
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Згідно якого Закону іноземці та особи без громадянства мають право займатися 

в Україні інвестиційною, зовнішньоекономічною та іншими видами 

підприємницької діяльності, передбаченими законодавством України? 

2. Найвищим органом державного управління зовнішньоекономічною діяльністю 

в Україні є: 

3. Якими правами та обов’язками наділені іноземці та особи без громадянства, які 

займаються в Україні інвестиційною, зовнішньоекономічною та іншими видами 

підприємницької діяльності, передбаченими законодавством України? 

4. Господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання 

митного кордону України майном, визначеним Господарським кодексом України 

та/або робочою силою – це: 

5. Яким нормативно-правовим актом визначаються загальні умови та порядок 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання? 

6. Хто з названих може бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні: 

7. Чи можуть брати участь у зовнішньоекономічній діяльності 

зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в 

Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого 

самоврядування? 

8. Ким встановлюється перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких 

здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності 

ліцензії? 

9. В якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)? 

10. Принцип автономії волі сторін – це: 

11. У разі експорту за бартерним договором  високоліквідних товарів строки 

ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні 

перевищувати: 

12. Розділ V Господарського Кодексу України передбачає: 

13. Господарський Кодекс вказує на застосування таких видів господарських 

санкцій: 

14. Загальний розмір нарахованої пені становить: 

15. Бартерні операції допускають рух грошових коштів: 

16. Чи застосовується Англійський закон про купівлю-продаж товарів 1979р. до 

бартерного договору? 

17. Бартерний договір є: 

    18. Чи може невиконання зобов'язання однією із сторін стати підставою для 

невиконання зобов'язання іншою? 

19. Хто може заборонити проведення товарообмінних операцій, предметом яких є 

товари (роботи, послуги) 

20. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на 

митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше: 

21.Угода про заснування Світової організації торгівлі (СОТ) (Маракешська угода) 

набула чинності з: 

22.Норми СОТ є обов’язковими для: 

23.Декларація стосовно сталого розвитку прийнята у Йоханнесбурзі ( Південна 

Африка) на Всесвітній зустрічі стосовно сталого розвитку була прийнята у: 



24.Віденська Конвенція 1980р. не застосовується до продажу товарів: 

25.Положення Віденської Конвенції 1980р. не застосовують також до договорів: 

      26.Регулюючи порядок укладення договору купівлі-продажу і права та обов’язки 

покупця і продавця, які виникають із такого договору, Конвенція не торкається: 

27. Віденська Конвенція 1980р. передбачає: 

28. Офертою вважається адресована одній або декільком особам: 

     29. Акцептом вважається: 

30. Оферта (пропозиція укласти договір) є достатньо визначеною, якщо в ній: 

31. З метою ефективнішого використання економічних і торговельних 

можливостей суб'єктів господарювання, держави укладають міжнародні 

договори: 

32. Угоди про торговельно-економічне співробітництво укладаються 

33. Угоди про торговельно-економічне співробітництво можуть мати норми про 

певний вид режиму щодо товарообміну та інших форм економічних зв'язків, 

здебільшого це режим: 

34. Режим найбільшого сприяння  може надаватися стосовно: 

35. Сторонами зовнішньоекономічних контрактів є: 

36. Якщо стороною зовнішньоекономічних контрактів є держава, тоді іншим 

суб'єктом правовідносин переважно є: 

37. Одностороння відмова від виконання договору концесії: 

38. Дострокове розірвання договору концесії можливе: 

39. Транснаціональні корпорації укладаючи договір концесії з приймаючою 

державою: 

40. У концесійному договорі вказують: 

41. Які підстави припинення дії договору, укладеного ТНК з приймаючою 

державою? 

42. У яких випадках законодавство держав допускає укладення договору на новий 

строк? 

43. Які є два види компенсації у зовнішньоекономічних контрактах за участю 

ТНК і приймаючої держави? 

44. Яка(і) глава(и) ЦК України містить(містять) норми про компенсацію? 

45.  Яку природу має компенсація? 

46. У яких випадках настає адміністративна відповідальність у 

зовнішньоекономічних контрактах за участю ТНК і приймаючої держави?  

