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1. Програма навчальної дисципліни 

Сучасна економіка України передбачає активне здійснення суб’єктами 

підприємницької діяльності зовнішньоекономічних відносин. Це є необхідною 

умовою міжнародної економічної співпраці України та її інтеграції у світову 

економіку. Інтеграція у світове господарство дасть змогу нашій державі залучити 

у свою економіку новітні промислові технології та реалізувати експортні 

можливості вітчизняного виробництва. Цьому процесу повинна сприяти 

зовнішньоекономічна політика як на мікро- так і на макрорівнях. В основі 

державної політики щодо зовнішньоекономічної діяльності знаходиться її 

економічна необхідність, а основним механізмом є правовий механізм 

регулювання зовнішньоторговельних відносин. Роль такого регулювання зростає 

відповідно із входженням України до регіональних інтеграційних об’єднань та 

міжнародних економічних організацій. 

У зв’язку з цим в Україні прийнято значну кількість нормативних актів. 

Склалася певна законодавча система щодо зовнішньоекономічної діяльності: 1) 

спеціальних законодавчих актів про зовнішньоекономічну діяльність; 2) 

комплексних законодавчих актів, норми яких регулюють зовнішньоекономічні 

відносини; 3) актів інших галузей законодавства, окремі норми яких регулюють 

також зовнішньоекономічні відносини. Тобто можна говорити про формування 

нової галузі законодавства ― зовнішньоекономічної. 

Мета викладання навчальної дисципліни - полягає у засвоєнні студентами 

значення норм, які регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

їх характер; показати роль та значення такої діяльності на сучасному етапі розвитку 

України в умовах гармонізації законодавства та в умовах інтеграції України в 

Європейський Союз; продемонструвати нерозривний зв'язок матеріальних норм 

приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням. 

Завданнями навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з основними 

проблемами правового регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності та 

основними джерелами, необхідними для її вивчення; ознайомити з принципами та 

методами даного інституту і навчити використовувати їх зміст при вирішенні 

конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на 

практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів відносин у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності та їх види; розкрити питання поняття та системи зовнішньоекономічної 

діяльності; охарактеризувати види зовнішньоекономічної діяльності; сприяти 

належному вивченню студентами порядку регулювання договірних відносин у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також вивчення питання 

відповідальності та захисту прав суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачи вищої освіти 

повинні знати: 

 законодавство України та міжнародні договори в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 поняття, види та правову природу зовнішньоекономічної діяльності; 



 принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності; 

 правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

 колізійне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

 поняття та види зовнішньоекономічних договорів; 

 порядок укладення зовнішньоекономічних договорів; 

 вимоги законодавства до форми та змісту зовнішньоекономічних договорів; 

 особливості зміни, припинення договорів у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 валютне регулювання в сфері ЗЕД; 

 правове регулювання іноземних інвестицій 

 відповідальність та особливості захисту в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 порядок урегулювання спорів з питань зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

вміти:  
 використовувати знання зі спецкурсу під час вирішення професійних 

завдань;  

 застосовувати принципи та норми з даного питання; 

 дати юридичну оцінку правовідносинам у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 тлумачити норми чинного законодавства України, міжнародних договорів та 

використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі 

застосування норм права; 

 складати документи, що опосередковують реалізацію прав у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 вирішувати справи, пов’язані з охороною прав суб’єктів в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченням захисту прав суб’єктів даних 

відносин; 

 правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми 

чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у 

практичній діяльності різних державних органів чи окремих фізичних осіб, у їх 

взаємовідносинах;  

 вміти у належній формі викласти результати проведеної роботи — скласти 

проект рішення чи відповіді відповідного державного органу, заяви громадян 

(наприклад, з метою одержання інформації про стан реалізації проекту, програми, 

проекти розвитку);  

 узагальнювати практику застосування спеціального  законодавства та 

робити відповідні висновки; 

 складати проекти різних типів договорів; 

 аналізувати практичні казуси. 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 120 годин, 4 кредити ECTS. 

Мова навчання: українська мова. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри спеціально-правових дисциплін які 

безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на 

електронну пошту за адресою kaf.spd1@gmail.com 



 

Структура навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Система правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (2 год.) 

Сучасні тенденції розвитку всесвітньо-господарських зв'язків. Розвиток 

світової економіки та її особливості на сучасному етапі: підвищення ролі 

транснаціональних корпорацій, транснаціональних інвестиційних фондів, 

розвиток вільних економічних зон. Всесвітньо-господарські центри світової 

торгівлі. Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Складний комплексний 

міжгалузевий характер зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового 

регулювання Предмет і сутність правового регулювання ЗЕД. Поняття суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. Правовий статус суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Рівні сучасної системи регулювання 

