




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

293 Міжнародне право 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Вид дисципліни вибіркова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3 

Семестр  5 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

                   Аудиторні  56 

                   Модульний контроль 8 

                   Семестровий контроль 30 

                   Самостійна робота 26 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» спрямована 

на вивчення основних положень міжнародного права та національного права України, що 

регулюють зовнішньоекономічні відносини, а також основних положень права України, що 

регулює публічно-правові відносини, що складаються за участю суб’єктів 

зовнішньоекономічних відносин у зв’язку із здійсненням ними зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Завдання: 

До основних завдань дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності» відноситься: 
- вивчення сутності і змісту зовнішньоекономічної діяльності та правових норм, що її 

регулюють; 

- узагальнення та розширення знань студентів з міжнародного приватного права;  

- навчання студентів орієнтуватися в джерелах правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право», дисципліна «Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності» забезпечує формування таких 

компетентностей: 

ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, 

національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або інших 

зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.  

ФК-7 Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і 

міжнародної економічної взаємодії. 

ФК-8 Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти 

позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань. 

ДФКС здатність забезпечувати юридичний супровід основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної взаємодії (зокрема, готувати тексти договорів та надавати 

їм правову експертизу). 
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3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- що представляє собою зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового 

регулювання; 

- хто може бути суб’єктом зовнішньоекономічних правовідносин і в яких організаційно-

правових формах існують українські та іноземні суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин;  

- що може бути об’єктом зовнішньоекономічних правовідносин і які існують види 

об’єктів зовнішньоекономічних правовідносин; 

- які права і обов’язки складають зміст зовнішньоекономічних правовідносин; 

- що є підставою виникнення зовнішньоекономічних правовідносин; 

- за якими критеріями зовнішньоекономічні відносини, як приватноправові відносини, 

відрізняються від публічно-правових відносин, у які суб’єктам зовнішньоекономічних відносин 

доводиться вступати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

- які є джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

- як функціонує механізм правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

- які існують шляхи вирішення зовнішньоекономічних спорів та в якому порядку ці 

спори вирішуються; 

- основні проблеми у сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

вміти:  

- використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

- володіти спеціальною термінологією в сфері правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності;  

- відрізняти зовнішньоекономічні відносини від публічно-правових відносин, у які 

суб’єктам зовнішньоекономічних відносин доводиться вступати при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- знаходити відповідні джерела, які містять норми права, що регулюють 

зовнішньоекономічні відносини та  публічно-правові відносини, безпосередньо пов’язані із 

зовнішньоекономічною діяльністю;  

- правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми права, що регулюють 

зовнішньоекономічні відносини та  публічно-правові відносини, безпосередньо пов’язані із 

зовнішньоекономічною діяльністю; 

- складати зовнішньоекономічні контракти; 

- визначати шляхи та процедуру вирішення зовнішньоекономічних спорів. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право», дисципліна «Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності» забезпечує формування таких результатів 

навчання: 

УМ-6. Вести аргументовану дискусію із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політичної та економічної діяльності, правничих систем сучасності, поважати опонентів і їхню 

точку зору. 

ЗЗ-4. Представляти інтереси клієнта у судах України та третейських судах, утворених за 

законодавством України, а також у міжнародному комерційному арбітражі та міжнародних 

судових установах. 

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню точку зору. 

АВ-1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

АВ-2. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за 

особистий  професійний розвиток. 

АВ-3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за 

стратегічний розвиток команди. 
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ДПРН. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, визначати 

аргументи проти позиції опонентів. Уміння вести професійну дискусію з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань у сфері міжнародних економічних відносин, з питань захисту 

навколишнього середовища та приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. 

Уміння приймати участь в переговірному процесі, пов’язаному з регулюванням 

міжнародних приватноправових відносин з питань інвестування, фінансування, міжнародних 

перевезень та зовнішньоекономічної діяльності в рамках роботи колективної роботи фахівців 

різних спеціальностей. Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної та фінансової взаємодії. Уміння 

розробляти та укладати правові документи та договори (контракти), передбачені національним 

законодавством та міжнародним правом, при регулюванні приватноправових відносин з 

іноземним елементом та здійснені зовнішньоекономічної діяльності. Уміння застосовувати на 

практиці законодавство України при врегулюванні господарських приватноправових відносин з 

іноземним елементом. 

Уміння застосовувати на практиці знання з процедур провадження та ведення справ у 

судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах та міжнародному комерційному арбітражу у 

справах, ускладнених іноземним елементом. Здатність застосовувати знання у врегулюванні 

фінансових відносин на міжнародному та національному рівнях. Демонструвати знання у сфері 

правового регулювання митної політики держави та міжнародно-правового регулювання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам
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н

а 
 

Л
ек

ц
ії

  

се
м

ін
ар

и
 

п
р
ак

ти
ч
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і 

Л
аб
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ат
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Змістовний модуль 1 

Тема 1. Поняття, об’єкти та зміст зовнішньоекономічної діяльності 7 2 2 - - 3 

Тема 2. Суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин 6 2 2 - - 2 

Тема 3. Загальні засади правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 
8 2 2 2 - 2 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 1 23 6 6 2  7 

Змістовний модуль 2 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 
8 2 2 2 - 2 

