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Мацко А.С., Кісілевич-Чорнойван О.М. Методичні матеріали щодо 

забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності” (для бакалаврів ).― К.: МАУП, 2016. 

 

 

Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів містять 

пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, зміст дисципліни 

“Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, тематику рефератів 

до кожної теми, а також список літератури. 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується 

розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин 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 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. В останній час Україні відбувається 

процес поступової гармонізації національного законодавства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності з міжнародними правовими актами таких 

організацій як ЄС та СОТ, що є необхідною умовою вступу до цих організацій 

та прискорення інтегрування нашої країни до світової економіки. В той же час 

Україна активно розвиває й інші напрями міжнародного економічного 

співробітництва. 

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності" є: 

- поглиблення теоретичних знань із дисципліни “Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності”, 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 знання на практиці; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових 

досліджень із проблем правового регулювання як на міжнародному так і на 

національному рівнях; 



- поглиблення знань студентів у галузі Міжнародного публічного права, 

Міжнародного приватного права, Міжнародного комерційного права, Теорії 

держави і права, Цивільного права, Господарського права;  

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та 

регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання сфери 

міжнародної торгівлі; 

- сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів; 

- вироблення у студентів умінь щодо виявлення новел у теорії й практиці 

міжнародно-правової та національної регламентації зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- формування уявлення студентів про загальні тенденції щодо стану 

забезпечення прав особи в зовнішньоекономічної діяльності; 

Завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності" полягає у: 

• засвоєння та поглиблення знань із дисципліни “Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності” 

• засвоєння умінь та навичок з аналізу універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; 

• засвоєння умінь студентів щодо проведення наукових досліджень із 

проблем правового регулювання міжнародних економічних відносин на 

міжнародному рівні; 

• закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 

прогалин у системі знань із предмета. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні 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 прослуханого лекційного 
матеріалу, вивчення обов'язкової та 
додаткової літератури 

1.1. Активна участь у різних видах 
аудиторних занять 

1.2. Вивчення окремих тем або питань, що 
передбаченні для самостійного 
опрацювання 

1.2. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.3. Виконання домашніх завдань 1.3. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.4. Виконання та письмове оформлення 
задач та інших робіт 

1.4. Перевірка правильності виконання 
завдань на аудиторних заняттях 

1.5. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) занять 

1.5. Активна участь у семінарських, 
практичних (лабораторних) заняттях 

1.6. Підготовка до модульного контролю 
та інших форм поточного контролю 

1.6. Написання контрольної роботи, 
тестування та ін. 

II Пошуково-аналітична робота 
2.1. Пошук та огляд літературних джерел 
за заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під 
час аудиторних занять 

2.2. Написання реферату чи доповіді за 
заданою проблематикою 

2.2 Обговорення (захист) реферату під час 
аудиторних занять 

2.3. Аналітичний розгляд наукової 
публікації 

2.3. Обговорення результатів проведеної 
роботи під час аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної виробничої 
ситуації, підготовка до ситуаційних 
вправ 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, 
участь у діловій грі, ситуаційних вправах 
та ін. 

 

Вивчення питань, винесених на самостійний розгляд, повинно проходити 

в терміни між лекціями та семінарами з даних тем. На кожному семінарському 

занятті проводиться перевірка вивчення студентами тем, даних на самостійне 

опрацювання, що передбачає проведення усного опитування, перевірки 

рефератів по заданим темам, внесення питань, винесених на самостійне 

опрацювання, в перелік питань рефератів. Готуючись до виступу на семінарі, 

студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна 

користуватися під час виступу.  



Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 

проходить під керівництвом викладача, який вказує студенту, де можна знайти 

відповідну літературу (нормативні джерела, підручники, монографії статті 

тощо) та консультує студента з приводу 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, із питань, які винесені на модульний 

та поточний контроль. 

2. Опрацювання спеціальної юридичної літератури та підручників по 

темах, винесених на модульний та поточний контроль. 

Підготовка до контрольної роботи повинна проходити протягом часу, 

відведеного навчальним розкладом, до відповідного семінарського заняття, на 

якому відбудеться модульний контроль знань.  