міжнародних торговельно-економічних відносин: корпоративний, національний 

та міжнародний (міжнаціональний, наднаціональний, глобальний). Національний 

та міжнародний рівні регулювання зовнішньоекономічних відносин. Загальна 

характеристика методів правового регулювання міжнародних економічних 

відносин. Принципи правового регулювання зовнішньоекономічних відносин та 

їх співвідношення зі спеціальними принципами міжнародного економічного 

права. Регулювання ЗЕД міжнародними організаціями. Діяльність Світової 

організації торгівлі (ГАТТ/СОТ) її завдання й функції. Правове регулювання 

зовнішньоекономічних відносин Європейського Союзу. Джерела правового 

регулювання ЗЕД : внутрішнє (національне) законодавство, міжнародно-правові 

акти, звичаї у міжнародній торговельній практиці, судові рішення. Основні 

міжнародно-правові акти у сфері правового регулювання ЗЕД. Питання уніфікації 

зовнішньоекономічного законодавства України з іншими законодавчими 

системами (ЄС, COT). Види ЗЕД. Структура ЗЕД та її елементи. Право на 

здійснення ЗЕД та механізм його реалізації в Україні. Правові режими 

зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація суб’єктів ЗЕД. Поняття 

правовідносин з іноземними суб'єктами ЗЕД. Правовий статус іноземних 

господарських суб'єктів в Україні. Правовий статус українських господарських 

суб'єктів за кордоном. 

 

Тема 2. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (2 год.) 

Основні цілі зовнішньоекономічної політики держави. Дві тенденції щодо 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності: лібералізація та протекціонізм. 

Одностороннє, двостороннє та багатостороннє державне регулювання ЗЕД. 

Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Повноваження органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності : Верховної Ради України, Президента та Уряду України, 

Національного банку України, Міністерства економіки України, Державної 

митної служби України, Антимонопольного комітету України, Міжвідомчої 

комісії з міжнародної торгівлі. Інші державні органи регулювання ЗЕД: Митно-



тарифна рада України, Зовнішньоекономічна рада при Кабінеті Міністрів 

України, Департамент економічної політики Кабінету Міністрів України, 

Управління економіки районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної 

адміністрації, Державна служба експортного контролю, Державна санітарно-

епідеміологічна служба України, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 

України тощо. Особливості сучасного державного регулювання ЗЕД в Україні. 

Державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в регіонах. 

Повноваження Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності та 

Управління з питань сприяння залученню інвестицій при обласній державній 

адміністрації. Реалізація загальнодержавних та регіональних програм як основний 

інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання ЗЕД. 

Правові засади митної справи в Україні. Законодавче регулювання митної справи. 

Система митних органів в Україні та їх повноваження при здійсненні управління 

митною справою. Облік об'єктів ЗЕД у митних органах України. Особливості 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та 

фінансової кризи. Тенденція до лібералізації зовнішньоекономічної діяльності. 

Тенденції до регіональної переорієнтації та до змін у структурі зовнішньої торгівлі 

України. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності : 

товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші 

організації координаційного типу. 

 

Тема 3. Тарифний та нетарифний методи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності (2 год.) 

Використання тарифного захисту в національній економіці. Ефективність 

застосування митно-тарифних засобів регулювання ЗЕД. Митні режими. Митне 

законодавство та його основні положення. Поняття митних тарифів і платежів. 

Мито та митна квота як основні інструменти тарифного регулювання ЗЕД. Вплив 

митно-тарифних засобів регулювання на зовнішньоекономічну діяльність. Зміст 

національної економіки згідно з ГАТТ/СОТ. Політика ГАТТ/СОТ щодо 

тарифного регулювання міжнародних торговельних відносин. Структура митного 

тарифу в різних країнах світу. Класифікація міжнародних товарних номенклатур. 

Структура митного тарифу України. Поняття суть та призначення єдиного 

митного тарифу України. Класифікація мита за напрямком товару, за методикою 

нарахування, в залежності від країни походження товару, за характером свого 

походження, за економічним змістом. Митна вартість та методи її визначення. 

Правові умови звільнення від сплати мита. Відповідальність за контрабанду та 

порушення митних правил. Особливості митно-тарифного регулювання 

імпортних операцій у США. Загальна характеристика правового регулювання 

митних відносин в ЄС. Нетарифне регулювання ЗЕД та дозвільна система 

України. Класифікація методів нетарифного регулювання. Кількісні інструменти 

нетарифного регулювання ЗЕД : ліцензування, квотування, “добровільні 

обмеження”. Види ліцензій та порядок їх видачі в Україні. Види квот. Правовий 

режим квотування та ліцензування імпорту та експорту товарів, робіт та послуг в 



Україні. Прихованні інструменти нетарифного регулювання ЗЕД : державні 

закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів, технічні бар’єри, податки й 

збори  тощо. Фінансові інструменти нетарифного регулювання ЗЕД : субсидії, 

кредитування, демпінг тощо. Правове забезпечення фінансових інструментів 

нетарифного регулювання ЗЕД. Політика ЄС та ГАТТ/СОТ щодо нетарифного 

регулювання міжнародних торговельних відносин. 

 

Тема 4. Зовіншньоеокномічні договори (контракти) (2 год.) 

