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ВСТУП 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 
міжнародних економічних відносин» є підготовка спеціалістів у галузі 
господарських відносин з іноземним елементом та міжнародного комерційного 
обміну. 

Головними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання 
міжнародних економічних відносин» є формування у студента: знань про 
основні засади правового регулювання зовнішньоекономічних відносин; умінь 
орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, 
застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів на практиці; 
навичок щодо роботи з нормативно-правовими актами, правильного 
користування юридичною термінологією, правильного застосування правових 
норм у професійній діяльності.  

На лекційних заняттях студенти отримують необхідні знання про таке: 
поняття та види зовнішньоекономічної діяльності; особливості державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності; головні повноваження 
державного органу з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
зміст зовнішньоекономічних відносин; методи правового регулювання 
зовнішньоекономічних відносин; поняття та види джерел правового 
регулювання зовнішньоекономічних відносин; поняття та види норм, що 
регулюють зовнішньоекономічні відносини; правове становище учасників 
зовнішньоекономічних відносин; порядок вирішення спорів за участю суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів; порядок 
визнання та виконання рішень іноземних судів; порядок визнання та виконання 
арбітражних рішень; порядок вчинення нотаріальних дій у сфері міжнародних 
економічних відносин; особливості правового регулювання 
зовнішньоекономічного контракту; головні різновиди зовнішньоекономічного 
контракту та особливості правового регулювання різноманітних 
зовнішньоекономічних договорів; порядок застосування захисних застережень 
у зовнішньоекономічному контракті; порядок здійснення розрахунків за 
зовнішньоекономічним контрактом.  

Найскладніші та найпроблемніші питання винесено на розгляд і 
обговорення під час практичних занять. 
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ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ 

 

МОДУЛЬ 1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 1 Поняття та зміст зовнішньоекономічних відносин 
1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
3. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Зміст зовнішньоекономічних відносин.  
6. Методи правового регулювання зовнішньоекономічних відносин. 
 
Тема 2 Джерела правового регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. Поняття та види норм, що регулюють зовнішньоекономічні 
відносини 

1. Поняття та види джерел правового регулювання зовнішньоекономічних 
відносин.  

2. Міжнародні договори як джерело правового регулювання 
зовнішньоекономічних відносин.  

3. Внутрішнє законодавство як джерело правового регулювання 
зовнішньоекономічних відносин. 

4. Судова та арбітражна практика як джерело правового регулювання 
зовнішньоекономічних відносин. 

5. Звичай як джерело правового регулювання зовнішньоекономічних 
відносин.  

6. Матеріально-правові норми як джерело правового регулювання 
зовнішньоекономічних відносин. 

7. Уніфіковані норми. Поняття та види. 
8. Поняття та види колізійних норм.  
9. Типи колізійних прив’язок.  
10. Порядок застосування колізійних норм. 

 
Тема 3 Правове становище учасників зовнішньоекономічних 

відносин. Колізійні норми щодо регулювання відносин власності 
1. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та види.  
2. Правове становище іноземних контрагентів.  
3. Держава як учасник зовнішньоекономічних відносин.  
4. Колізійне врегулювання відносин власності.  
5. Правове регулювання іноземних інвестицій. 
 
Тема 4 Порядок вирішення спорів за участю суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів. 
Нотаріальні дії 

1. Розгляд зовнішньоекономічних спорів у судовому порядку.  
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2. Визнання та виконання рішень іноземних судів.  
3. Розгляд спорів в арбітражному порядку.  
4. Поняття арбітражу та види арбітражних (третейських) судів.  
5. Визнання та виконання арбітражних рішень.  
6. Нотаріальні дії. 
 
Тема 5 Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту 
1. Поняття зовнішньоекономічного контракту.  
2. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічного контракту. 
3. Сторони зовнішньоекономічного контракту.  
4. Форма зовнішньоекономічного контракту.  
5. Колізійні норми щодо регулювання зовнішньоекономічного контракту. 

 
Тема 6 Головні різновиди зовнішньоекономічного контракту та 

особливості правового регулювання різноманітних зовнішньоекономічних 
договорів 

1. Договір міжнародної купівлі-продажу товару.  
2. INCOTERMS (Інкотермс) як головне джерело регламентації 

міжнародної торгівлі. 
3. Договір підряду (будівельного підряду).  
4. Договір лізингу.  
5. Договір комісії.  
6. Інші договори, що опосередковують зовнішньоекономічні відносини.  
 
Тема 7 Захисні застереження як умови зовнішньоекономічного 

контракту 
 
1. Поняття захисного застереження. 
2. Класифікація захисних застережень.  
3. Валютно-цінове застереження як умова зовнішньоекономічного 

контракту.  
4. Застереження про форс-мажор.  
5. Арбітражне застереження. 

  
Тема 8 Правове регулювання розрахунків за зовнішньоекономічним 

контрактом 
1. Загальний порядок здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним 

контрактом.  
2. Документарний акредитив. Поняття і види.  
3. Документарне інкасо. Поняття і види.  
4. Комбінований порядок розрахунків.  
5. Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимогами-

дорученнями. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН» 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 

вивченні курсу «Правове регулювання міжнародних економічних відносин», а 
також у перевірці засвоєння ними певного матеріалу, уміння самостійно 
аналізувати конкретну ситуацію та правильно застосовувати діюче 
законодавство. 

