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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сучасна економіка України передбачає активне здійснення суб’єктами 

підприємницької діяльності зовнішньоекономічних відносин. Це є необхідною 

умовою міжнародної економічної співпраці України та її інтеграції у світову 

економіку. Інтеграція у світове господарство дасть змогу нашій державі 

залучити у свою економіку новітні промислові технології та реалізувати 

експортні можливості вітчизняного виробництва. Цьому процесу повинна 

сприяти зовнішньоекономічна політика як на мікро- так і на макрорівнях. В 

основі державної політики щодо зовнішньоекономічної діяльності знаходиться 

її економічна необхідність, а основним механізмом є правовий механізм 

регулювання зовнішньоторговельних відносин. Роль такого регулювання 

зростає відповідно із входженням України до регіональних інтеграційних 

об’єднань та міжнародних економічних організацій. 

У зв’язку з цим в Україні прийнято значну кількість нормативних актів. 

Склалася певна законодавча система щодо зовнішньоекономічної діяльності: 1) 

спеціальних законодавчих актів про зовнішньоекономічну діяльність; 2) 

комплексних законодавчих актів, норми яких регулюють зовнішньоекономічні 

відносини; 3) актів інших галузей законодавства, окремі норми яких регулюють 

також зовнішньоекономічні відносини. Тобто можна говорити про формування 

нової галузі законодавства ― зовнішньоекономічної. 

Програма курсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності» передбачає вивчення загальних положень зовнішньоекономічного 

права (поняття, предмет, методи й джерела права) і його окремих інститутів. 

Метою викладання програми курсу «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» є: ознайомлення студентів із системою 

органів, принципами й методами регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні; формування вміння студентів здійснювати аналіз 

універсальних та регіональних міжнародно-правових актів в області 

регулювання торговельних відносин на міжнародному рівні; формування у 



студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 

правознавця, юридичне мислення; сприяння формуванню вмінь студентів щодо 

застосовування теоретичних правничих знань на практиці.  

Завдання навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності»: ознайомити студентів із сучасними 

тенденціями регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та світі; 

навчити студентів здійснювати аналіз національного законодавства та 

міжнародно-правових актів в сфері правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; ознайомити студентів із особливостями 

правового регулювання окремих видів зовнішньоекономічної діяльності; 

навчити студентів застосовувати правові знання з зарубіжних систем права для 

оцінювання юридичних фактів, та виявлення тенденцій правового регулювання 

окремих видів зовнішньоекономічної діяльності;  

Студент повинен уміти аналізувати та тлумачити правові норми, що 

регулюють зовнішньоекономічні відносини; реалізувати одержані знання на 

практиці. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

Тема 1. Система правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

країни 

Сучасні тенденції розвитку всесвітньо-господарських зв'язків. Розвиток 

світової економіки та її особливості на сучасному етапі: підвищення ролі 

транснаціональних корпорацій, транснаціональних інвестиційних фондів, 

розвиток вільних економічних зон. Всесвітньо-господарські центри світової 

торгівлі.  

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Складний комплексний 

міжгалузевий характер зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового 

регулювання Предмет і сутність правового регулювання ЗЕД.  

Поняття суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Правовий статус 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 



Рівні сучасної системи регулювання міжнародних торговельно-

економічних відносин: корпоративний, національний та міжнародний 

(міжнаціональний, наднаціональний, глобальний). Національний та 

міжнародний рівні регулювання зовнішньоекономічних відносин.  

Загальна характеристика методів правового регулювання міжнародних 

економічних відносин. Принципи правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин та їх співвідношення зі спеціальними 

принципами міжнародного економічного права. Регулювання ЗЕД 

міжнародними організаціями. Діяльність Світової організації торгівлі 

(ГАТТ/СОТ) її завдання й функції. Правове регулювання зовнішньоекономічних 

відносин Європейського Союзу. 