Тема 5. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

пов’язаних з нею відносин нормативно-правовими актами України 
6 2 - 2 - 2 

Тема 6.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

пов’язаних з нею відносин індивідуальними актами України 
6 2 - 2 - 2 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 2 22 6 2 6  6 

Змістовний модуль 3 

Тема 7. Загальна характеристика зовнішньоекономічних договорів 8 2 2 2 - 2 

Тема 8. Види зовнішньоекономічних договорів 5 2 - - - 3 

Тема 9. Загальні положення про ІНКОТЕРМС 6 2 2 - - 2 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 2 21 6 4 2  7 

Змістовний модуль 4 

Тема 10.  Характеристика умов поставки за ІНКОТЕРМС 8 2 2 2 - 2 

Тема 11. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що 

передбачають прийняття рішень, які можуть бути примусово 

виконані 

6 2 - 2 - 2 

Тема 12. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що не 

передбачають прийняття рішень, які можуть бути примусово 

виконані 

8 2 2 2 - 2 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 4 24 6 4 6  6 

Семестровий контроль 30      

Усього 120 24 16 16  26 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1: Поняття, об’єкти та зміст зовнішньоекономічної діяльності. 

Поняття зовнішньоекономічної діяльності як предмету правового регулювання. 

Зовнішньоекономічні відносини як господарські правовідносини з іноземним елементом. Склад 

зовнішньоекономічних правовідносин. Підстави виникнення зовнішньоекономічних 

правовідносин.  

Об’єкти зовнішньоекономічних правовідносин та їх види. Міжнародна конвенція про 

Гармонізовану систему опису та кодування товарів, що укладена в Брюсселі 14 червня 1983 року. 

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Генеральна угода про 

торгівлю послугами. Українська Класифікація зовнішньоекономічних послуг. Облік 

зовнішньоекономічних послуг. Об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з товарами або 

послугами. Міжнародне інвестування. 

Зміст зовнішньоекономічних правовідносин. 

Види зовнішньоекономічних правовідносин (зовнішньоекономічної діяльності). 

Рекомендовані джерела: основні [9, 11, 14, 19], додаткові [1, 4, 5]. 

 

Тема 2.  Суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин 

Поняття суб’єктів зовнішньоекономічних правовідносин та розмежування цього поняття з 

поняттям «суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності». Проблеми з визначенням видів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

Українські суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин. Поняття організаційно-

правової форми господарювання. Державна класифікація організаційно-правових форм 

господарювання. Держава і зовнішньоекономічна діяльність. 

Іноземні суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин. Організаційно-правової форми 

господарювання, в яких можуть існувати іноземні суб’єкти зовнішньоекономічних 

правовідносин. Особливості таких організаційно-правових форм іноземних суб’єктів 

господарювання, як sole proprietorship;  general partnership; limited partnership; limited liability 

partnership/company;  corporation. 

Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Рекомендовані джерела: основні [9, 13, 20], додаткові [1, 4, 6]. 

 

Тема 3.  Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Поняття правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та визначення правової 

природи норм, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, як норм приватного права. 

Принципи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Метод регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Способи правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Типи (режими) правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види 

правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Механізм правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Правові норми, направлені на регулювання 

зовнішньоекономічних відносин: норми-дефініції, норми-принципи, норми-декларації, норми-

правила. 

Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та правила їх 

застосування. Автономія волі суб’єктів зовнішньоекономічних правовідносин при виборі права, 

що підлягає застосуванню при визначенні змісту зовнішньоекономічних правовідносин. 

Визначення права, що підлягає застосуванню до зовнішньоекономічних відносин, у разі якщо 

суб’єкти цих правовідносин не здійснили вибір права. Випадки, коли до зовнішньоекономічних 

правовідносин має застосовуватись право України. Види та характеристика міжнародно-

правових джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні 

торговельні звичаї: поняття та правила застосування. Характеристика українських національних 

джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх застосування. 
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Характеристика Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» як джерела регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Вирішення колізій між нормами міжнародних та українських 

джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Рекомендовані джерела: основні [9, 11, 19, 22, 23], додаткові [1, 3, 4, 5]. 

 

Змістовний модуль 2 

Тема 4.  Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Примат норм міжнародного права над нормами українського національного права. 

Міжнародні договори, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.  

Участь міжнародних організацій в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності та 

пов’язаних з нею відносин. Правовий статус та функції Комісії ООН з права міжнародної 

торгівлі. Правовий статус та функції Світової організації  торгівлі. Правовий статус та функції 

Міжнародного валютного фонду. Правовий статус та функції Світового банку. Правовий статус 

та функції Міжнародної морської організації. Правовий статус та функції Міжнародної 

організації цивільної авіації. Правовий статус та функції Міжурядової організації з міжнародних 

залізничних перевезень. Правовий статус та функції Міжнародного інституту з уніфікації 

приватного права (УНІДРУА). Правовий статус та функції Міжнародної торговельної палати. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами міжнародних торговельних 

звичаїв. Мета та основні положення ІНКОТЕРМС. Мета та основні положення Уніфікованих 

правил і звичаїв для документарних акредитивів.  Мета та основні положення Уніфікованих 

правил по інкасо. Мета та основні положення Уніфікованих правил по договірним гарантіям.  

