
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Правове регулювання ЗЕД 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Пропонується для вивчення магістрами 5-го курсу 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини», 

освітня програма «Міжнародні економічні 

відносини» факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Ст.викл. кафедри міжнародних економічних 

відносин Дмітрієв Володимир Миколайович, 

(тел.:+38(057)707-51-60, Харків, майдан Свободи, 

6, ауд. 378). 

e-mail: dmitriev.v.n@ukr.net 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення курсу «Правове регулювання ЗЕД» 

студенти мають попередньо вивчити такі 

дисципліни, як “Міжнародне приватне право”, 

“Міжнародне економічне право”, “Міжнародне 

торгівельне право”, “Цивільне право”, 

“господарське право”. 

Опис 

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної 

дисципліни є сформувати в студентів сучасне 

правове мислення, ознайомити студентів з 

загальними принципами організації та управління 

ЗЕД, а також нормативно-правовим забезпеченням 

ЗЕД в Україні. 
 

Очікувані результати навчання. За 

результатами вивчення даної дисципліни, згідно з 

вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми, студенти повинні досягти таких 

результатів навчання: студент повинен  

знати: основні міжнародні принципи 

здійснення ЗЕД в Україні, класифікацію суб’єктів, 

об’єктів та видів ЗЕД, цілей та методів державно-

правового регулювання ЗЕД в Україні, правила 

укладання зовнішньоекономічних контрактів та 

основні нормативно-правові акти у сфері ЗЕД в 

Україні. 

вміти: вільно орієнтуватися в міжнародній і 

національній нормативно-правовій базі з 

зовнішньоекономічної діяльності з метою 

швидкого находження необхідних документів та 

основних підходів до вирішення тих чи інших 

питань; грамотно формулювати значення різних 

термінів і понять використовуваних в практиці 

зовнішньоекономічної діяльності; вміти скласти 



зовнішньоекономічні договори (контракти) з 

основних видів зовнішньоекономічних операцій та 

інші види зовнішньоекономічних документів; 

застосовувати відповідні нормативно-правові акти 

при вирішенні практичних ситуацій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; визначити суто 

юридичний аспект відповідних відносин, межі 

свободи і необхідності у поведінці суб’єктів цих 

правовідносин, в тому числі, при захисті права 

власності окремих суб’єктів та інтересів 

суспільства, які реалізуються у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності тощо. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Вивчення даного курсу передбачає 

проведення аудиторних занять за наступною 

тематикою:   

Тема 1. Поняття ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД 

Тема 2. Джерела та інститути правового 

регулювання ЗЕД 

Тема 3. Суб’єкти ЗЕД та їх правовий захист 

Тема4. Порядок заключення та структура 

зовнішньоекономічного контракту 

Тема5. Арбітражний розгляд спорів в ЗЕД  

Тема 6. Розрахунки при здійсненні ЗЕД 

Тема 7. Правове регулювання окремих видів ЗЕД 

Тема 8. Відповідальність у сфері ЗЕД, 

Крім того, студентам пропонуються завдання 

для самостійної роботи за наступними темами:  

1. Поняття ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД. 

Самостійне опрацювання інформації за темами: 

Методи правового регулювання ЗЕД. Державні 

органи управління ЗЕД і їх повноваження.  

2. Джерела та інститути правового регулювання 

ЗЕД. Підготовка до практичного заняття для 

обговорення багатосторонніх міжнародних 

інститутів регулювання ЗЕД та участі України в 

міжнародних економічних організаціях. 

3. Суб’єкти ЗЕД та їх правовий захист. Самостійне 

опрацювання інформації за темами: 

Взаємовідносини суб'єктів ЗЕД з державними 

органами в Україні. Правовий захист інтересів 

суб'єктів ЗЕД.  

4. Порядок заключення та структура 

зовнішньоекономічного контракту. Підготовка до 

практичного заняття для складання 



зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з 

основних видів зовнішньоекономічних операцій та 

інших видів зовнішньоекономічних документів. 

5. Арбітражний розгляд спорів в ЗЕД. 

Підготовка до практичного заняття щодо порядку 

розгляду комерційних спорів у 

зовнішньоекономічній діяльності. 

6. Розрахунки при здійсненні ЗЕД. Самостійне 

опрацювання інформації за темами: 

Документарний акредитив, інкасо і вексель у 

зовнішньоторговельних розрахунках. Міжнародні 

неторговельні розрахунки. 

7. Правове регулювання окремих видів ЗЕД. 

Підготовка до практичного заняття для визначення 

правових аспектів регулювання фінансових 

операцій в Україні. 

8. Відповідальність у сфері ЗЕД. Самостійне 

опрацювання інформації за темами: Санкції за 

порушення законодавства України про 

зовнішньоекономічну діяльність. 

 

Методи контролю результатів навчання Поточний 

контроль здійснюється під час проведення 

практичних і семінарських занять. Підсумковий 

контроль здійснюється під час проведення 

екзамену. 
 

Мова викладання. Українська. 

 