Джерела правового регулювання ЗЕД : внутрішнє (національне) 

законодавство, міжнародно-правові акти, звичаї у міжнародній торговельній 

практиці, судові рішення. Основні міжнародно-правові акти у сфері правового 

регулювання ЗЕД. Питання уніфікації зовнішньоекономічного законодавства 

України з іншими законодавчими системами (ЄС, COT). 

Види ЗЕД. Структура ЗЕД та її елементи. Право на здійснення ЗЕД та 

механізм його реалізації в Україні. Правові режими зовнішньоекономічної 

діяльності. Класифікація суб’єктів ЗЕД. Поняття правовідносин з іноземними 

суб'єктами ЗЕД. Правовий статус іноземних господарських суб'єктів в Україні. 

Правовий статус українських господарських суб'єктів за кордоном. 

Література: [1-29, 34, 41, 44, 48, 49, 53, 56, 57, 63-81, 98] 

 

 

Тема 2. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Основні цілі зовнішньоекономічної політики держави. Дві тенденції щодо 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності : лібералізація та протекціонізм. 

Одностороннє, двостороннє та багатостороннє державне регулювання ЗЕД. 

Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Повноваження органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності : Верховної Ради України, Президента та 

Уряду України, Національного банку України, Міністерства економіки України, 

Державної митної служби України, Антимонопольного комітету України, 

Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Інші державні органи регулювання 



ЗЕД : Митно-тарифна рада України, Зовнішньоекономічна рада при Кабінеті 

Міністрів України, Департамент економічної політики Кабінету Міністрів 

України, Управління економіки районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

державної адміністрації, Державна служба експортного контролю, Державна 

санітарно-епідеміологічна служба України, Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України тощо.  

Особливості сучасного державного регулювання ЗЕД в Україні. Державне 

регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в регіонах. Повноваження 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності та Управління з 

питань сприяння залученню інвестицій при обласній державній адміністрації. 

Реалізація загальнодержавних та регіональних програм як основний інструмент 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.    

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання 

ЗЕД. 

Правові засади митної справи в Україні. Законодавче регулювання митної 

справи. Система митних органів в Україні та їх повноваження при здійсненні 

управління митною справою. Облік об'єктів ЗЕД у митних органах України.  

Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах глобалізації та фінансової кризи. Тенденція до лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності. Тенденції до регіональної переорієнтації та до 

змін у структурі зовнішньої торгівлі України. 

Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності : 

товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші 

організації координаційного типу. 

Література: [1-19, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 46, 47, 50, 51, 56, 57, 60, 92, 97, 98]  

 

 

Тема 3. Тарифний та нетарифний методи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

Використання тарифного захисту в національній економіці. Ефективність 

застосування митно-тарифних засобів регулювання ЗЕД. Митні режими. Митне 

законодавство та його основні положення. Поняття митних тарифів і платежів. 

Мито та митна квота як основні інструменти тарифного регулювання ЗЕД. 

Вплив митно-тарифних засобів регулювання на зовнішньоекономічну 



діяльність. Зміст національної економіки згідно з ГАТТ/СОТ. Політика 

ГАТТ/СОТ щодо тарифного регулювання міжнародних торговельних відносин. 

Структура митного тарифу в різних країнах світу. Класифікація 

міжнародних товарних номенклатур. Структура митного тарифу України. 

Поняття суть та призначення єдиного митного тарифу України. Класифікація 

мита за напрямком товару, за методикою нарахування, в залежності від країни 

походження товару, за характером свого походження, за економічним змістом. 

Митна вартість та методи її визначення. Правові умови звільнення від сплати 

мита. Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил. 

Особливості митно-тарифного регулювання імпортних операцій у США. 

Загальна характеристика правового регулювання митних відносин в ЄС.  

Нетарифне регулювання ЗЕД та дозвільна система України. Класифікація 

методів нетарифного регулювання. Кількісні інструменти нетарифного 

регулювання ЗЕД : ліцензування, квотування, “добровільні обмеження”. Види 

ліцензій та порядок їх видачі в Україні. Види квот. Правовий режим квотування 

та ліцензування імпорту та експорту товарів, робіт та послуг в Україні. 