Класифікація міжнародних комерційних операцій за спрямуванням  

товару, за ступенем готовності продукції, за організаційною формою тощо. 

Визначення зовнішньоекономічного/міжнародного торговельного договору 

(контракту). Головні ознаки зовнішньоекономічного контракту. Нормативно-

правове забезпечення укладання й виконання зовнішньоекономічного договору 

(контракту). Особливості укладення зовнішньоекономічних контрактів. Правове 

регулювання форми зовнішньоекономічного договору (контракту) на 

національному та міжнародному рівнях. Правове регулювання змісту 

міжнародного торговельного договору. Суттєві умови зовнішньоекономічного 

договору. Види ціни та способи її визначення в міжнародних торгових договорах. 

Державне регулювання цін при експорті/імпорті продукції. Порядок розрахунків 

за зовнішньоторговельними угодами. Способи визначення якості товару в 

зовнішньоекономічних контрактах. Базисні умови поставки товарів та 

застосування правил Інкотермс. Порядок підписання зовнішньоекономічного 

договору. Облік та реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) за законодавством України. Загальна характеристика положень 

Конвенції ООН про договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Форма 

контракту міжнародної купівлі- продажу. Зміст зовнішньоторговельного 

контракту купівлі-продажу. Базисні умови постачання товару. Правило переходу 

ризику у зв'язку з утратою чи пошкодженням товару. Поняття та склад збитків у 

зв'язку з порушенням та розірванням угоди, вимоги щодо їх відшкодування. 

Підстави звільнення від відповідальності за Конвенцією ООН про договори 

міжнародної купівлі- продажу товарів (Відень, 1980 p.). Визнання недійсності 

зовнішньоекономічного договору. Питання недійсності зовнішньоекономічного 

договору, що суперечить інтересам держави і суспільства. 

 

Тема 5. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних операцій 

Міжнародні зустрічні операції: поняття й значення. Форми зустрічної 

торгівлі. Зобов'язання продавця за угодою. Заходи правового захисту у випадку 

порушення угоди продавцем. Правовий режим та порядок здійснення бартерних 

(товарообмінних) операцій. Компенсаційні угоди на комерційній основі та 

Компенсаційні угоди на основі угод про виробниче співробітництво. Особливості 

правового регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою 

сировиною. Кооперативне співробітництво в зовнішньоекономічній діяльності та 

правова форма його здійснення. Особливості угод з експорту та імпорту послуг. 

Правове регулювання договору франчайзингу. Консультативний інжиніринг : 



поняття та особливості. Міжнародна торгівля ліцензіями. Особливості патентних 

ліцензійних угод. Поняття оренди та лізингу. Міжнародно-правове регулювання 

лізингу. Основні положення законодавчих актів України щодо оренди й лізингу. 

Правовий режим оперативного лізингу. Правовий режим фінансового лізингу. 

Договір міжнародного лізингу та його істотні умови. Поняття міжнародних 

перевезень та їх види. Правове регулювання міжнародних залізничних 

перевезень. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним, 

залізничним, водним та повітряним транспортом. Поняття та види договорів про 

міжнародні перевезення вантажів, їх правове регулювання. Вибір виду 

транспорту; вид вантажу; відстань і маршрут перевезення. Транспортно-

експедиторські підприємства та послуги, які вони надають : експедиції по 

відправленню, прибуттю, перевезенню, збереженню і складуванню, вантажно-

розвантажувальних робіт, виконання митних формальностей, контейнерних 

перевезень, експертизи і здавання-прийняття по кількості і якості товару, по 

стивидорних роботах (розміщенню вантажу на судні). Підготовка вантажу до 

відправки. Транспортно-експедиторська документація. Поняття міжнародного 

інвестування та його види. Види міжнародних інвестицій та форми їх реалізації. 

Міжнародно-правові акти щодо інвестування. Правове регулювання іноземного 

інвестування в Україні. Гарантії здійснення іноземного інвестування в Україні. 

Правові підстави інвестування за межі України. Міжнародно-правовий захист 

іноземних інвестицій. Поняття зовнішньоторговельного посередництва. Вибір 

посередника. Класифікація міжнародних посередників. Угоди із 

зовнішньоторговельними посередниками. Права посередників та їх види. Угода 

про виключний продаж товарів. Консигнація як різновид угоди комісії. 

Особливості агентської угоди та її умови. Угоди з брокерами, їх завдання й 

особливості. 

 

Тема 6. Платіжно-розрахункові правовідносини в 

зовнішньоекономічній діяльності 

Поняття та основне завдання міжнародних розрахунків. Основні 

відмінності міжнародних розрахунків від національних. Суб’єкти міжнародних 

розрахунків. Правове забезпечення платіжно-розрахункових відносин у 

зовнішньоекономічній діяльності. Види платежу : платіж готівкою, авансовий та 

у кредит. Інструменти міжнародних розрахунків. Форми розрахунків у 

міжнародній торговій практиці. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) в Україні. Фінансові ризики : кредитний, валютний, зміни 

процентної ставки, ризик рефінансування, пов’язані з оплатою. Способи 

уникнення фінансових ризиків. Валютне та мультивалютне застереження. 

