
Програмові вимоги із навчальної дисципліни  

«Зовнішньоекономічні договори» 

для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 

ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Право» (081)  

 

Змістовий модуль 1. Поняття та правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності 

1. ЗЕД як вид господарської діяльності.  

2. Особливості ЗЕД як виду господарської діяльності.  

3. Правові режими ЗЕД. 

4. Джерела правового регулювання, принципи, суб’єкти, об’єкти і види 

ЗЕД. 

4. Система законодавства у сфері ЗЕД. 

Тема 2.  Регуляторне середовище зовнішньоекономічної діяльності 

1. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

2. Органи державного регулювання та місцевого управління ЗЕД.  

2. Торгово-промислові палати як органи недержавного  регулювання 

ЗЕД.  

3. Світова організація торгівлі: глобальне регулювання ЗЕД.  

4. Ліцензування ЗЕД 

5. Заборона експорту та імпорту окремих видів товарів.  

6. Застосування технічних, фармакологічних, санітарних, 

фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів та вимог.  

7. Заходи  щодо захисту економічної конкуренції в галузі ЗЕД. 

Змістовий модуль 2. Система та особливості зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

Тема 3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) 

1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору.  

2. Форма зовнішньоекономічного договору та його предмет.  



3. Суб’єкти зовнішньоекономічного договору. 

4. Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів. 

5. Автономія волі сторін стосовно вибору права, застосовуваного до  

контракту.  

6. Державна реєстрація визначених законом видів зовнішньоеконом 

ічних договорів (контрактів).  

7. Міжнародні договори України про торговельно-економічне та інші 

види співробітництва. 

Тема 4. Зміст зовнішньоекономічних договорів 

1.  Вимоги до змісту зовнішньоекономічного договору  (контракту) в 

Україні. 

2. Умови зовнішньоекономічного договору, їх класифікація. 

3. Форс-мажорні обставини, арбітраж. 

4. Санкції та рекламації. 

5. Урегулювання спорів у судовому порядку. 

6. Зміна та розірвання контракту.  

7.  Платежі в зовнішньоекономічній діяльності.  

8. Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічного договору 

(контракту). 

Тема 5. Укладання зовнішньоекономічних договорів 

1. Нормативно-правові акти України, що регулюють порядок укладання 

та виконання зовнішньоторговельних договорів. 

2.  Регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів в 

спеціальному порядку.  

3. Основні стадії укладання зовнішньоекономічних договорів. 

4. Контроль за виконанням контракту.  

5. Післяконтрактові взаємовідносини контрагентів міжнародного 

комерційного правочину.  

Тема 6. Види зовнішньоекономічних договорів 

1. Класифікація зовнішньоекономічних договорів/контрактів  



2. Характеристика зовнішньоекономічних контрактів з особливим 

суб’єктним складом. 

3. Особливості окремих умов зовнішньоекономічних контрактів за 

участю ТНК і приймаючої держави 

4. Контракт зовнішньоторговельної купівлі-продажу. 

5. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

( Відень, 1980р.) 

6.Товарообмінні (бартерні) операції  

Тема 7. Використання в зовнішньоекономічних контрактах  

правил ІНКОТЕРМС 

1. Використання міжнародних правил інтерпретації комерційних 

термінів. 

2. Поняття і зміст міжнародних правил інтерпретації комерційних 

термінів  

3. Значення ІНКОТЕРМС при укладанні укладенні договорів на 

реалізацію товарів (купівлі-продажу, поставки) 

4. Класифікація і загальна характеристика умов Інкотермс щодо  

бов’язків продавця. 

5. Класифікація і загальна характеристика умов Інкотермс щодо 

доставки товару до місця призначення. 

6. Групи та види умов, принципові відмінності між ними. Захисні 

застереження в зовнішньоекономічних договорах (контрактах). Загальні для  

різних базисних умов поставки обов’язки продавця і покупця.  

Тема 8. Відповідальність за порушення зовнішньоекономічних  

договорів 

1. Поняття відповідальності у сфері ЗЕД.  

2. Види та загальна характеристика відповідальності у ЗЕД. 

3. Ознаки та підстави відповідальності у ЗЕД. 

4. Порядок розгляду зовнішньоекономічних спорів. 

5. Порядок розгляду зовнішньоекономічних спорів.  



 

 