Прихованні інструменти нетарифного регулювання ЗЕД : державні закупки, 

вимоги про вміст місцевих компонентів, технічні бар’єри, податки й збори 

тощо. Фінансові інструменти нетарифного регулювання ЗЕД : субсидії, 

кредитування, демпінг тощо. Правове забезпечення фінансових інструментів 

нетарифного регулювання ЗЕД. Політика ЄС та ГАТТ/СОТ щодо нетарифного 

регулювання міжнародних торговельних відносин. 

Література: [1-5, 10, 11, 19, 25, 33, 34, 37, 41, 56, 57, 60, 72, 82, 84-86, 93, 94-96, 

99] 

 

Тема 4. Зовнішньоекономічні договори (контракти) 

Класифікація міжнародних комерційних операцій за спрямуванням 

товару, за ступенем готовності продукції, за організаційною формою тощо. 

Визначення зовнішньоекономічного/міжнародного торговельного 

договору (контракту). Головні ознаки зовнішньоекономічного контракту. 

Нормативно-правове забезпечення укладання й виконання 

зовнішньоекономічного договору (контракту). Особливості укладення 

зовнішньоекономічних контрактів.  

Правове регулювання форми зовнішньоекономічного договору 

(контракту) на національному та міжнародному рівнях.  



Правове регулювання змісту міжнародного торговельного договору. 

Суттєві умови зовнішньоекономічного договору. Види ціни та способи її 

визначення в міжнародних торгових договорах. Державне регулювання цін при 

експорті/імпорті продукції. Порядок розрахунків за зовнішньоторговельними 

угодами. Способи визначення якості товару в зовнішньоекономічних 

контрактах. Базисні умови поставки товарів та застосування правил Інкотермс.  

Порядок підписання зовнішньоекономічного договору. 

Облік та реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) за законодавством України.  

Загальна характеристика положень Конвенції ООН про договір 

міжнародної купівлі-продажу товарів. Форма контракту міжнародної купівлі-

продажу. Зміст зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу. Базисні 

умови постачання товару. Правило переходу ризику у зв'язку з утратою чи 

пошкодженням товару. Поняття та склад збитків у зв'язку з порушенням та 

розірванням угоди, вимоги щодо їх відшкодування. Підстави звільнення від 

відповідальності за Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів (Відень, 1980 p.). 

Визнання недійсності зовнішньоекономічного договору. Питання 

недійсності зовнішньоекономічного договору, що суперечить інтересам держави 

і суспільства.  

Література: [4-6, 9, 10, 13-15, 19, 20, 36, 39, 41-45, 54-59, 62, 83, 90] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Особливості та умови зовнішньоекономічних договорів та правове 

регулювання розв’язання зовнішньоекономічних суперечок  

 

Тема 5. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних операцій 

Міжнародні зустрічні операції: поняття й значення. Форми зустрічної 

торгівлі. Зобов'язання продавця за угодою. Заходи правового захисту у випадку 

порушення угоди продавцем. Правовий режим та порядок здійснення бартерних 

(товарообмінних) операцій. Компенсаційні угоди на комерційній основі та 

Компенсаційні угоди на основі угод про виробниче співробітництво. 

Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних операцій з 

давальницькою сировиною. 



Кооперативне співробітництво в зовнішньоекономічній діяльності та 

правова форма його здійснення.  

Особливості угод з експорту та імпорту послуг. Правове регулювання 

договору франчайзингу. Консультативний інжиніринг : поняття та особливості. 

Міжнародна торгівля ліцензіями. Особливості патентних ліцензійних угод. 

Поняття оренди та лізингу. Міжнародно-правове регулювання лізингу. 

Основні положення законодавчих актів України щодо оренди й лізингу. 

Правовий режим оперативного лізингу. Правовий режим фінансового лізингу. 