Вивчення засад правового регулювання зовнішньоекономічних відносин 

передбачає підготовку студентами рефератів по темах, які вказуються у планах 

семінарських занять. При підготовці рефератів студенти використовують як 

основну так і додаткову літературу, проводять власний аналіз та реферування 

літературних джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на  

семінарських заняттях, кращі з них можуть бути рекомендовані на розгляд у 

наукових студентських гуртках, конференціях.  

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення результатів 

пошуково-аналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. Доповідь 

— документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, 

пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 

обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу 

та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді становить 4— 8 сторінок. 

Якщо доповідь складається з 4—6 сторінок, вона називається повідомленням. 

Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні 

правові акти, та обов`язкову й додаткову літературу по темі. Обсяг реферату 



складає 10-15 сторінок. Його структура: вступ ( 1-2 стор.), основна частина ( 8-

10 стор.), висновки ( 1-2 стор.); перелік використаних джерел. Реферат 

виконується на білому папері формату А4 .При підготовці реферату студенти  

проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них 

можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, 

конференціях. 

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 

повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські 

заняття у групі. Відпрацювання може проходити в одній з наступних форм :  

- усна – студент повинен відповісти на питання, винесені на відповідне 

семінарське заняття, які задає йому викладач; 

- доповідь – студент готує доповідь за заданою йому викладачем темою по 

відповідному семінарському заняттю; 

- реферат – за погодженням із викладачем студент готує реферат із 

відповідної теми семінарського заняття.   

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

№ 

п/п 

Назва змістового модуля і теми 

І 
Змістовий модуль 1. Загальні засади правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 



 Тема 1. Система правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

країни. 

Тема 2. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тема 3. Тарифний та нетарифний методи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 4. Міжнародні торговельні угоди та їх підготовка. 

ІІ 
Змістовий модуль 2. Особливості зовнішньоекономічних договорів та 

правове регулювання розв’язання зовнішньоекономічних суперечок 

Тема 5. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних операцій. 

Тема 6. Платіжно-розрахункові правовідносини в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

спеціальних економічних зонах. 

 Разом годин: 90 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Торговельні звичаї в системі джерел правового регулювання ЗЕД. 

2. Міжнародні договори в системі джерел правового регулювання ЗЕД. 

3. Основні інститути регулювання на міжнародному та національному рівнях. 

4. Засоби зовнішньоекономічного регулювання. 

5. Діяльність ГАТТ/СОТ, її завдання і функції. 

6. Діяльність ЄС по регулювання ЗЕД. 



7. Діяльність НАФТА по 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 ? 

3. Які засоби стимулювання експорту ви можете назвати ? 

4. Які головні органи має СОТ ? Які в них завдання ? 

5. Які основні міжнародні документи прийняті в рамках ГАТТ/СОТ ? 

6. Якими нормативними актами регулюється зовнішньоекономічна 

діяльність у рамках ЄС ? 

7. Які заходи прийнято в НАФТА для лібералізації торгівлі в середині 

об’єднання ? 

Теми рефератів:  

1. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного 

права в системі регулювання ЗЕД. 

2. Види ЗЕД, їх загальна характеристика. 

3. Принципи і правові режими ЗЕД. 

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

 

Тема 2. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Напрями та цілі державного регулювання в сфері ЗЕД. 

2. Основні функції Міністерства економіки України по регулюванню ЗЕД. 

3. Основні функції Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі по 

регулюванню ЗЕД. 

4. Основні функції Державної служби експортного контролю по регулюванню 

ЗЕД. 

5. Регулювання ЗЕД органами місцевого самоврядування. 

6. Основні функції біржі в торгівлі товарами. 



7. Діяльність торгових палат в сфері міжнародної торгівлі.  

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 міжнародної 

торгівлі для врегулювання ЗЕД ? 

3. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у сфері 

регулювання ЗЕД відповідно до ЗУ “Про зовнішньоекономічну 

діяльність” 1991 р. ? 

4. Якими нормативними документами регулюється діяльність бірж на 

території України ? 

5. 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. 

3. Національний та міжнародний рівні регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. 

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 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Методика визначення митної вартості товарів. 

2. Підстави для звільнення від сплати мита. 

3. Приховані методи нетарифного регулювання ЗЕД в Україні. 

4. Фінансові методи нетарифного регулювання ЗЕД в Україні. 