Хеджування як один із способів уникнення фінансових ризиків. Види хеджування. 

Факторинг та форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності. Правові гарантії 

розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Документи по платіжно-

банківським операціям. Поняття валюти і валютних операцій. Міждержавний, 

регіональний і національний рівні валютного регулювання. Валютна політика та 

валютне регулювання. Завдання валютного контролю. Інструменти валютного 



регулювання. Повноваження органів та агентів валютного контролю. Основні 

положення валютного регулювання та контролю, що  діють в Україні. Види 

валютних операцій. Правове регулювання операцій купівлі-продажу іноземної 

валюти готівкою в Україні. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті в 

банках України та за кордоном. Порядок переміщення валюти через митний 

кордон. Відповідальність за порушення порядку валютних операцій. 

 

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

спеціальних економічних зонах (СЕЗ) (2 год.) 

Поняття та види спеціальних правових режимів у ЗЕД. Поняття 

спеціальної (вільної) економічної зони. Сутність, цілі і підходи до організації 

спеціальних економічних зон. Правовий статус вільних економічних зон. 

Класифікація вільних економічних зон. Концепції розвитку сучасних економічних 

зон та їх особливості. Особливості прикордонної торгівлі та транскордонного 

співробітництва. Політика Європейського союзу щодо створення та правових 

режимів у СЕЗ. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в СЕЗ, їх права та 

обов'язки. Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні. Типи 

СЕЗ і порядок їх створення в Україні. Порядок ліквідації СЕЗ в Україні. Органи 

управління в СЕЗ. Зміст та види офшорних операцій. Офшорні зони: поняття та 

специфіка. Види офшорних зон. Особливості режимів «податкової гавані», центру 

«офшор» та реєстру «зручний прапор». Особливості створення і функціонування 

офшорних компаній. Обмежувальна практика стосовно офшорів. Політика 

Європейського Союзу щодо створення та існування офшорних зон. Правовий 

режим виключної (морської) економічної зони України. 

 

Тема 8. Господарсько-правова відповідальність у зовнішньоекономічній 

діяльності (2 год.) 

Становлення та визначення дефініції господарсько-правової 

відповідальності. Співвідношення приватноправових санкцій господарсько-

правової відповідальності і санкцій цивільно-правової, адміністративно-

господарської відповідальності. Визначення дефініції санкція. Види санкцій у 

сфері господарювання. Способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання і споживачів. Додаткові способи захисту прав і законних інтересів 

суб'єктів господарювання і споживачів. Заходи охорони прав та інтересів суб'єктів 

правовідносин. Аспекти захисту прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання і споживачів. Ознаки господарсько-правової відповідальності. 

Принципи господарсько-правової відповідальності. Юридичні і фактичні підстави 

господарського-правової відповідальності та їх характеристика. Склад 

господарського правопорушення та його характеристика. Презумпція вини 

господарського правопорушника. Термін реалізації господарсько-правової 

відповідальності. Скорочена позовна давність. Особливі строки застосування 

адміністративно-господарських санкцій. Межі господарсько-правової 



відповідальності. Зменшення розміру і звільнення від господарсько-правової 

відповідальності. Вимоги до судового порядку реалізації господарсько-правової 

відповідальності. 

 

Тема 9. Адаптація зовнішньоторгівельного законодавства України до 

вимог Європейського Союзу (4 год.) 

Право Світової організації торгівлі як підґрунтя Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом. Організаційно-правові засади адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС. Торговельна політика Європейського Союзу. 

Порівняльний аналіз основних правил конкуренції в Україні та Європейському 

Союзі. Конкурентні можливості України під час здійснення державних закупівель. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

081 «Право» 
Вибіркова 

Спеціалізація  

«293 Міжнародне право» 

Модулів – 1 

Спеціальність 8.03040101 

«Правознавство» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр  

16 год. 8 год. 

Семінарські 

20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

84 год. 110 год. 

Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

для заочної форми навчання – 1:10 

 

 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

 денна форма заочна форма 



 всь

ого 

у тому числі всього у тому числі 

  л п. сем. с.р.  л п. сем. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Система правового 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

12 2  2 8 14 2   12 

Тема 2. Державне та 

недержавне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

14 2  2 10 16 2  2 12 

Тема 3. Тарифний та 

нетарифний методи 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

14 2  2 10 12    12 

Тема 4. 

Зовнішньоекономічні 

договори 

16 2  4 10 14    14 

Тема 5. Правове 

регулювання 

зовнішньоекономічних 

операцій 

12   2 10 12    12 

Тема 6. Платіжно-

розрахункові операції в 

зовнішньоекономічній 

діяльності 

8   2 6 12    12 

Тема 7. Правове 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в спеціальних 

економічних зонах 

14 2  2 10 12    12 

Тема 8. Господарсько-

правова відповідальність у 

зовнішньоекономічній 

діяльності 

14 2  2 10 14 2   12 

Тема 9. Адаптація 

зовнішньоторгівельного 

законодавства до вимог ЄС 

16 4  2 10 14 2   12 

Всього 120 16  20 84 120 8  2 110 

Залік           

4. Плани семінарських занять 

Тема 1. Система правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (2 год.) 