Рекомендовані джерела: основні [11, 16, 19], додаткові [3, 4, 5]. 

 

Тема 5.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з нею відносин 

нормативно-правовими актами України 

Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Норми Конституції України, 

направлені на регулювання зовнішньоекономічних відносин. Норми Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», що регулюють зовнішньоекономічні відносини. Норми, 

направлені на регулювання зовнішньоекономічних відносин, що містяться в Цивільному, 

Господарському, Повітряному кодексах та Кодексі торговельного мореплавства України, 

Законах України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій», «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про відповідальність за 

несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», «Про застосування спеціальних заходів щодо 

імпорту в Україну», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», 

«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про державне 

регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», «Про валюту і валютні операції», «Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», «Про 

металобрухт», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про ветеринарну медицину». 

Нормативне регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю. Норми Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», направлені на регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю. Нормативно-правове регулювання ліцензійних 

правовідносин. Нормативно-правове регулювання митних правовідносин. Нормативно-правове 

регулювання податкових правовідносин.  

Рекомендовані джерела: основні [7, 9, 11, 19, 22, 23], додаткові [1, 4]. 

 

Тема 6.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з нею відносин 

індивідуальними актами України 
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Поняття індивідуального правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Різниця між нормативним правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності та 

індивідуальним правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності.  

Поняття «акт застосування норм права», «правозастосовний акт»,  «індивідуальний акт». 

Різниця між нормативно-правовим актом та правозастосовним актом (актом застосування норм 

права, індивідуальним актом). Випадки використання актів застосування норм права у механізмі 

правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Судові рішення як основні індивідуальні акти правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Публічно-правові відносини (адміністративні, митні, податкові тощо), пов’язані із 

зовнішньоекономічною діяльністю. Індивідуальне регулювання публічно-правових відносини, 

пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Індивідуальні акти правового регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю, та їх види. Регулятивні індивідуальні акти правового 

регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Охоронні індивідуальні акти правового регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю.  

Індивідуальні акти правового регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю, що приймаються органами державної виконавчої влади та їх 

форми. Дозволи. Ліцензії. Погодження. Сертифікати. Накази. 

Органи державної виконавчої влади, уповноважені здійснювати індивідуальне 

регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Індивідуальні акти Міністерства економіки України. Індивідуальні акти Національного Банку 

України. Індивідуальні акти Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками. Індивідуальні акти Державного агентства лісових ресурсів України. Індивідуальні 

акти Державної служби експортного контролю України. Індивідуальні акти Державної митної 

служби України. Індивідуальні акти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. Індивідуальні акти Державного космічного агентства України. Індивідуальні акти 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Індивідуальні акти 

Антимонопольного комітету України. Індивідуальні акти Міжвідомчої комісії з міжнародної 

торгівлі. 

Індивідуальні акти правового регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю, що приймаються органами державної судової влади. Судові 

рішення адміністративних судів. 

Рекомендовані джерела: основні [19, 22, 21], додаткові [1, 4]. 

 

Змістовний модуль 3 

Тема 7: Загальна характеристика зовнішньоекономічних договорів 

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору як підстави виникнення 

зовнішньоекономічних правовідносин. Співвідношення понять «зовнішньоекономічний 

договір» та «міжнародний комерційний договір». 

Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів, та порядок його визначення. 

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

Сторони зовнішньоекономічного договору та особи, що можуть укладати договори від їх 

імені. 

Предмет зовнішньоекономічних договорів та його види. 

Зміст (умови) зовнішньоекономічних договорів. Істотні умови зовнішньоекономічних 

договорів. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами. 

Форма зовнішньоекономічних договорів. Співвідношення понять «договір» та «контракт». 

Оферта. Акцепт. Порядок укладення, зміни і припинення зовнішньоекономічних договорів. 

Значення і роль назви договору, назви сторін та назви розділів і статей зовнішньоекономічних 
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договорів у визначенні виду і умов (змісту) зовнішньоекономічних договорів. Мова 

зовнішньоекономічного договору. 

Наслідки порушення умов зовнішньоекономічних договорів. 

Рекомендовані джерела: основні [2, 4, 5, 7, 15, 17, 19], додаткові [2, 3, 4]. 

 

Тема 8.  Види зовнішньоекономічних договорів 

Види зовнішньоекономічних договорів та критерії, за якими вони визначаються.  

Зовнішньоекономічні договори, що опосередковують передачу речових прав. 

Зовнішньоекономічні договори, за якими передається право володіння. Договори транспортного 

експедирування. Договори про збереження вантажів та складування. Зовнішньоекономічні 

договори, за якими передається право розпорядження. Агентські договори.  

Зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу та їх види. Договори з реальним активом. 

Договори постачання. Дистриб’юторські договори. Форвардні договори. Ф'ючерсні контракти. 

Опціони. Опціон покупця. Опціон продавця. Роль інституту поставки у відносинах міжнародної 

купівлі-продажу товарів. Особливості укладення договорів купівлі-продажу на біржах. 

