
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Метою курсу є формування у студентів системи знань про міжнародні і 
національні норми, 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.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне 
публічне право, міжнародне економічне право, міжнародне приватне право, право ЄС.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей, які необхідні для вивчення питань, що стосуються науково-
теоретичних та практичних знань правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Програмні результати навчання:  
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 питання ЗЕД;  давати 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 у сфері ЗЕД;  аналізувати практичні справи;  
володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
правозастосовній діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    



Система правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне та 
недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тарифний та нетарифний 
методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні 
договори. Правове регулювання зовнішньоекономічних операцій.  
Платіжно-розрахункові операції в зовнішньоекономічній діяльності. Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в спеціальних економічних зонах. 
Господарсько-правова відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. 
Адаптація зовнішньоторгівельного законодавства до вимог ЄС. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 
годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна 
робота.  
Форма семестрового контролю: залік.  
  