1. Сучасні тенденції розвитку всесвітньо-господарських зв'язків.  

2. Поняття, предмет і сутність зовнішньоекономічної діяльності.  



3. Суб’єкти ЗЕД, їх класифікація та правовий статус.  

4. Загальна характеристика методів та принципів правового регулювання 

міжнародних економічних відносин.  

5. Джерела правового регулювання ЗЕД. 

Література [1,2,3,4,33,35,133,189,191,215,218,226,244,258,270,271,284,312] 

 

Тема 2. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (2 год.) 

1. Основні цілі зовнішньоекономічної політики держави.  

2. Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та їх повноваження 

3. Недержавні органи ЗЕД 

4. Митне регулювання ЗЕД 

Література [1,2,3,4,35,42,46,69,71,138,222,149,253] 

 

Тема 3. Тарифний та нетарифний методи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності (2 год.) 

1. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 2. Митний тариф України. 

 3. Мито та його види. 

 4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Література [1,2,3,4,15,35,43,64,70,80,104,125,173,174,255,267] 

 

Тема 4. Зовіншньоеокномічні договори (контракти) (4 год.) 

1. Класифікація міжнародних комерційних операцій.  

2. Нормативно-правове забезпечення укладання й виконання 

зовнішньоекономічного договору (контракту). 

3. Поняття, ознаки та порядок укладення зовнішньоекономічного договору 

(контракту) 

4. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) 

5. Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

Література 

[1,2,3,4,9,10,11,35,62,88,89,90,140,145,152,158,162,176,203,208,211,228,235,236] 

 

Тема 5. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних операцій 

(2 год.) 

1. Міжнародні зустрічні операції: поняття й значення 

2. Форми зустрічної торгівлі 

3. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних операцій  

Література [1,2,3,4,35,36,48,53,79,95,142,269,272,274,300] 

 

Тема 6. Платіжно-розрахункові правовідносини в 

зовнішньоекономічній діяльності (2 год.) 

1. Поняття та основне завдання міжнародних розрахунків та їх відмінності 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/mutne_pravo/parts/part6.html#1
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від національних.  

2. Суб’єкти міжнародних розрахунків.  

3. Правове забезпечення платіжно-розрахункових відносин у 

зовнішньоекономічній діяльності.  

4. Поняття валюти і валютних операцій. Основні положення валютного 

регулювання та контролю, що  діють в Україні.  

Література[1,2,3,4,14,18,35,75,77,83,94,96,98,101-

103,195,201,210,223,224,297] 

 

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

спеціальних економічних зонах (СЕЗ) (2 год.) 

1. Поняття та види спеціальних правових режимів у ЗЕД. 

2. Поняття  СЕЗ, сутність, цілі і підходи до їх організації  

3. Правовий статус вільних економічних зон та їх класифікація  

3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в СЕЗ, їх права та обов'язки.  

4. Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні.  

Література [1,2,3,4,17,21-24,30,32,35,38,50,51,144,155,254,293] 

 

Тема 8. Господарсько-правова відповідальність у зовнішньоекономічній 

діяльності (2 год.) 

1. Становлення та визначення дефініції господарсько-правової 

відповідальності 

2. Поняття господарсько-правової відповідальності 

3. Підстави господарсько-правової відповідальності 

4. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 

Література [1,2,3,4,8,35,58,61,91,107,109,111,112,130,164,206,304] 

 

Тема 9. Адаптація зовнішньоторгівельного законодавства України до 

вимог Європейського Союзу (2 год.) 

1. Організаційно-правові засади адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС.  

2. Торговельна політика Європейського Союзу.  

3. Порівняльний аналіз основних правил конкуренції в Україні та 

Європейському Союзі.  

4. Конкурентні можливості України під час здійснення державних 

закупівель. 

 

Література [1,2,3,4,34,67,115,128,171,180,217,230,265,295] 

 

 

5. Завдання самостійної роботи 

1.  Правові проблеми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності 

2. Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною у сфері 



зовнішньоекономічної діяльності 

3. Поняття та загальні засади здійснення товарообмінних (бартерних) 

операцій 

4. Правовий режим іноземних інвестицій в Україні 

5. Правове регулювання консигнаційних операцій 

6. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в рамках спеціальних 

режимів господарювання 

7. Ліцензування валютних операцій Національним банком України 

8. Мета, функції, система угод СОТ щодо ЗЕД 

9. Правові питання відповідальності та врегулювання розбіжностей за 

зовнішньоекономічними договорами 

10. Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи в системі права 

СОТ 

11. Зовнішньоекономічна політика України 

12. Міжнародно-правова охорона секретів виробництва 

13. Еволюція вітчизняного законодавства про комерційну таємницю 

14. Офшорні зони, їх види та значення для оптимізації податкових 

платежів об’єктів господарювання 

15. Міжнародна торгівля послугами та її регулювання 

 

6. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 

Сучасні тенденції розвитку всесвітньо-господарських зв’язків. 