Зовнішньоекономічні договори про надання послуг та їх види. Договори міжнародного 

перевезення вантажів. Кредитні договори. Договори оперативної оренди/лізингу. Договори 

фінансової оренди/лізингу. Договори на переробку давальницької сировини. Договори з 

будівництва. Договори про надання бухгалтерських послуг. Договори про надання юридичних 

послуг. 

Зовнішньоекономічні договори про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

пов’язані з товарами та послугами та їх види. Ліцензійні договори. Договори франчайзингу.  

Зовнішньоекономічні договори про спільну діяльність. Поняття «консорціум. 

Рекомендовані джерела: основні [2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 23], додаткові [2, 4]. 

 

Тема 9.  Загальні положення про ІНКОТЕРМС 

Значення абревіатури ІНКОТЕРМС. Мета ІНКОТЕРМС. Сфера застосування ІНКОТЕРМС. 

Правова природа ІНКОТЕРМС. Історія прийняття і розвитку ІНКОТЕРМС. Роль Міжнародної 

торговельної палати у розробці і прийнятті ІНКОТЕРМС. Дія ІНКОТЕРМС в часі. Застосування 

ІНКОТЕРМС в зовнішньоекономічних договорах купівлі-продажу товарів. Найпоширеніших 

напрями неправильного розуміння ІНКОТЕРМС.  

Структура ІНКОТЕРМС. 

Основні обов’язки сторін договору купівлі-продажу товарів, передбачені умовами 

ІНКОТЕРМС.  

Вплив на вибір того чи іншого терміну ІНКОТЕРМС виду транспорту, обраного сторонами 

договору купівлі-продажу для перевезення товару. 

Роль ІНКОТЕРМС у визначенні сторін договору перевезення та виду транспорту, яким буде 

здійснюватися перевезення. 

Рекомендовані джерела: основні  [1, 6, 9, 17, 22, 23], додаткові [2, 4] 

 

Змістовний модуль 4 

Тема 10. Характеристика умов поставки за ІНКОТЕРМС 
Характеристика термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери Е (основні обов’язки 

сторін та момент поставки).  

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном Ex Works (... named place) – 

франко-завод (... назва місця). 

Характеристики термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери F (основні обов’язки 

сторін та момент поставки).                    

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном FCA/Free Carrier (... named place) 

- франко-перевізник (... назва місця). 

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном FAS/Free Alongside Ship (... named 

port of shipment) - франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження).  
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Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном FOB/Free on Board (... named port 

of shipment) - франко-борт (... назва порту відвантаження). 

Характеристики термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери C (основні обов’язки 

сторін та момент поставки). Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном CFR/Cost 

and Freight (... named port of destination) - вартість і фрахт (... назва порту призначення). 

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном CIF/Cost, Insurance and Freight (... 

named port of destination) - вартість, страхування та фрахт (... назва порту призначення). 

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном CPT/Carriage Paid to (... named 

place of destination) - фрахт/перевезення оплачено до (... назва місця призначення).                      

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном CIP/Carriage and Insurance Paid to 

- (... named place of destination) - фрахт/перевезення та страхування оплачено до (... назва місця 

призначення). 

Характеристики термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери D (основні обов’язки 

сторін та момент поставки). 

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном DAP/Delivered at Place (named 

place of destination) - поставка до місця (вказано місце призначення). 

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном DPU/Delivered at Place Unloaded 

- DPU (доставка в місце призначення з розвантаженням). 

Основні обов’язки сторін та момент поставки за терміном DDP/Delivered Duty Paid (... 

named place of destination) - поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення). 

Рекомендовані джерела: основні [1, 6, 9, 17, 22, 23], додаткові [2, 4]. 

 

Тема 11: Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що передбачають 

прийняття рішень, які можуть бути примусово виконані 

Судочинство (англ. Litigation). Вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних 

договорів, шляхом судочинства. Суди, які можуть вирішувати зовнішньоекономічні спори. 

Порядок визначення держави, в судах якої буде розглядатися зовнішньоекономічний спір. 

Пророгаційна угода. Зовнішньоекономічні спори, які мають розглядатися судами України. 

Випадки, коли українські суди мають відмовляти у розгляді зовнішньоекономічного спору, 

навіть якщо такий спір відноситься до юрисдикції українських судів. Застосування при вирішенні 

зовнішньоекономічних спорів судами однієї країни права іншої країни. Системи судочинства, що 

існують в світі: 1) змагальна, 2) інквізиторська, 3) змішана. Правники, що можуть представляти 

сторін зовнішньоекономічного спору в судах України та в судах інших країн. Проблема участі 

прокурора в господарському судочинстві України. Визнання та виконання рішень судів однієї 

країни та території іншої країни та проблеми з цим пов’язані.  

Міжнародний комерційний арбітраж. (англ. international commercial arbitration). Вирішення 

зовнішньоекономічних спорів шляхом міжнародного комерційного арбітражу. Переваги 

арбітражу перед іншими способами вирішення зовнішньоекономічних спорів. Поняття 

«арбітраж» в міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн. Поняття «арбітраж» в 

праві України. Суть та причини відмінностей між поняттям «арбітраж» в українському та 

міжнародному праві. Проблематичний характер використання в українському праві про 

міжнародний комерційний арбітраж терміну «третейські суди». Типовий закон ЮНСІТРАЛ про 

міжнародний комерційний арбітраж. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 

та проблеми в його термінології.  

