
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА 

ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» 

до теми 3.  Загальні засади правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1) Дайте визначення поняття «правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності». 

2) Назвіть принципи правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

3) В чому полягає такий принцип регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, як принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва? 

4) В чому полягає такий принцип регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, як принцип юридичної рівності і недискримінації? 

5) В чому полягає такий принцип регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, як принцип верховенства закону? 

6) Яким правовим методом або методами регулюється зовнішньоекономічна 

діяльність? 

7) Які способи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ви 

знаєте? 

8) Які типи (режими) правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності Ви знаєте? 



9) В чому полягає суть загальнодозвільного типу (режиму) регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності? 

10) В чому полягає суть спеціально-дозвільного типу (режиму) правового 

регулювання і до яких відносин від застосовується? 

11) Які типи зовнішньоекономічної політики Ви знаєте? 

12) В чому полягає суть зовнішньоекономічної політики протекціонізму? 

13)  В чому полягає суть зовнішньоекономічної політики вільної торгівлі? 

14) Які інструменти (заходи) зовнішньоекономічної політики протекціонізму 

Вам відомі? 

15)  В чому полягає суть тарифних інструментів (заходів) 

зовнішньоекономічної політики? 

16)  В чому полягає суть нетарифних інструментів (заходів) 

зовнішньоекономічної політики? 

17) Які види митних платежів Ви знаєте? 

18) Які групи нетарифних заходів Ви знаєте? 

19) Як Світова організація торгівлі оцінює нетарифні заходи 

зовнішньоекономічної політики: як негативне чи позитивне явище? 

20) Які види правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ви 

знаєте? 

21) Охарактеризуйте нормативне правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

22) Охарактеризуйте індивідуальне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

23) В чому суть простого процесу правового регулювання? 

24) В чому суть складного процесу правового регулювання? 

25) Із яких стадій складається складний процес правового регулювання? 

26) Дайте характеристику нормативно-правового акту. 

27) Дайте характеристику індивідуального правового акту (акту застосування 

норм права). 

28) Дайте характеристику такого поняття, як правозастосування. 



29) Які міжнародно-правові джерела правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності Ви знаєте? 

30) Які джерела національного права України Ви знаєте? 

31) Чи є чинні міжнародні договори джерелом норм, що регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність?  

32) Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

у Законі України, то правила якого акту застосовуються: міжнародного 

договору чи правила Закону України?  

33) Що таке міжнародний торговий звичай? Чи є він джерелом правового 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності? 

34) Які джерела національного права країн світу Ви знаєте? 

35) Які типи (сім'ї) правових систем Ви знаєте і за яким ознаками вони 

відрізняються? 

36) Що таке судовий прецедент і чи є він джерелом правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності? 

37) Правом якої країни має регулюватись зовнішньоекономічна діяльність? 

38) Хто визначає, правом якої країни має регулюватись зовнішньоекономічна 

діяльність? 

39) Правом якої країни має регулюватись зовнішньоекономічна діяльність, 

якщо сторони не визначили таке право своєю угодою? 

40) Чи може український господарський суд України вирішувати 

зовнішньоекономічні спори, керуючись правом іноземною країни? Якщо 

так, то в яких випадках?  

41) В якому порядку при розгляді зовнішньоекономічного спору державний 

суд однієї країни застосовує право іншої країни? 
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