Поняття суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України. 

Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та механізми його 

реалізації. 

Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Значення міжнародного публічного та міжнародного приватного пра ва в 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

Види зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічна політика України. 

Недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Правові режими в зовнішньоекономічній діяльності. 

Митно-тарифні засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Правові засади тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД в Україні. 

Основні завдання митного тарифу України. 

Методи визначення митної вартості товару. 

Правові умови звільнення від сплати мита при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил. 

Класифікація мита. 

Антидемпінгове мито в зовнішньоекономічній діяльності. 



Інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Правовий режим квотування та ліцензування імпорту та експорту. 

Види ліцензій, які видаються для експорту/імпорту товарів. 

Види квот, які встановлюються на експорт/імпорт товарів. 

Фінансові та приховані інструменти тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливості митно-тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС. 

Особливості митно-тарифного регулювання імпортних операцій у СНД. 

Діяльність Світової організації торгівлі у сфері застосування тарифних та 

нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічних операцій. 

Поняття міжнародної торговельної угоди за законодавством України. 

Загальна характеристика правового регулювання зовнішньоекономічних 

контрактів в Україні. 

Конвенція ООН 1980 р. про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів. 

Сфера дії Віденської конвенції 1980 р. про договір міжнародної купівлі- 

продажу товарів. 

Форма та зміст договору купівлі-продажу в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА). 

Класифікація зовнішньоекономічних операцій. 

Зустрічна торгівля в зовнішньоекономічній діяльності. 

Правове регулювання бартерних угод в зовнішньоекономічній діяльності. 

Загальна характеристика торгівлі послугами в  зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів. 

Порядок укладання зовнішньоторговельного контракту. 

Права та обов’язки сторін по зовнішньоекономічному контракту купівлі- 

продажу. 

Встановлення кількості та якості товару за міжнародним договором купівлі- 

продажу товарів. 

Встановлення ціни в міжнародному договорі купівлі-продажу товарів. 

Особливості договору франчайзингу в зовнішньоекономічній діяльності. 

Договір про консультативний інжиніринг. 

Особливості ліцензійної угоди в зовнішньоекономічній діяльності. 

Лізинг як зовнішньоекономічна угода (поняття та види). 

Види лізингу в зовнішньоекономічній діяльності. 

Особливості міжнародного лізингу. 

Поняття та види заходів правового забезпечення виконання міжнародних 

торговельних угод. 

Правове регулювання створення та функціонування спільних підприємств. 

Базисні умови поставки товару (ІНКОТЕРМС). 

Правове регулювання експортно-імпортних операцій в Україні. 

Міжнародні транспортні перевезення та їх особливості. 

Міжнародні морські торговельні перевезення. 

Міжнародні залізничні торговельні перевезення. 



Міжнародні повітряні торговельні перевезення. 

Митні документи по зовнішньоекономічній угоді. 

Зовнішньоторговельні посередництво: поняття, завдання і види. 

Особливості дистриб’юторського та дилерського контракту в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

Особливості агентського договору в зовнішньоекономічній діяльності. 

Консигнаторські договори в зовнішньоекономічній діяльності. 

Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. 

Міжнародно-правовий захист іноземних інвестицій. 

Форс-мажорні обставини за зовнішньоекономічними договорами. 

Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних 

торговельних процесів. 

Торговельна політика ЮНКТАД. 

Торговельна політика ЄС. 

Поняття розрахунків по зовнішньоекономічним договорам та джерела їх 

правового регулювання. 

Види платежів у зовнішньоекономічній діяльності. 

Інструменти розрахунків по зовнішньоекономічним угодам. 

Векселі як один з інструментів розрахунків у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Чеки в зовнішньоекономічній діяльності. 

Банківський переказ у зовнішньоекономічній діяльності. 

Форми розрахунків по зовнішньоекономічним угодам. 

Поняття та види акредитивів у зовнішньоекономічній діяльності. 

Поняття та види інкасо в зовнішньоекономічній діяльності. 

Страхування валютних ризиків у зовнішньоторговельних угодах. 

Види валютних застережень у зовнішньоекономічних договорах. 

Хеджування як один із способів страхування валютного ризику. 

Факторинг та форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності. 

Валютне регулювання та валютний контроль в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Система державного фінансового контролю зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

Міжнародна класифікація сучасних економічних зон. 

Правовий статус вільних економічних зон. 

Види правових режимів у вільних економічних зонах. 

Правове регулювання вільних економічних зон в Україні та закордоном. 

Особливості правового регулювання офшорних зон як одного з різновидів 

вільних економічних зон. 

Правове регулювання офшорних зон у країнах, які розвиваються. 

Правовий статус виключної (морської) економічної зони. 