Рекомендовані джерела: основні [9, 11, 18, 21, 22, 23], додаткові [3, 4]. 

 

Тема 12: Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що не передбачають 

прийняття рішень, які можуть бути примусово виконані 
Дружні переговори (англ. amicable negotiation або renegotiation). Порядок проведення 

дружніх переговорів. Порядок прийняття рішень з врегулювання зовнішньоекономічних спорів 

шляхом дружніх переговорів. 



10 

 

  

Медіація (англ. mediation). Міжнародно-правові та національні джерела правового 

регулювання медіації. Конвенція ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за 

результатами медіації (англ. United Nations Convention on International Settlement Agreements 

Resulting from Mediation). Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради про деякі 

аспекти медіації в цивільних та комерційних справах від 21 травня 2008 року (англ. Directive 

2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of 

mediation in civil and commercial matters).  Модельний закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну 

комерційну медіацію та міжнародні угоди за результатами медіації (англ. UNCITRAL Model Law 

on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from 

Mediation). Закон України «Про медіацію».  

Підстави для вирішення зовнішньоекономічних спорів шляхом медіації. 

Медіатор (англ. mediator). Особи, що можуть виконувати функції медіатора. Реєстри 

медіаторів. Кількість медіаторів для вирішення зовнішньоекономічного спору шляхом медіації. 

Призначення медіаторів для вирішення зовнішньоекономічного спору сторонами. Призначення 

медіаторів для вирішення зовнішньоекономічного спору арбітражною установою. Мета 

діяльності та обов’язки медіатора. Оплата послуг медіаторів.  

Правила з медіації (англ. mediation rules): Правила з медіації ЮНСІТРАЛ (англ. UNCITRAL 

Mediation Rules); Правила з медіації Міжнародної торгової палати (англ. ICC Mediation Rules); 

Правилами з медіації Лондонського суду міжнародного арбітражу (англ. LCIA Mediation Rules). 

Здійснення медіації під егідою арбітражних установ. Обов’язки арбітражних установ. 

Оплата послуг арбітражних установ з адміністрування (організації) медіації. 

Процедура медіації. Початок процедури медіації. Запит на медіацію (англ. Request for 

Mediation) та його зміст. Документи, що додаються до запиту на медіацію. Визначення 

медіатором порядку проведення медіації. Завершення процедури медіації. 

Угода за результатами медіації: її сторони, порядок укладення та зміст. Виконання угоди за 

результатами медіації. 

Витрати на медіацію та їх розподіл. 

Рекомендовані джерела: основні [3, 9, 10], додаткові [3, 4]. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій  1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Відвідування 
семінарських/практичних занять  

1 4 4 4 4 3 3 5 5 

3 Виконання завдань для самостійної 
роботи  

5 3 15 3 15 3 15 3 15 

4 Робота на 
семінарських/практичних заняттях  

10 4 40 4 40 3 30 5 50 

5 Виконання модульної контрольної 
роботи  

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

6 Макс. кількість балів за видами 
поточного контролю  

  87  87  76  98 

Разом 348 
Коефіцієнт 348:60 = 5,8 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

Тема 1: Поняття, об’єкти та зміст зовнішньоекономічної діяльності 

- Поняття зовнішньоекономічної діяльності як предмету правового регулювання. 

- Склад зовнішньоекономічних правовідносин.  

- Підстави виникнення зовнішньоекономічних правовідносин.  

- Об’єкти зовнішньоекономічних правовідносин та їх види.  

- Зміст зовнішньоекономічних правовідносин. 

- Види зовнішньоекономічних правовідносин (зовнішньоекономічної діяльності). 

 

Тема 2.  Суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин 

- Українські суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин: державна класифікація 

організаційно-правових форм господарювання.  

- Держава і зовнішньоекономічна діяльність. 

- Організаційно-правової форми господарювання, в яких можуть існувати іноземні суб’єкти 

зовнішньоекономічних правовідносин.  

- Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 3.  Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

- Поняття правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

- Принципи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

- Способи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

- Види правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

- Правові норми, направлені на регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

- Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та правила їх 

застосування.  

- Тарифні та нетарифні заходи зовнішньоекономічної політики держави та їх правове 

оформлення.  

 

Тема 4.  Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

- Міжнародні договори, направлені на регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

- Поняття та види міжнародних організацій, пов’язаних з регулюванням 

зовнішньоекономічної діяльності.   

- Регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами міжнародних торговельних 

звичаїв.  

 

Тема 5.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з нею відносин 

нормативно-правовими актами України 

- Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

- Норми Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», що регулюють 

зовнішньоекономічні відносини.  

- Норми, направлені на регулювання зовнішньоекономічних відносин, що містяться в 

Цивільному, Господарському, Повітряному кодексах та Кодексі торговельного мореплавства 

України.  

- Норми, направлені на регулювання зовнішньоекономічних відносин, що містяться в 

Законах України. 

- Публічно-правові відносини, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, та їх правове 

регулювання.  

 

Тема 6.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з нею відносин 

індивідуальними актами України 
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- Індивідуальне правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

- Індивідуальне правове регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю. 