Контрольна робота повинна бути виконана за одною із тем. 
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру теми, тобто: 
1 – перша тема; 2 – друга тема; …….. 0 – десята тема. 
Заміна варіантів не допускається. 
 

Варіант 1 
1. Визначити поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Проаналізувати загальний порядок здійснення розрахунків за 

зовнішньоекономічним контрактом. 
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«CIF» (INCOTERMS 2010). 
Варіант 2 

1. Визначити поняття державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності та проаналізувати засоби тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Дослідити документарний акредитив, його поняття та види.  
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«FCA» (INCOTERMS 2010). 
Варіант 3 

1. Проаналізувати зміст зовнішньоекономічних відносин. 
2. Дослідити документарне інкасо, його поняття і види.  
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«СРТ» (INCOTERMS 2010). 
 

Варіант 4 
1.Охарактеризувати методи правового регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. 
2. Проаналізувати арбітражне застереження як умову 

зовнішньоекономічного контракту. 
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«CIP» (INCOTERMS 2010). 
Варіант 5 

1. Визначити поняття та види джерел правового регулювання 
зовнішньоекономічних відносин.  
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2. Проаналізувати валютно-цінове застереження як умову 
зовнішньоекономічного контракту. 

3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  
«DAT» (INCOTERMS 2010). 

 
Варіант 6 

1. Проаналізувати поняття та види колізійних норм, типи колізійних 
прив’язок та порядок застосування колізійних норм. 

2. Проаналізувати захисні застереження як умови зовнішньоекономічного 
контракту.  

3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  
«DAP» (INCOTERMS 2010). 

 
Варіант 7 

1. Дослідити суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, поняття та види. 
2. Проаналізувати джерела правового регулювання зовнішньоекономічного 

контракту. 
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«DDP» (INCOTERMS 2010). 
 

Варіант 8 
1. Проаналізувати правове становище іноземних контрагентів як учасників 

зовнішньоекономічних відносин. 
2. Дослідити колізійні питання зовнішньоекономічного контракту. 
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«FAS» (INCOTERMS 2010). 
 

Варіант 9 
1. Проаналізувати колізійне врегулювання відносин власності та дослідити 

правове регулювання іноземних інвестицій. 
2. Проаналізувати форму зовнішньоекономічного контракту. 
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«FOB» (INCOTERMS 2010). 
 

Варіант 10 
1. Проаналізувати порядок вирішення спорів за участю суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів.  
2. Проаналізувати поняття зовнішньоекономічного контракту.  
3. Скласти проект зовнішньоекономічного контракту на умовах  

«CFR» (INCOTERMS 2010). 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. (Тарифне та 

нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності). 
3. Зміст зовнішньоекономічних відносин. 
4. Методи правового регулювання зовнішньоекономічних відносин. 
5. Поняття та види джерел правового регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. 
6. Міжнародні договори як джерело правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин. 
7. Внутрішнє законодавство як джерело правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин. 
8. Судова та арбітражна практика як джерело правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин. 
9. Звичаї як джерела правового регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. 
10.  Матеріально-правові норми. 
11.  Уніфіковані норми. Види уніфікованих норм. 
12.  Колізійні норми. Поняття та види. 
13.  Типи колізійних прив’язок. 
14.  Порядок застосування колізійних норм. 
15.  Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та види. 
16.  Правове становище іноземних контрагентів. 
17.  Держава як учасник зовнішньоекономічних відносин. 
18.  Колізійне врегулювання відносин власності.  
19.  Правове регулювання іноземних інвестицій. 
20.  Розгляд зовнішньоекономічних спорів у судовому порядку. 
21.  Визнання та виконання рішень іноземних судів. 
22.  Розгляд спорів в арбітражному порядку. 
23.  Поняття арбітражу та види арбітражних (третейських) судів. 
24.  Визнання та виконання арбітражних рішень. 
25.  Нотаріальні дії. 
26.  Поняття зовнішньоекономічного контракту. 
27.  Джерела правового регулювання зовнішньоекономічного контракту. 
28.  Сторони зовнішньоекономічного контракту. 
29.  Форма зовнішньоекономічного контракту. 
30.  Колізійні питання зовнішньоекономічного контракту. 
31.  Договір міжнародної купівлі-продажу товару.  
32.  Інкотермс як головне джерело регламентації міжнародної торгівлі. 
33.  Договір підряду (будівельного підряду).  
34.  Договір лізингу. 
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35.  Договір комісії. 
36.  Інші договори, що опосередковують зовнішньоекономічні відносини. 
37.  Поняття захисного застереження. 
38.  Класифікація захисних застережень. 
39.  Валютно-цінове застереження як умова зовнішньоекономічного 

контракту. 
40.  Застереження про форс-мажор. 
41.  Арбітражне застереження як умова зовнішньоекономічного контракту. 
42.  Загальний порядок здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним 

контрактом. 
43.  Документарний акредитив. Поняття і види. 
44.  Документарне інкасо. Поняття і види. 
45.  Комбінований порядок розрахунків.  
46.  Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимогами-

дорученнями. 
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