 

7. Засоби оцінювання 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 



Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 

кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення 

контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. 

Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний 

контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання шляхом проведення заліку. Форма проведення заліку – усна, письмова, 

тестова тощо – затверджує кафедра. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 Поточна 

успішність 

Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 50 50 100 

6 6 6 6 5 6 5 5 5 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну 

успішність 50 балів, на заліку – 50 балів; 

при оформленні документів на залікову сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

80-89 В Дуже добре  
Добре 

75-79 С Добре 

66-74 D Задовільно  
Задовільно  

60-65 Е  Достатньо 

30-59 FX 

Незадовільно 

(з можливістю 

повторного 

складання) 
Незадовільно Незараховано 

0-29 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим 

повторним 

курсом) 

 



 

90-100 балів (відмінно) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, 

судової практики та спеціальної літератури; проявив уміння застосування набуті 

знання до конкретних практичних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 

даного курсу. 

80-89 балів (дуже добре) – виставляється студенту, який дав не цілком повну 

але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні нормативно-

правових актів, судової практики та спеціальної літератури; проявив уміння 

застосувати набуті знання до конкретних практичних ситуацій. 

75-79 балів (добре) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 

не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка 

міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись 

не менше, ніж на двох базових джерелах.  

66-74 балів (задовільно) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 
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129-й Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи // Офіційний сайт ВР 

України: www.portal.rada.gov.ua 
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130-й Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням 

господарської діяльності від 20 березня 1992 р. // Офіційний вісник 

України. – 2005. - № 12. – Ст. 587.  

131-й Угода про субсидії і компенсаційні заходи // Офіційний сайт ВР України: 
www.portal.rada.gov.ua 

132-й Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів 

Міжнародної торгової палати (редакція 1993 р.) (публікація МТП №500) 

// Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua 

  

 Основна (базова) література: 

133rd Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 

Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288  с 

134th Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України //[Бек Ю.Б., 

Богдан Й. Г., Герц А. А., Григоровська - Якубівська Л. В., Дякович М. М., 

Коссак В. М., та інші], за ред. В.М. Коссака. -К.: Істина, 2008.-992с. 

135th Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. // [Бек 

Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та інші] за ред. Коссака В.М.-К.: Алерта; КНТ; 

ЦУЛ, 2010.-672с. 

  

 Додаткова (допоміжна) література: 

 Література: 

136-й Аверьянов В. и др. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической 

деятельности в Украине. К.: Либідь. 1992. 

137-й Анцелевич Г.О., Голубєва В.О., Злуніцина Т.В., Ковалевська Л.І., Юлдашев 

О.Х. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / 

Міжрегіональна академія управління персоналом / О.Х. Юлдашев (ред.). — 

К. : МАУП, 2005. 

138-й Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. – М.: Статут, 2003.  

139-й Ашурков О.О. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних 

відносин купівлі-продажу. Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький 

держ. ун-т.  – Донецьк, 1999. 

140-й Бабіч І.В. Договір переробки давальницької сировини: Автореф. дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії 

правових наук України. — К., 2006. 

141st «Бейкер и Макензи»: Международный коммерческий арбитраж. 

Государства Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. А. Тынель, В. 

Хвалей. – М.: БЕК, 2001.  

142-й Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Підручник. – К.: 

ЦУЛ, 2004.   

143rd Безбах В.В., Масевич М.Г., Мозолин В.П., Герреро-Перес Б. А., Ковалев 

С. И. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие для 

студ. вузов. – М. : МЦФЭР, 2004. 

144th Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних 

(вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»): 
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Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична 

академія. — О., 2005. 

145th Белов А.П. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. 

– М.: Совинтерюр, 1992. 

146-й Белов В.Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры). – 

М.: Финансы и статистика, 2001. 

147-й Бентлі Ф., Оніщук О.В., Осика С.Г., Покрещук О.О., Стенбрук К. Демпінг у 

сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно-правові та економічні питання): 

Навч. посіб. / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ, 1999. 

148-й Бєляєва А.П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні 

зовнішньоекономічного контракту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. 

— Х., 2005. 

149-й Богатырев А.Г. Инвестиционное право.– М., 1992. 

150-й Богун В.П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у 

зовнішньоекономічних відносинах: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН 

України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2001. 

151-й Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. – 

М., 1996. 

152nd Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001.  

153-й Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие 

для высших учебных заведений.– СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 

2001. 

154-й Бублик В.А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом 

регулировании внешнеэкономической деятельности. Афтореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук  /12.00.03. – Екатеринбург, 2000.  

155-й Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних 

(вільних) економічних зонах України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. 

156-й Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посібник. — К. : Знання, 

2006. 

157-й Васильєва В.А. Договір консигнації. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. 

158-й Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т 

ім. Івана Франка. — Л., 2000. 

159-й Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: 

Академический курс. – М.: Волтерс Клувес, 2004.  

160-й Венская конвенція о договорах международной купле-продажи товаров. 

Комментарий.-М.: Юридическая література, 1994г. 

161-й Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс.– 

М.: Изд-во «Норма», 2001. 