 

Тема 7: Загальна характеристика зовнішньоекономічних договорів 

- Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору як підстави виникнення 

зовнішньоекономічних правовідносин.  

- Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів, та порядок його 

визначення. 

- Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

- Предмет зовнішньоекономічних договорів та його види. 

- Зміст (умови) зовнішньоекономічних договорів.  

- Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами. 

- Форма зовнішньоекономічних договорів.  

- Наслідки порушення умов зовнішньоекономічних договорів. 

 

Тема 8.  Види зовнішньоекономічних договорів 

-  Критерії, за якими зовнішньоекономічні договори поділяються на види. 

- Види речових прав та зовнішньоекономічні договори, що опосередковують їх передачу.  

- Поняття зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу та його види. 

- Поняття фондової та товарної біржі та порядок здійснення біржової торгівлі. 

- Види зовнішньоекономічних послуг та договори, що їх опосередковують. 

- Права на об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з товарами та послугами, та 

договори, якими опосередковується передача цих прав. 

- Поняття спільної діяльності і зміст договорів, що її опосередковують. 

- Поняття і порядок утворення консорціумів. 

 

Тема 9.  Загальні положення про ІНКОТЕРМС 

- Значення абревіатури ІНКОТЕРМС.  

- Мета ІНКОТЕРМС.  

- Сфера застосування ІНКОТЕРМС.  

- Правова природа ІНКОТЕРМС.  

- Історія прийняття і розвитку ІНКОТЕРМС. Роль Міжнародної торговельної палати у 

розробці і прийнятті ІНКОТЕРМС.  

- Дія ІНКОТЕРМС в часі.  

- Застосування ІНКОТЕРМС в зовнішньоекономічних договорах купівлі-продажу товарів.  

- Найпоширеніших напрями неправильного розуміння ІНКОТЕРМС.  

- Основні обов’язки сторін договору купівлі-продажу товарів, передбачені умовами 

ІНКОТЕРМС.  

- Вплив на вибір того чи іншого терміну ІНКОТЕРМС виду транспорту, обраного 

сторонами договору купівлі-продажу для перевезення товару. 

- Структура ІНКОТЕРМС.  

 

Тема 10. Характеристика умов поставки за ІНКОТЕРМС 

- Характеристика термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери Е (основні обов’язки 

сторін та момент поставки).  

- Характеристики термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери F (основні обов’язки 

сторін та момент поставки).                    

- Характеристики термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери C (основні обов’язки 

сторін та момент поставки).  

- Характеристики термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери D (основні обов’язки 

сторін та момент поставки). 
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Тема 11: Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що передбачають 

прийняття рішень, які можуть бути примусово виконані 
- Змагальна система судочинства (англ. Adversarial System of Justice). 

- Інквізиторська система судочинства (англ. Inquisitorial System of Justice). 

- Особи, що можуть представляти сторін зовнішньоекономічного спору в судах України та 

в судах інших країн.  Проблема участі прокурора в господарському судочинстві України.  

- Різниця між поняттям «арбітраж» в міжнародному праві та праві України. 

- Визнання та виконання рішень судів однієї країни та території іншої країни та проблеми з 

цим пов’язані.  

 

Тема 12: Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що не передбачають 

прийняття рішень, які можуть бути примусово виконані 
-  Загальноприйнятий порядок проведення дружніх переговорів і прийняття рішень за їх 

результатами. 

- Основні положення Конвенції ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за 

результатами медіації (англ. United Nations Convention on International Settlement Agreements 

Resulting from Mediation).  

- Основні положення Директиви № 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради про 

деякі аспекти медіації в цивільних та комерційних справах від 21 травня 2008 року (англ. Directive 

2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of 

mediation in civil and commercial matters).   

- Мета та зміст Модельного закону ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію та 

міжнародні угоди за результатами медіації (англ. UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation).  

- Зміст Закону України «Про медіацію».  

 

Завдання 

Тема 1: Поняття, об’єкти та зміст зовнішньоекономічної діяльності 

1. Наведіть приклад зовнішньоекономічної діяльності. 

2. В наведеному вами прикладі зовнішньоекономічної діяльності визначте суб’єктів, 

об’єкт та зміст зовнішньоекономічних правовідносин. 

3. В наведеному вами прикладі зовнішньоекономічні діяльності визначте підстави 

виникнення зовнішньоекономічних правовідносин.  

 

Тема 2.  Суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин 

1. Зазначте в яких організаційно-правових формах можуть існувати українські 

суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин та зазначте який нормативно-правовий акт це 

визначає. 

2. Дайте відповідь на питання чи може держава бути суб’єктом 

зовнішньоекономічних правовідносин. 

3. Зазначте в яких організаційно-правових формах можуть існувати іноземні суб’єкти 

зовнішньоекономічних правовідносин.  

4. Зазначте з якого моменту в українських суб’єктів господарювання виникає право 

на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 3.  Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

1. Наведіть приклад правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Поясніть як на практиці мають застосовуватись принципи правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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3. Зазначте якими способами може здійснюватися правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та наведіть приклад правового регулювання кожним із таких 

способів.  

4. Види правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зазначте які є види 

правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та наведіть приклад кожного із таких 

видів правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Наведіть приклади правових норм, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність 

і поясніть механізм такого регулювання. 