5. Податки як один із нетарифних методів регулювання ЗЕД в Україні. 

6. Державні закупки як один із нетарифних методів регулювання ЗЕД в 

Україні. 



7. Вимога обов’язкового вмісту місцевих компонентів один із нетарифних 

методів регулювання ЗЕД в Україні. 

Питання для самоконтролю:  

1. Як саме визначається митна вартість товару за ціною угоди щодо 

ідентичних товарів відповідно до Митного кодексу України ? 

2. Які категорії товарів звільняться від сплати державного мита при ввезенні 

на територію України ? 

3. Що таке “вимоги про вміст місцевих компонентів” ? 

4. Що таке “демпінг” ? 

5. Які є види демпінгу ? 

6. Як регулюється питання державних закупок відповідно до документів 

ГАТТ/СОТ ? 

7. Як регулюється питання державних закупок відповідно до документів 

ЄС? 

8. Що до яких товарів в Україні існує вимога про вміст місцевих 

компонентів? 

Теми рефератів:  

1. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні, загальна характеристика. 

3. Фінансові методи торговельної політики в ЗЕД України. 

4. Кількісні обмеження регулювання ЗЕД в Україні. 

5. Порядок та умови застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну. 

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

99] 

 

Тема 4. Міжнародні торговельні угоди та їх підготовка 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Поняття міжнародної торговельної угоди ( Віденська конвенція ООН 1980 

р., Нова Гаазька конвенція 1985 p.). 



2. Вимоги до форми та змісту зовнішньоекономічних договорів. 

3. Способи укладання зовнішньоекономічних договорів. 

4. Реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних договорів. 

5. Роль типового зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу. 

6. Характерні риси зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу. 

7. Права та обов’язки сторін договору відповідно до Віденської конвенції про 

договір міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. 

Питання для самоконтролю:  

1. Які існують критерії віднесення договору до договору комерційного 

характеру в різних країнах світу ?  

2. Які критерії віднесення договору до зовнішньоекономічного ? 

3. Що таке “дилер” та чим він відрізняється від “дистриб'ютора” ? 

4. Яка існує міжнародна класифікація фірм ? З яких джерел її можна 

отримати ? 

5. Які істотні умови зовнішньоекономічного контракту ви знаєте ?  

6. Яким законодавством регулюється форма та зміст 

зовнішньоекономічного контракту ? 

7. Якими нормативними документами регулюється форма та зміст 

зовнішньоекономічного контракту в Україні ? 

8. В чому полягає особливість визначення терміну «договір міжнародної 

купівлі-продажу» відповідно до Віденської конвенції про договір 

міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. ? 

9. Які права покупця відповідно до Віденської конвенції про договір 

міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. ? 

10. Які права продавця відповідно до Віденської конвенції про договір 

міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. ? 

Теми рефератів:  

1. Види зовнішньоекономічних операцій. 

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

3. Характерні риси зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу. 



4. Форс-мажорні обставини за зовнішньоекономічними договорами. 

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

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Особливості зовнішньоекономічних договорів та правове регулювання 

розв’язання зовнішньоекономічних суперечок 

 

Тема 5. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних операцій 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Зустрічна торгівлі в ЗЕД. 

2. Орендні операції та їх види. 

3. Обов'язки сторін за орендною угодою. 

4. Економічна суть та види лізингу. 

5. Особливості лізингового контракту в ЗЕД. 

6. Торговельно-посередницькі зовнішньоекономічні операції. 

7. Методи реалізації товару на ринку. Класифікація міжнародних 

торговельних посередників. 

8. Дилерські угоди. 

9. Комісійні угоди. 

10. Переваги консигнаційної угоди. 

Питання для самоконтролю:  

1. Якими нормативними актами регулюються орендні операції в Україні ?  

2. Що таке “відновлюваний лізинг” ? 

3. Що таке “лізинг постачальнику” ? 

4. Що таке “чистий лізинг” і чим він відрізняється від “мокрого лізингу” ? 

5. Чим відрізняється “дилерська угода” від “комісійної угоди” ? 

6. Які види операцій із зустрічної торгівлі ви знаєте ? 

7. Якими міжнародними договорами регулюється посередництво в ЗЕД ? 