Договір міжнародного лізингу та його істотні умови.  

Поняття міжнародних перевезень та їх види. Правове регулювання 

міжнародних залізничних перевезень. Правове регулювання перевезень 

вантажів автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом. 

Поняття та види договорів про міжнародні перевезення вантажів, їх правове 

регулювання. Вибір виду транспорту; вид вантажу; відстань і маршрут 

перевезення. Транспортно-експедиторські підприємства та послуги, які вони 

надають : експедиції по відправленню, прибуттю, перевезенню, збереженню і 

складуванню, вантажно-розвантажувальних робіт, виконання митних 

формальностей, контейнерних перевезень, експертизи і здавання-прийняття по 

кількості і якості товару, по стивидорних роботах (розміщенню вантажу на 

судні). Підготовка вантажу до відправки. Транспортно-експедиторська 

документація. 

Поняття міжнародного інвестування та його види. Види міжнародних 

інвестицій та форми їх реалізації. Міжнародно-правові акти щодо інвестування. 

Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. Гарантії здійснення 

іноземного інвестування в Україні. Правові підстави інвестування за межі 

України. Міжнародно-правовий захист іноземних інвестицій. 

Поняття зовнішньоторговельного посередництва. Вибір посередника. 

Класифікація міжнародних посередників. Угоди із зовнішньоторговельними 

посередниками. Права посередників та їх види. Угода про виключний продаж 

товарів. Консигнація як різновид угоди комісії. Особливості агентської угоди та 

її умови. Угоди з брокерами, їх завдання й особливості. 

Література: [4-6, 8-10, 13-15, 19, 20-23, 29, 36, 39, 41-45, 54-59, 65-71, 73-78, 

80, 89, 90] 

 

 



Тема 6. Платіжно-розрахункові правовідносини в зовнішньоекономічній 

діяльності 

Поняття та основне завдання міжнародних розрахунків. Основні 

відмінності міжнародних розрахунків від національних. Суб’єкти міжнародних 

розрахунків. Правове забезпечення платіжно-розрахункових відносин у 

зовнішньоекономічній діяльності.  

Види платежу : платіж готівкою, авансовий та у кредит. Інструменти 

міжнародних розрахунків. Форми розрахунків у міжнародній торговій практиці. 

Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні. 

Фінансові ризики : кредитний, валютний, зміни процентної ставки, ризик 

рефінансування, пов’язані з оплатою. Способи уникнення фінансових ризиків. 

Валютне та мультивалютне застереження. Хеджування як один із способів 

уникнення фінансових ризиків. Види хеджування. Факторинг та форфейтинг у 

зовнішньоекономічній діяльності. Правові гарантії розрахунків у 

зовнішньоекономічній діяльності. 

Документи по платіжно-банківським операціям.  

Поняття валюти і валютних операцій. Міждержавний, регіональний і 

національний рівні валютного регулювання. Валютна політика та валютне 

регулювання. Завдання валютного контролю. Інструменти валютного 

регулювання. Повноваження органів та агентів валютного контролю. Основні 

положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні. Види 

валютних операцій. Правове регулювання операцій купівлі-продажу іноземної 

валюти готівкою в Україні. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті в 

банках України та за кордоном. Порядок переміщення валюти через митний 

кордон. Відповідальність за порушення порядку валютних операцій. 

Література: [4, 7, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 41, 52, 56, 57, 61, 91, 94] 

 
 
Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

спеціальних економічних зонах (СЕЗ) 

Поняття та види спеціальних правових режимів у ЗЕД. Поняття 

спеціальної (вільної) економічної зони. Сутність, цілі і підходи до організації 

спеціальних економічних зон. Правовий статус вільних економічних зон. 

Класифікація вільних економічних зон. 



Концепції розвитку сучасних економічних зон та їх особливості. 

Особливості прикордонної торгівлі та транскордонного співробітництва. 