6. Зазначте джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

правила їх застосування.  

7. Поясніть що означають поняття: «тарифне регулювання» та «нетарифне 

регулювання» та поясніть механізм такого регулювання. 

 

Тема 4.  Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

1. Назвіть основні міжнародні договори, направлені на регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності і поясніть які зовнішньоекономічні відносини вони регулюють.  

2. Назвіть міжнародні організацій, пов’язані з регулюванням зовнішньоекономічної 

діяльності.   

3. Назвіть основні міжнародні торговельні звичаї, направленні на правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та поясніть механізм такого регулювання.  

 

Тема 5.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з нею відносин 

нормативно-правовими актами України 

1. Дайте визначення поняття «нормативне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності».  

2. Зазначте норми Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», що 

регулюють зовнішньоекономічні відносини.  

3. Зазначте норми Господарського, Повітряного, Цивільного кодексів та Кодексу 

торговельного мореплавства України, що можуть регулювати зовнішньоекономічні відносини, у 

випадку якщо право України буде застосовується до цих відносин. 

4. Зазначте норми Законів України, що можуть регулювати зовнішньоекономічні 

відносини, у випадку якщо право України буде застосовується до цих відносин. 

5. Зазначте які публічно-правові відносини зазвичай пов’язані із 

зовнішньоекономічною діяльністю (зовнішньоекономічними відносинами) та проясніть як 

правове регулювання цих публічно-правових відносин впливає на приватноправові 

зовнішньоекономічні відносини.  

 

Тема 6.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з нею відносин 

індивідуальними актами України 

1. Дайте визначення поняття «індивідуальне правове регулювання 

зовнішньоекономічних відносин». 

2. Дайте визначення поняття «індивідуальне правове регулювання публічно-

правових відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 

3. Поясніть різницю між нормативним правовим регулюванням 

зовнішньоекономічної діяльності та індивідуальним правовим регулюванням 

зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Дайте визначення поняття «акт застосування норм права» («правозастосовний 

акт»,  «індивідуальний акт»). Поясніть в чому полягає різниця між нормативно-правовим актом 

та актом застосування норм права. 

5. Зазначте які публічно-правові відносини є пов’язаними із зовнішньоекономічною 

діяльністю. Поясніть як здійснюється індивідуальне регулювання публічно-правових відносини, 

пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 
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6. Назвіть які існують види індивідуальних актів правового регулювання публічно-

правових відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 

7. Наведіть приклад індивідуального правового акту регулювання зовнішньоекономічних 

відносин. 

8. Наведіть приклад регулятивного індивідуального правового акту регулювання публічно-

правових відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.  

9. Назвіть органи державної влади України, уповноважені здійснювати індивідуальне 

правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

10. Назвіть органи державної влади України, уповноважені здійснювати індивідуальне 

правове регулювання публічно-правових відносин, пов’язаних із зовнішньоекономічною 

діяльністю.  

 

Тема 7: Загальна характеристика зовнішньоекономічних договорів 

1. Дайте визначення поняття та назвіть ознаки зовнішньоекономічного договору.  

2. Назвіть правила, згідно з якими визначається право, що застосовується до 

зовнішньоекономічних договорів. 

3. Назвіть основні принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. 

4. Зазначте, що може бути предметом зовнішньоекономічних договорів. 

5. Зазначте які основні умови має включати зовнішньоекономічний договір.  

6. Зазначте найбільш поширені способи розрахунків за зовнішньоекономічними 

договорами і поясніть що таке акредитив. 

7. Зазначте в якій формі можуть укладатися зовнішньоекономічні договори.  

8. Зазначте які наслідки може тягнути за собою порушення умов 

зовнішньоекономічних договорів. 

 

Тема 8.  Види зовнішньоекономічних договорів  

1. Зазначте за якими критеріями поділяються на види зовнішньоекономічні договори.  

2. Назвіть які існують речові права та які зовнішньоекономічні договори можуть 

опосередковувати передачу цих прав. 

3. Дайте визначення зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу та зазначте види 

зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу та їх ознаки. 

4. Дайте визначення поняття біржі та зазначте які існують види бірж.  

5. Зазначте які види зовнішньоекономічних договорів можуть укладатися на товарній біржі.  

6. Зазначте які види зовнішньоекономічних договорів можуть укладатися на фондовій 

біржі. 

7. Дайте визначення зовнішньоекономічного договору перевезення вантажу і зазначте 

скільки сторін має бути в такому договорі. 

8. Назвіть які зовнішньоекономічні договори про надання фінансових послуг ви знаєте. 

9.  Дайте визначення зовнішньоекономічного договору фінансового лізингу і зазначте 

скільки сторін має бути в такому договорі.   

 10. Назвіть стандартні права і обов’язки сторін за зовнішньоекономічним договором про 

спільну діяльність. 

 

Тема 9.  Загальні положення про ІНКОТЕРМС 

1. Поясніть що означає абревіатура ІНКОТЕРМС.  

2. Поясніть що є метою ІНКОТЕРМС.  

3. Поясніть що є сферою застосування ІНКОТЕРМС.  

4. Визначте правову природу ІНКОТЕРМС.  

5. Опишіть історія прийняття і розвитку ІНКОТЕРМС.  