47. Коли економічні умови, за яких укладався контракт, протягом строку його дії 

залишаються стабільними, які підстави припинення договору найчастіше 

виявляються? 

48. Що може зумовити потребу у перегляді контракту? 

49.  Назвіть підстави необхідні для настання міжнародно-правової 

відповідальності  

50. Які виникають проблеми, пов'язані з цивільно-правовою відповідальністю за 

невиконання чи неналежне виконання контракту іноземною компанією (що 

представляє усю корпорацію),укладеного з приймаючою державою? 

51.Договір вважається укладеним в момент: 

52.Сплив строку для акцепта, що встановлений оферентом у телеграмі чи листі, 

починається з моменту: 

53.Продавець відповідає за договором за будь-яку невідповідність товару: 



 54. Заходи відповідальності - це : 

55.Сторона має право заявити про розірвання контракту, якщо: 

56.Якщо обидві сторони зобов'язані здійснити повернення отриманого, вони 

повинні зробити це: 

57.Якщо ціна встановлена залежно від ваги товару, то у сумнівних ситуаціях вона 

визначається за: 

58. Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає 

зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати 

заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше : 

59. Чи має право Національний банк України запроваджувати на строк до шести 

місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою статті ЗУ 

про " Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 

60. Протягом скількох робочих днів у разі порушення резидентами строків, 

установлених Національним банком України відповідно до статті ЗУ "Про 

порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", придбана валюта продається 

уповноваженими банками: 

61. Чи зупиняється перебіг при перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 ЗУ 

"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", обумовлено 

виникненням форс-мажорних обставин: 

62. Що є підтвердженням форс-мажорних обставин згідно ЗУ "Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті": 

     63. Що входить до визначення " валютні цінності": 

      64. Валютні операції - це: 

65. Резиденти – це: 

66. Нерезиденти – це: 

67. Хто має право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться за 

межами України: 

68. Що зобов’язаний проводити Національний банк для підтримки валюти 

України: 

69. Які види ліцензій видає Національний банк України на здійснення валютних 

операцій 

     70. Чи підлягають обов’язковому декларуванню у Національному банку України 

валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України 

71. Національний банк України у сфері валютного регулювання: 

72. Національний банк України є головним органом валютного контролю, що: 

73.Як правило сторонами зовнішньоекономічних контрактів є: 

74.ЗУ «Про концесії» був прийнятий: 

75.Як правило у концесійному договорі вказують: 

     76. Яка Глава Цивільного Кодексу України називається «Комерційна концесія»? 

      77.Яка Глава Господарського Кодексу України називається «Використання у 

підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна 

концесія)»? 

    78.Договори державної облігаційної позики передбачають такі умови: 

  79.Активне укладення таких видів договорів, як договори про здійснення іноземних 

інвестицій починається з: 

   80.Інвестиційний договір становить собою угоду із зазначенням: 



   81.Якщо однією стороною зовнішньоекономічних контрактів є держава то іншою 

переважно: 

  82. Державну реєстрацію зовнішньоекономічних договорів запроваджує:  

  83. Коли у договорі (контракті) можуть передбачатися додаткові умови?  

  84. Хто може бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 

85. Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність, пов’язана з співвідношеннями 

між: 

86. Угоди на біржах укладають: 

87. Розподіл зовнішньоекономічних зв’язків за суб’єктами та методами товарного 

обміну – це: 

88. Складовими зовнішньоторговельного балансу країни є: 

89. Іноземна валюта – це: 

90. Купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій  формі)  українськими  суб'єктами  

зовнішньоекономічної діяльності  в іноземних суб'єктів господарської діяльності 

товарів – це: 

91. Квоти, що  встановлюються  по товару без зазначення  конкретних  країн  (груп  

країн), куди  товар  експортується  або з яких він імпортується: 

92. Принцип  свободи  зовнішньоекономічного  підприємництва полягає у:  

93. З якого моменту фізичні  особи  мають  право  здійснювати зовнішньоекономічну  

діяльність? 

94. До   суб'єктів   зовнішньоекономічної  діяльності  у випадках порушення чинних 

законів України, що стосуються цієї діяльності, може  бути застосовано   санкцію   

у вигляді: 

95. Дозвіл  на    експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше 

одного місяця) з визначенням його загального обсягу – це: 