8. Які основні положення Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг 

1988 р.?  

Теми рефератів:  

1. Порядок проведення бартерних операцій в Україні. 

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

обов'язків продавця. 

3. Захисні застереження в зовнішньоекономічних договорах (контрактах). 

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

5. Умови лізингових контрактів. 

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 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Кредитування експорту у вигляді банківського кредиту. 

2. Кредитування імпортерів. 

3. Банківське кредитування імпортерів. 

4. Умови виставлення чека в ЗЕД. 

5. 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 ? 



3. Як проводиться інспектування чеку ? 

4. Що таке “авалювання” чеку ? 

5. Які додаткові умови передбачає інкасо ? 

6. Які транспортні документи повинні надаватись разом з акредитивом ? 

7. Яким чином оплачуються послуги банку, що здійснює переказ, в системі 

SWIFT ? 

8. Які інструменти хеджування ви знаєте ?  

9. Чим відрізняється хеджування ризику імпортера від хеджування ризику 

експортера ? 

Теми рефератів:  

1. Види та порядок розрахунків по зовнішньоекономічним договорам 

(контрактам). 

2. Способи й засоби міжнародних розрахунків. Форми міжнародних 

розрахунків. 

3. Документарний акредитив. 

4. Банківські гарантії у міжнародних грошових зобов’язаннях. 

5. Чек у міжнародних розрахунках. 

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 

Питання, винесені на самоопрацювання: 

1. Зони, сприятливі для нерезидентів. 

2. Роль нерезидентських зон у міжнародній економічній системі. 

3. Правові режими вільних економічних зон. 

4. Правове регулювання офшорних зон у Великобританії. 

5. Правове регулювання офшорних зон в США. 

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

Питання для самоконтролю:  

1. Які види вільних економічних зон існують у світі ? 



2. Які з них найбільш поширені в розвинених країнах і чому ? 

3. Які правові режими існують у вільних економічних зонах, що 

знаходяться в розвинених країнах ? 

4. Які правові режими існують у вільних економічних зонах, що 

знаходяться в країнах, які розвиваються ? 

5. Які особливості правового режиму офшорних зон у Великобританії ? 

6. Які перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні ? 

Теми рефератів:  

1. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності в спеціальних 

економічних зонах. 

2. Правове регулювання офшорних зон за законодавством Великобританії. 

3. Правове регулювання офшорних зон за законодавством Республіки Кіпр. 

4. Вільні економічні зони в Україні.  

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

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

ОСНОВНА: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 

30. — Ст. 141. 

2. Господарський кодекс від 16.01.2003 № 436-IV / Голос України від 

14.03.2003 — № 49. 

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI / Голос України від 

21.04.2012 — / № 73-74 / 

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 № 2121-III // 

ВВР України. — 2001. — №5-6.—Ст. 30. 

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 

959-XII // ВВР УРСР. — 1991. —№29. —Ст. 377. 



6. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV 

// Відомості Верховної Ради України 2005.— № 32. 

7. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 

3480-IV // «Відомості Верховної Ради України (ВВР).— 2006.— N 31.— ст. 

268. 

8. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 

10.12.1991 № 1953-XII // ВВР України. — 1991. — № 46. — Ст. 616. 

9. Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10.09.1991 

№ 1540а-XII // ВВР України. — 1991.—№46.— Ст. 617. 

10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII // 

ВВР України. — 1991. — №17. Ст. 646; 1992.— №10. — Ст. 138. 

11. Закон України «Про Митний тариф України» від від 19.09.2013 № 584-VII // 

Відомості Верховної Ради (ВВР).— 2014 — № 20-21.— ст.740 

12. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // 

ВВР України. — 1991. — № 49. — Ст. 682. 

13. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 № 997-XIV // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР).— 1999.— N 41 — Cт. 372. 

14. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію 

автомобільних доріг» від 14.12.1999 № 1286-XIV // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). — 2000.— N 3.— Cт. 21.  

15. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 

галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 року N 351-XIV / 

ВВР України. — 1999.—, N 5-6.— ст.44 

16. Закон України «Про загальні засади створення та функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII // ВВР 

України. — 1992. — № 50. — Ст. 676. 

17. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 

від 19.02.1993 № 15-93 // ВВР України. — 1993. — № 17. — ст. 184. 



18. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види 

майна» від 17.06.1992 № 2471-XII // ВВР України. — 1992. — № 35. — Ст. 

517. 

19. Постанова КМУ «Про деякі питання регулювання товарообмінних 

(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 

29.04.1999 № 756. 121// Офіційний вісник України — 1999 р.— № 18.— 

стор. 50. 

20. Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 01.01.1980 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

21. Гамбургская Конвенция о морской перевозке грузов 1978 г. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

22. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТИФ) 1980 p. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

23. Варшавская Конвенция о воздушной перевозке 1929 г., дополненная 

Гаагским Протоколом 1955 г. и Гватемальским Протоколом 1971 г. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

24. Міжнародні правила по тлумаченню термінів "ІНКОТЕРМС" (редакція та 

2010 p.) /htp://www.rada.gov.ua. 

25. Рішення про правила визначення країни походження товарів від 24.09.1993 

p., ухваленого Радою глав урядів СНД /htp://www.rada.gov.ua. 

26. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів від 01.10 1983 

р. /htp://www.rada.gov.ua. 

27. Уніфіковані правила по інкасо (редакція 01.01.1978 p., 1995 p.) 

/htp://www.rada.gov.ua. 

28. Вашингтонська конвенція 1965 р. «Про порядок вирішення інвестиційних 

спорів між державами та іноземними особами» /htp://www.rada.gov.ua. 

29. Алієва-Барановська В.М., Бабіч Г.В., Дахно І.І. Право зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посіб.-довідник. — К. : ЦУЛ, 2013. — 424 с. 



30. Ануфрієв М. Науково-теоретичне дослідження адміністративно-правових 

засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Бюлетень Міністерства 

Юстиції України.— К., 2011.—№12.— С. 74-76   

31. Буткевич О. В. Правове регулювання господарської діяльності у 

спеціальних (вільних) економічних зонах України : монографія /О.В. 

Буткевич; кримський юридичний ін-т Національної юридичної академії 

України ім. Ярослава Мудрого .— Х.: Право, 2008.— 118 с. 

32. Джавага А.В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного 

контролю // Держава та регіони. Серія : Право.— 2014.— № 3 .— С. 28-33.  

33. Джафарова О.В. Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль 

дозвільної системи в її реалізації // Право і безпека. – 2013. — № 1 С. 62-66. 

34. Дмитриев В.Н., Завгородняя А.И. Правове регулирование 

внешнеэкономической деятельносты : правове режимы и 

внешнеэкономыческа правосубъектность : учеб. пособие / Харьк. нац. ун-т 

им. В.Н. Каразина. – Харьков: ХНУ им. В.Н Каразина, 2013. – 95 с. 

35. Єдинак Т. Система державного фінансового контролю 

зовнішньоекономічної діяльності, теоретичні засади її побудови // Вісник 

національної академії державного управління при Президентові України, 

2006.— №.—С. 168-172. 

36. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб./ [Козик В.В., 

Панкова Л.А., Григор’єв О.В. та ін.]. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Л.: 

Магнолія, 2014.— 512 с. 

37. Калінеску Т. В., Ліхоносова Г. С., Антіпов О. М. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2014. — 553 с. 

38. Коліжук О.О. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на державне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та 

держава, 2008.—№ 12.— С. 98-101.  

39. Кравченко С.С. Поняття та порядок укладання зовнішньоекономічного 

договору (контракту) // Адвокат, 2008.— № 11.— С. 14-26. 



40. Леось О.Ю. Аналіз розвитку та особливостей функціонування вільних 

економічних зон 9досвід інших країн) / О.Ю. Леось, В.В. Мєзін // Економіка 

та держава. – 2013. - № 2. – С. 106-109. 

41. Лютіков П. С., Германюк М. О. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. /; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — 

Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. — 293 с. 

42. Международные торговые контракты и их нормативно-правовое 

сопроождение : справочник / Харьк.нац.ун-т им. В.Н. Каразина; [сост.: В.И. 

Сидоров, В.Н. Дмитриев, А.В. Журавлев]. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 

2012. – 586 с.  

43. Межународные коммерческие сделки : учебное пособие / Елена Дыминская 

[и др.]; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды.— 

Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015.— 523. 