6. Визначте роль Міжнародної торговельної палати у розробці і прийнятті 

ІНКОТЕРМС.  
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7. Визначте правила застосування ІНКОТЕРМС в зовнішньоекономічних договорах 

купівлі-продажу товарів.  

8. Назвіть найпоширеніші напрями неправильного розуміння ІНКОТЕРМС.  

9. Визначте основні обов’язки сторін договору купівлі-продажу товарів, передбачені 

умовами ІНКОТЕРМС.  

10. Визначте структуру ІНКОТЕРМС.  

 

Тема 10. Характеристика умов поставки за ІНКОТЕРМС 

1. Дайте характеристику термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери Е (основні 

обов’язки сторін та момент поставки).  

2. Дайте характеристику термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери F (основні 

обов’язки сторін та момент поставки).                    

3. Дайте характеристику термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери C (основні 

обов’язки сторін та момент поставки).  

4. Дайте характеристику термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери D (основні 

обов’язки сторін та момент поставки). 

 

Тема 11: Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що передбачають 

прийняття рішень, які можуть бути примусово виконані 
1. Дайте визначення поняття зовнішньоекономічного спору.  

2. Зазначте які існують шляхи вирішення зовнішньоекономічних спорів. 

3. Опишіть в загальних рисах порядок вирішення зовнішньоекономічних спорів в 

органах державної судової влади.  

4. Охарактеризуйте системи судочинства, що існують в світі.  

5. Опишіть в загальних рисах умови та порядок визнання та виконання рішень судів 

однієї країни та території іншої країни.  

6. Поясніть в чому полягає різниця у визначенні поняття «арбітраж», що існує в 

міжнародному праві та праві України та поясніть причини виникнення цієї різниці. 

7. Поясніть в чому полягають переваги арбітражу перед іншими способами вирішення 

зовнішньоекономічних спорів.  

8. Дайте загальну характеристику Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний 

комерційний арбітраж.  

9. Поясніть основні розбіжності між положеннями Типового закону ЮНСІТРАЛ про 

міжнародний комерційний арбітраж та Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж» та причини, що їх викликали.  

10. Дайте визначення поняття «арбітражна угода». 

11. Визначте правовий статус та функції арбітражного трибуналу.  

12. Визначте правовий статус та функції арбітражної установи.   

 

Тема 12: Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що не передбачають 

прийняття рішень, які можуть бути примусово виконані 
1.  Охарактеризуйте такий спосіб вирішення зовнішньоекономічних спорів, як дружні 

переговори (англ. amicable negotiation або renegotiation).  

2. Опишіть порядок проведення дружніх переговорів та порядок прийняття рішень з 

врегулювання зовнішньоекономічних спорів шляхом дружніх переговорів. 

3. Дайте визначення поняття медіація (англ. mediation).  

4. Зазначте міжнародно-правові та національні джерела правового регулювання медіації.  

5. Визначте основні положення Конвенції ООН про міжнародні угоди про врегулювання 

спорів за результатами медіації (англ. United Nations Convention on International Settlement 

Agreements Resulting from Mediation).  

6. Визначте основні положення Директиви № 2008/52/ЄС Європейського парламенту та 

Ради про деякі аспекти медіації в цивільних та комерційних справах від 21 травня 2008 року 
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(англ. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain 

aspects of mediation in civil and commercial matters).   

7. Дайте загальну характеристику Модельного закону ЮНСІТРАЛ про міжнародну 

комерційну медіацію та міжнародні угоди за результатами медіації (англ. UNCITRAL Model Law 

on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from 

Mediation).  

8. Зазначте в яких випадках і яким чином Закон України «Про медіацію» може регулювати 

відносини з вирішення зовнішньоекономічних спорів шляхом медіації. 

9. Зазначте яких осіб і в який спосіб сторони зовнішньоекономічного  спору можуть 

призначити медіаторами з метою вирішення спору між ними шляхом медіації.  

10. Зазначте на яких підставах зовнішньоекономічний спір може бути вирішений шляхом 

медіації. 

11. Поясніть як здійснюється медіація під егідою арбітражних установ. 

12. Зазначте які обов’язки має медіатор і як оплачуються його послуги. 

 

Критерії оцінювання  

Бал Критерій 

5 

Студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних 

практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної 

роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4 

Студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, 

які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім 

повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з 

самостійної роботи має бути послідовним. 

3 

Студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо 

відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2 

Студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або 

логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням тестових завдань, розміщених в електронному навчальному курсі на платформі 

Moodle, до якої мають доступ всі студенти. Тести складаються із 25-ти завдань різного типу (по 

1 балу за кожну правильну відповідь). Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності » оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, 

розширення кількості підсумкових балів до 60.  
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До середньозваженої оцінки за семестр, яка становить від 35 до 60 балів, додаються результати 

екзамену від 1 до 40, що загалом становить максимум в 100 балів. Семестровий контроль відбувається 

у вигляді тестових завдань (40 завдань різного типу, по 1 балу – за вірну відповідь).  

 
6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно  

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно  0-59 

 
7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год. із них:  

лекції – 24 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год. модульний контроль – 

8 год., самостійна робота – 26 год. семестровий контроль 30 год.  
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