
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
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Юридичний факультет 

 

Вибіркова дисципліна 

кафедри господарського права та процесу  

 

Правове регулювання  
зовнішньоекономічної діяльності 



Обсяг – 4,5 кредитів, 135 год., в т.ч.: 
Лекцій – 18 год., 
Практичних занять – 30 год.,  
Самостійної роботи – 87 год. 

Предметом вивчення дисципліни   є: 
 

Суспільні відносини, які виникають 
під час правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  
 
  

Період навчання − 
I курс, II семестр 
 
Підсумкова 
форма контролю −  залік 

Опис навчальної дисципліни 



 
Правове регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності 
 

Метою вивчення навчальної 
дисципліни є, – 

 
вміння тлумачити норми права; застосовувати 
на практиці нормативні акти відповідно до 
засад та вимог зовнішньоекономічної 
діяльності; оформляти документи юридичного 
характеру обумовлені завданнями в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності  



Теми, що пропонуються до вивчення в 
навчальній дисципліні: 

• Тема 1. Науково-теоретичні основи правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

• Тема 2. Основи державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

• Тема 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 

• Тема 4. Договірне право у зовнішньоекономічній діяльності 

• Тема 5. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 

• Тема 6. Поняття та види відповідальності у зовнішньоекономічній 
діяльності 



Ключові питання на яких зосереджено 
увагу під час вивчення дисципліни   

o Поняття, ознаки зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 
o Джерела правового регулювання ЗЕД; 
o Гармонізація національного законодавства з правом 

Європейського Союзу; 
o Міжнародні договори як джерела ЗЕД; 
o Митні тарифи як інструмент економічної політики країни; 
o Правовий режим ліцензування експорту і квотування (імпорту) 

товарів, робіт, послуг; 
o Поняття державного експортного контролю та правове 

забезпечення його реалізації; 
o Особливості правового статусу іноземних суб'єктів 

господарської діяльності; 
o Вимоги щодо реєстрації суб'єктів ЗЕД у державних органах; 
o Основні принципи оподаткування ЗЕД - податки і пільги для 

суб'єктів цієї діяльності; 
o Легалізація іноземних офіційних документів у ЗЕД. 
o Проблемні питання здійснення діяльності представництвами 

іноземних суб'єктів ЗЕД. 
o Міжнародно-правове регулювання порядку укладання 

зовнішньоекономічного договору 
 
 

o Поняття, значення та види 
зовнішньоекономічного договору 
(контракту). 

o Зміст, форма і процедура укладання 
зовнішньоекономічного контракту.  



Захист прав та законних інтересів суб’єктів ЗЕД 

Поняття та види відповідальності у ЗЕД 

 
Засоби правового захисту суб'єктів ЗЕД. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах 

зовнішньоекономічних договорів. Порядок розгляду спорів у ЗЕД. Поняття та вимоги до арбітражної угоди. 
Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при торгово-

промисловій палаті України. Міжнародно-правовий захист іноземних інвестицій. 

 

Загальні засади, види і форми відповідальності суб'єктів ЗЕД.  
Загальні правила і вимоги до застосування спеціальних санкцій. Майнова відповідальність. Визначення розмірів 
штрафних санкцій у контракті. Застосування відповідальності незалежно від вини. Кримінальна відповідальність. 

Підстави звільнення від відповідальності. 
Актуальні проблеми застосування відповідальності при здійсненні ЗЕД. 

Обмеження відповідальності в окремих правовідносинах з іноземним елементом. 


