними дого-
ворами (контрактами).

2. Способи й засоби міжнародних розрахунків. Форми міжнарод-
них розрахунків.

�. Документарний акредитив.
�. Банківські гарантії у міжнародних грошових зобов’язаннях.
�. Чек у міжнародних розрахунках.

Література [6; 7; 19; 2�; �2; �8]

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності у спеціальних економічних зонах

1. Зони, сприятливі для нерезидентів.
2. Роль нерезидентських зон у міжнародній економічній системі.
�. Правові режими вільних економічних зон.
�. Правове регулювання офшорних зон у Великобританії.
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�. Правове регулювання офшорних зон у США.
6. Правове регулювання офшорних зон у країнах, що розвивають-

ся.

Питання для самоконтролю

1. Які види вільних економічних зон існують у світі?
2. Які з них найбільш поширені у розвинених країнах і чому?
�. Які правові режими існують у вільних економічних зонах у роз-

винених країнах?
�. Які  правові  режими  існують  у  вільних  економічних  зонах  у 

країнах, що розвиваються?
�. Які особливості правового режиму офшорних зон у Великобри-

танії?
6. Які перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні?

Теми рефератів

1. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності у спеціаль-
них економічних зонах.

2. Правове регулювання офшорних зон за законодавством Вели-
кобританії.

�. Правове  регулювання  офшорних  зон  за  законодавством  Рес-
публіки Кіпр.

�. Вільні економічні зони в Україні. 
Література [�–18; �8; �0; �1; ��; 9�; 97; 98; 101]

Тема 8. Порядок розгляду зовнішньоекономічних спорів
1. Винесення  рішень  Міжнародним  комерційним  арбітражем 

(МКА) в Україні.
2. Виконання  рішень  Міжнародного  комерційного  арбітражу  в 

Україні.
�. Порядок  оскарження  рішень Міжнародного  комерційного  ар-

бітражу.
�. Вирішення  інвестиційних  спорів  у  зовнішньоекономічній 

сфері.
�. Діяльність Багатостороннього Агентства по гарантіях інвести-

цій.

Питання для самоконтролю 

1. Який порядок винесення рішення МКА в Україні?
2. Які вимоги пред’являє законодавство до форми рішення МКА в 

Україні?
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�. Який порядок виконання рішень МКА в Україні? Як МКА у та-
кому разі пов’язаний із системою державних судів?

�. Який порядок оскарження рішень Міжнародного комерційного 
арбітражу згідно з Типовим законом ЮНСІТРАЛ “Про міжна-
родний торговий арбітраж” 198� р.?

�. Коли було створено Багатостороннє Агентство по гарантіях ін-
вестицій?

6. Які функції Багатостороннього Агентства по гарантіях інвести-
цій?

Теми рефератів 

1. Відповідальність у ЗЕД: види та загальна характеристика.
2. Порядок розгляду зовнішньоекономічних спорів.

Література [�–18; �8; �0; �1; ��; 62; 70; 77; 80; 86; 91; 9�]
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