Політика Європейського союзу щодо створення та правових режимів у СЕЗ. 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в СЕЗ, їх права та обов'язки. 

Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні. Типи СЕЗ і 

порядок їх створення в Україні. Порядок ліквідації СЕЗ в Україні. Органи 

управління в СЕЗ. 

Зміст та види офшорних операцій. Офшорні зони : поняття та специфіка. 

Види офшорних зон. Особливості режимів «податкової гавані», центру «офшор» 

та реєстру «зручний прапор». Особливості створення і функціонування 

офшорних компаній.  

Обмежувальна практика стосовно офшорів. Політика Європейського 

Союзу щодо створення та існування офшорних зон. 

Правовий режим виключної (морської) економічної зони України.  

Література: [16, 29, 31, 40, 87, 100] 

 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Види ЗЕД, їх загальна характеристика. 

2. Принципи і правові режими ЗЕД. 

3. Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД в Україні. 

4. Недержавне регулювання ЗЕД в Україні та за кордоном. 

5. Національний та міжнародний рівні регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. 

6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання застосування 

нетарифних заходів. 

8. Регулювання застосування фінансових методів торговельної політики в ЗЕД 

на засадах норм і принципів системи ГАТТ/COT. 

9. Кількісні обмеження регулювання ЗЕД в Україні. 

10. Порядок та умови застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну. 

11. .Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи в системі права СОТ. 



12. Види зовнішньоекономічних операцій. 

13. Вимоги до змісту зовнішньоекономічного договору (контракту) в Україні. 

14. Характерні риси зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу. 

15. Операції з давальницькою сировиною в Україні. 

16. Порядок проведення бартерних операцій в Україні. 

17. Класифікація і загальна характеристика умов "Інкотермс-2010" щодо 

обов'язків продавця. 

18. Класифікація і загальна характеристика умов "Інкотермс-2010" щодо 

доставки товару до місця призначення. 

19. Захисні застереження в зовнішньоекономічних договорах (контрактах). 

20. Форс-мажорні обставини за зовнішньоекономічними договорами. 

21. Види та порядок розрахунків по зовнішньоекономічним договорам 

(контрактам). 

22. Орендні операції та їх види. Обов'язки сторін за орендною угодою. 

23. Умови лізингових контрактів. 

24. Факторинг та форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності 

25. Види посередницьких операцій . 

26. Правове регулювання передачі технологій у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

27. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності в спеціальних 

економічних зонах. 

28. Правове становище сучасних офшорних зон. 

29. Відповідальність у ЗЕД : види та загальна характеристика. 

30. Порядок розгляду зовнішньоекономічних спорів. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Сучасні тенденції розвитку всесвітньо-господарських зв’язків. 

2. Поняття суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України.  

3. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та механізми його 

реалізації. 

4. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 



5. Значення міжнародного публічного та міжнародного приватного права в 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

6. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

9. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

10. Зовнішньоекономічна політика України. 

11. Недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

12. Правові режими в зовнішньоекономічній діяльності. 

13. Митно-тарифні засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

14. Правові засади тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД в Україні. 

15. Основні завдання митного тарифу України. 

16. Методи визначення митної вартості товару. 

17. Правові умови звільнення від сплати мита при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

18. Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил. 

19. Класифікація мита. 

20. Антидемпінгове мито в зовнішньоекономічній діяльності. 

21. Інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

22. Правовий режим квотування та ліцензування імпорту та експорту. 

23. Види ліцензій, які видаються для експорту/імпорту товарів. 

24. Види квот, які встановлюються на експорт/імпорт товарів. 

25. Фінансові та приховані інструменти тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

26. Особливості митно-тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС. 

27. Особливості митно-тарифного регулювання імпортних операцій у СНД. 

28. Діяльність Світової організації торгівлі у сфері застосування тарифних та 

нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічних операцій. 



29. Поняття міжнародної торговельної угоди за законодавством України. 