162nd Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 

2002.  
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163rd Виноградова Г.В., Кучер Б.І. Іноземне інвестування в міжнародному 

приватному праві / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2003. 

164th Винокурова Л.Ф. Практика разрешения споров // Международный 

коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. 

ред. Побирченко И.Г. – Научно-практическое издание. – К.: Издательский 

Дом «Ин Юре», 2000.– С. 22–54. 

165-й Вишняков А. Договорный режим торговли между Украиной и ЕС и 

внутреннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий //  

Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5. 

166-й Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Украине. – Х., 2005. 

167th Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посібник. — К.: Юридична думка, 

2005. 

168-й Внешнеторговые сделки / Гринько И. С. (сост.). – Сумы: Орион, 1994. 

169th Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт 

(сравнительно-правовой комментарий). – М.: Инфра-М, 2001. 

170-й Волинец Л. Внешнеэкономический бартер. — Х. : Центр экономических 

исследований и управления «Консульт», 2005. 

171-й Вступ до права Європейського Союзу / Петров Р.А., Опейда З.Й., Федорчук 

Д.Е. та ін. – Донецьк, 2001. 

172-й Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних 

договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с. 

173-й Голомовзий В.М., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю., Босак А.О., 

Калиновська Н.Л. Митне регулювання: Навч. посібник. — Л. : Видавництво 

Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. 

174-й Голубєва В.О. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності та національне законодавство України (нетарифний аспект): 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія 

України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. 

175-й Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник В 2-х тт. / 

Под ред. Васильева Е.А . – М.: Международные отношения, 2004 (Т.1), 2005 

(Т.2).  

176th Громова Н. Внешнеторговый контракт. Учебное пособие.– М.: Юристъ, 

2000.  

177-й Гурняк І.Л. Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних 

зв'язків України.  Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 /  Укр. акад. 

зовніш. торгівлі. — К., 2004. 

178-й Данильцев А.В. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: 

Международные отношения, 2006.  

179-й Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник. – К.: 

ЦУЛ, 2003. 

180-й Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского союза. – К.: Знання-Прес, 

2004.  
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181-й Джабиев А.П. Государственное регулирование внешней торговли России. 

Учебное пособие. – М., 2006. 

182nd Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. 

Пер. с серб.- хорват. – М. : Российское право, 1992. 

183rd Есипов В. Международные инвестиции и международные закупки. – СПб., 

1998. 

184-й Єрофєєнко Л.В., Попова С.М., Селезень С.В. Митне право: Конспект лекцій 

/ Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. 

185-й Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической 

деятельности. –СПб: Питер,2001.-224с. 

186-й Жильцов А.Н. Практическое руководство по применению Гаагской 

конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов. – 

М.: Волтес Клувер, 2007.  

187th Жуков В.Н. Виды внешнеторговых сделок. Контракт в международной 

торговле. – М., 1993. 

188-й Загнітко О.П. Господарсько-правове забезпечення захисту вітчизняного 

товаровиробника (порівняльно-правове дослідження). Дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – 

Донецьк, 1999. 

189-й Загородній А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність. Словник. – К.: ЦУЛ, 2007. 

190th Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых 

актов с комментариями по состоянию на 10 апреля 2002 г. – Х.: Эспада, 

2002.  

191st Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність: Зб. Норм. 

Актів. – К.: Істина, 2006. – 280 с.    

192-й Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: проблемы и пути их 

решения / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. — 

Донецк : Юго-Восток, 2004. — 247с. 

193rd Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. Учебное пособие. – 

М.: Международные отношения, 2003. 

194th Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – М., 

Междунар. отношения. – 1990. 

195th Іванський А.Й. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин 

у зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.07 / Одеська держ. юридична академія. — О., 2000. 

196-й Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних 

економічних зон в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. 

197-й Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. 

– М.: Международные отношения, 2005.  

198-й Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті: Навч. 

посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — Х. : Право, 2004. 

199-й Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник. Пер. 

з англ. – К.: ТОВ «Знання», КОО, 2001. 

200th Кібенко О.Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в 
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Україні (міжнародно- приватно- правовий аспект): Автореф. дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава 

Мудрого. — Х., 1998. 

201-й Коваленко Г., Грек Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно- 

импортные операции, валютное регулирование / Центр юридического и 

бухгалтерского сервиса «Аверс». — Д.: Издательский дом «Владимир 

Дудник», 2000. 

202-й Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний 

посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. 

203rd Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. 

Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібн. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 608 с.  

204th Коломацька С.П. Зовнішнє регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні: Навч. посібник / Київський національний торговельно-

економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. 

205th Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове 

регулювання та гарантії здійснення. – К.: ЦУЛ, 2004.  

206-й Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юр. лит., 

1991. 

207-й Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. – М.: LAW, 1994. 

208th Комаров А.С. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. – М.: Статут, 2004.   

209-й Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. 

Каленського. – К.: Юстініан, 2004. 

210-й Кондусова Л.Ф. Валютно-финансовые расчеты внешнеэкономической 
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