44. Міжнародне приватне право : підручник / [А.С. Довгерт та ін.]; за ред. 

проф. А.С. Довгерта, проф.. В.І. Кисіль; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. 

Ін-т міжнар. відносин .— 2-е вид.— Київ : Правова єдність : Алеута, 2014.— 

655 с.  

45. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки : нормативно-правове 

регламентування: навч. посіб для студ. вищ. навч. заклад. / Ю.Г. Козак [та 

ін.]; ред.. Ю.Г. Козак, Н.С. Логвинова.— К.: Центр учбової літератури, 

2010.— 648 с.   

46. Мокров Г.Г. Государственное регулирование внешнеторговой деятельності 

: учеб. пособие . – М.: Юркнига, 2006. – 319 с. 

47. Омельченко А. В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні : монографія / А. В. Омельченко. – К. : КНЕУ, 2011. – 

309 с. 

48. Омельченко А. Організаційно-правові засади гармонізації 

зовнішньоекономічного законодавства України із міжнародним та 



європейським правом. // Підприємництво, господарство і право, 2011.— № 

8.— С.117-120. 

49. Омельченко А. Поняття зовнішньоекономічної діяльності як предмета 

правового регулювання // Право України, 2011.— №5.— С. 218-223. 

50. Омельченко А. Система та правовий статус органів державного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Юридична Україна.— К., 

2011.— №9.— С. 97-101. 

51. Омельченко А.В. Організаційно-правові засади недержавного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат, 2011.— № 4.— 

С.19-22. 

52. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навчальний 

посібник.— К.: Знання, 2012.— 566 с.  

53. Петрина В.Н. Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового 

регулювання // Часопис Київського університету права.— 2014.— № 1.— С 

174-179. 

54. Полищук А. В., Полищук А. О., Платонов О. И. Внешнеэкономический 

договор (контракт) : практ. пособие по законодательству Украины / под гл. 

ред. А. В. Полищука]. — Одесса : ПЛАСКЕ, 2014. — 478 с. 

55. Полищук А. В., Полищук А. О., Платонов О. И. Внешнеэкономический 

договор (контракт) : практ. пособие по законодательству Украины / под гл. 

ред. А. В. Полищука]. — Одесса : ПЛАСКЕ, 2014. — 478 с. 

56. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / В. Ф. 

Усенко [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. Ф. Усенка ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь : [б. в.], 2012. — 281 с. 

57. Рабінович А. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 

навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 "Право" спец. 8.03040101 

"Правознавство" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2014. — 211 с. 



58. Саксонов В.Б. Правові особливості зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) України // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2012. — № 2. – С. 252-260 

59. Факсам Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж .А. Международные сделки: 

Краткий курс. Учебное пособие. Пер. с англ. — М.: Издательская 

корпорация «Логос», 1996. — 528 с. 

60. Чайковська В.В. Про захист національних інтересів України при 

лібералізації зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми 

держави і права. – 2012. – Вип. 65. – С. 428-434. 

61. Шевчик О.С. Поняття та особливості валютного контролю // Форум права. – 

2011. - № 2 – С. 1018-1024. 

62. Шомін М. Деякі аспекти визнання зовнішньоекономічних договорів 

недійсними // Юридичний Журнал, 2005.— № 9.— С 92-95. 

63. Юшина С.І. Сучасний стан та деякі колізії правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісник господарського 

судочинства, 2009.— № 1.— С. 54-58. 

 

ДОДАТКОВА: 

64. Барселонська конвенція про свободу транзиту 1921 р. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

65. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил коносамента 

1924 г. и Протокол к ней 1968 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

66. Вашингтонский Договор о патентной кооперации 1971 г. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

67. Конвенция о договорах международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом 1956 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

68. Конвенция о международном факторинге 1988 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

69. Конвенция о международных переводных и международных простых 

векселях 1988 г. /htp://www.rada.gov.ua. 



70. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров 1985 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

71. Конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров 

1983 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

72. Конвенция об унификации номенклатуры таможенных тарифов. 1950 г. 

(Брюссельская схема таможенного тарифа) /htp://www.rada.gov.ua. 

73. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

74. Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров 1974 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

75. Таможенная конвенция о международных перевозках товаров с 

применением книжки МДП 1959 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

76. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 

24.05.1980 p. /htp://www.rada.gov.ua. 

77. Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним 

транспортом (КДГІГ) від 1956 р. /htp://www.rada.gov.ua. 

78. Конвенція про розв'язання деяких колізій законів щодо чеків від 19.03.1931 

р. /htp://www.rada.gov.ua. 

79. Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. /htp://www.rada.gov.ua. 

80. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

/htp://www.rada.gov.ua. 

81. Сеульська конвенція 1985 р. «Об учреждении Многостороннего Агентства 

по гарантиям инвестиций» // Международное частное право: Сборник 

нормативных документов. — М., 1994. — С. 555-595. 

82. Андрійчук В.Г. Трансформація митного тарифу країни у контексті 

членства в СОТ та спричинені нею зрушення у вітчизняній 

зовнішньоекономічні політиці за умов глобальних кризово-рецесійних 

явищ // Зовнішня торгівля : право та економіка.— К., 2011.— № 2.— С. 

12-21. 



83. Бєляєва А. Межі дії принципу свободи договору в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності : поняття, вираження, походження //  

Підприємництво, господарство і право, 2003.— № 8.— С. 45-47. 

84. Бобрижна Г.В. Роль митного регулювання в процесі реалізації 

зовнішньоекономічної політики держави // Вісник Академії митної 

служби України. Сер.: Державне управління. – 2011. – №  2. – С. 205-209  

85. Гнізділов А.М. Нетарифне регулювання у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності : методи та інструменти // Вісник Академії митної служби 

України. Сер.: Державне управління. — 2010. — № 1. – С. 35-42. 

86. Дятленко Н.М. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

в країнах ЄС (на прикладі Німеччини) — досвід для України // Митна 

справа, 2009.— № 6.— С. 21-28. 

87. Жигірь А.А. Сутність та принципи функціонування вільних економічних 

зон // Інвестиції : практика та досвід. 2012.— № 8.— С. 38-39. 

88. Задорожна А. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із 

зовнішньоекономічних договорів : правове забезпечення на міжнародному 

рівні // Право України, 2008.— № 10.— С. 98-104. 

89. Калюжний Р. А., Андрущенко Л. В., Андрущенко І. Г. Державно-правове 

регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : 

монографія. — К. : [б. в.], 2012. — 183 с. 

90. Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое 

и коллизионное регулирование. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 591 с. 

91. Кондусова Л. Ф., Нескородєва І. І. Валютно-фінансові розрахунки 

зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Харк. нац. екон. ун-т. — 

Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. — 198 с.  

92. Король В.І. Правові механізми зовнішньоекономічної політики : 

регіональні угоди в контексті норм та принципів СОТ.— 2—1.— № 4.— с. 

147-153. 



93. Луценко І. С., Хомутенко В. П. Податкова політика України у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності: теорія та практика : монографія / Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса : Бондаренко М. О., 2014. — 214 с. 

94. Лучковська С.І. Зміст валютного регулювання та його співвідношення з 

механізмом валютного контролю // Університетські наукові записки.— 

2009.— № 1.—С. 213-216. 

95. Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 

господарсько-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / 

Чайковська В. .В ; Одес. нац. ун-т ім. О. О. Мечникова. — О., 2009. — 212 

с.  

96. Мошинська О.В. Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами 

митного регулювання : нормативно-правова модель і перспективи 

розвитку / О.В. Мошинська, А.В. Мазур //  Вісник Академії митної служби 

України. Сер.: Право. – 2012. — № 1. – С. 41-49. 

97. Омельченко А. П. Правовий статус Торгово-промислової палати України 

як суб’єкта недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю // 

Юридична Україна. — 2013. — № 8.— С. 71-76. 

98. Омельченко А.В. Гармонізація зовнішньоекономічного законодавства 

України із вимогами світової організації торгівлі (організаційно-правові 

засади) // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 366-

372  

99. Романенко В.В. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

: аналіз підходів до визначення поняття // Митна справа, 2008.— № 5.— С. 

18-22. 

100. Шутова О.С. Вльні економічні зони як різновид територіальних 

податкових звільнень // Часопис Київського університету права.— 2013.— 

№ 1.— С 157-161. 

 

 