30. Загальна характеристика правового регулювання зовнішньоекономічних 

контрактів в Україні. 

31. Конвенція ООН 1980 р. про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів. 

32. Сфера дії Віденської конвенції 1980 р. про договір міжнародної купівлі-

продажу товарів. 

33. Форма та зміст договору купівлі-продажу в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

34. Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА). 

35. Класифікація зовнішньоекономічних операцій. 

36. Зустрічна торгівля в зовнішньоекономічній діяльності. 

37. Правове регулювання бартерних угод в зовнішньоекономічній діяльності. 

38. Загальна характеристика торгівлі послугами в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

39. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів. 

40. Порядок укладання зовнішньоторговельного контракту. 

41. Права та обов’язки сторін по зовнішньоекономічному контракту купівлі-

продажу. 

42. Встановлення кількості та якості товару за міжнародним договором купівлі-

продажу товарів. 

43. Встановлення ціни в міжнародному договорі купівлі-продажу товарів. 

44. Особливості договору франчайзингу в зовнішньоекономічній діяльності. 

45. Договір про консультативний інжиніринг. 

46. Особливості ліцензійної угоди в зовнішньоекономічній діяльності. 

47. Лізинг як зовнішньоекономічна угода (поняття та види). 

48. Види лізингу в зовнішньоекономічній діяльності. 

49. Особливості міжнародного лізингу. 

50. Поняття та види заходів правового забезпечення виконання міжнародних 

торговельних угод.  



51. Правове регулювання створення та функціонування спільних підприємств. 

52. Базисні умови поставки товару (ІНКОТЕРМС). 

53. Правове регулювання експортно-імпортних операцій в Україні. 

54. Міжнародні транспортні перевезення та їх особливості. 

55. Міжнародні морські торговельні перевезення. 

56. Міжнародні залізничні торговельні перевезення. 

57. Міжнародні повітряні торговельні перевезення. 

58. Митні документи по зовнішньоекономічній угоді. 

59. Зовнішньоторговельні посередництво: поняття, завдання і види.  

60. Особливості дистриб’юторського та дилерського контракту в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

61. Особливості агентського договору в зовнішньоекономічній діяльності. 

62. Консигнаторські договори в зовнішньоекономічній діяльності. 

63. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. 

64. Міжнародно-правовий захист іноземних інвестицій. 

65. Форс-мажорні обставини за зовнішньоекономічними договорами. 

66. Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних 

торговельних процесів. 

67. Торговельна політика ЮНКТАД. 

68. Торговельна політика ЄС. 

69. Поняття розрахунків по зовнішньоекономічним договорам та джерела їх 

правового регулювання.  

70. Види платежів у зовнішньоекономічній діяльності. 

71. Інструменти розрахунків по зовнішньоекономічним угодам. 

72. Векселі як один з інструментів розрахунків у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

73. Чеки в зовнішньоекономічній діяльності. 

74. Банківський переказ у зовнішньоекономічній діяльності. 



75. Форми розрахунків по зовнішньоекономічним угодам. 

76. Поняття та види акредитивів у зовнішньоекономічній діяльності. 

77. Поняття та види інкасо в зовнішньоекономічній діяльності. 

78. Страхування валютних ризиків у зовнішньоторговельних угодах. 

79. Види валютних застережень у зовнішньоекономічних договорах. 

80. Хеджування як один із способів страхування валютного ризику. 

81. Факторинг та форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності. 

82. Валютне регулювання та валютний контроль в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

83. Система державного фінансового контролю зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

84. Міжнародна класифікація сучасних економічних зон. 

85. Правовий статус вільних економічних зон. 

86. Види правових режимів у вільних економічних зонах.  

87. Правове регулювання вільних економічних зон в Україні та закордоном. 

88. Особливості правового регулювання офшорних зон як одного з різновидів 

вільних економічних зон. 

89. Правове регулювання офшорних зон у країнах, які розвиваються. 

90. Правовий статус виключної (морської) економічної зони. 
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