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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності це: 

{= регулювання правовими актами відносин між українськими і іноземними 

суб’єктами господарювання 

⁓ регулювання нормативно-правовими актами відносин між українськими 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і державними органами України 

⁓ регулювання правовими актами відносин між українськими суб’єктами 

господарювання і іноземними державними органами} 

 

Принципами правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

є: 

{⁓ принцип влади і підпорядкування 

= принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва 

⁓ принцип пріоритету законодавства України над законодавством іноземних 

держав} 

 

Зовнішньоекономічні правовідносини регулюються нормами 

приватного чи публічного права? 

{= нормами приватного права 

⁓ нормами публічного права 

⁓ нормами і приватного, і публічного права} 

 

Принцип верховенства закону полягає в 

{= регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України 

⁓ регулюванні зовнішньоекономічної діяльності законами і підзаконними 

актами України 

⁓ дозволі застосування підзаконних актів та актів управління місцевих 

органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів 



зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які 

встановлені законами України} 

 

До міжнародно-правових джерел регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності відносяться: 

{⁓ Закони України 

= міжнародні торговельні звичаї 

⁓ нормативно-правові акти України} 

 

Чи можуть український і французький суб’єкти зовнішньоекономічних 

відносин домовитись про те, щоб до їх зовнішньоекономічного договору 

застосовувалось право Нідерландів? 

{⁓ ні 

= так 

⁓ так, але тільки з дозволу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України} 

 

До українських джерел правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності відноситься  

{⁓ Митний кодекс України 

⁓ Податковий кодекс України 

= Господарський кодекс України} 

 

Нормативне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності - це 

{= регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами права 

⁓ регулювання зовнішньоекономічної діяльності вказівками державних 

органів України 

⁓ регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рішень 

судів} 

 



Індивідуальне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності - 

це 

{⁓  регулювання зовнішньоекономічної діяльності нормами права 

⁓ регулювання зовнішньоекономічної діяльності вказівками державних 

органів України 

= регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рішень судів} 

 

Чи є міжнародний договір, який підписав Президент України, частиною 

законодавства України? 

{⁓ так, за будь-яких обставин 

⁓ ні 

= так, за умови, що Верховна Рада України надала згоду на його 

обов’язковість (ратифікувала його)} 

 

Які із зазначених документів не відносяться до міжнародних торгових 

звичаїв? 

{⁓ Уніфіковані правила по інкасо (англ. Uniform Rules for Collections) 

= Генеральної угода з тарифів і торгівлі, ГАТТ (англ. General Agreement on 

Tariffs and Trade, GATT) 

⁓ Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій (англ. Uniform Rules for 

Contract Guarantees)}  

 

Застосування норм міжнародних торгових звичаїв сторонами 

зовнішньоекономічного договору є обов’язковим 

{⁓ у випадку, коли вони затверджені Указом Президента України 

= у випадку, коли це передбачено відповідним зовнішньоекономічним 

договором 

⁓ у будь-якому випадку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності} 

 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності є: 



{= правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності (нормативним і 

індивідуальним) 

⁓ не правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності 

⁓ наданням державними службовцями вказівок суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності} 

 

У випадку, коли до зовнішньоекономічного договору буде 

застосовуватись право України, то які саме норми українського права 

мають застосовуватись до цих правовідносин?  

{⁓ норми Митного кодексу України 

⁓ норми Податкового кодексу України 

= норми Господарського кодексу України} 

 

Яка із даних норм може регулювати зовнішньоекономічну діяльність? 

{⁓ Норма Податкового кодексу України, яка встановлює обов’язок суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності сплачувати при експорті товару податок на 

додану вартість до державного бюджету 

⁓ норма Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка 

встановлює право центрального  органу  виконавчої  влади з  

питань  економічної  політики видавати ліцензії на здійснення 

зовнішньоекономічних операцій  

 = норма Цивільного кодексу України, що визначає права і обов’язки сторін 

договору купівлі-продажу} 

 

Які існують типи/сім'ї правових систем? 

{= романо-германська, англо-саксонська, ісламська, соціалістична, змішана 

⁓ приватна та публічна 

⁓ змагальна та інквізиторська} 

 

Правом якої країни має регулюватись зовнішньоекономічна діяльність? 



{⁓ правом тієї країни, де знаходиться позивач 

⁓ правом тієї країни, де знаходиться відповідач 

 

= правом тієї країни, яке визначили сторони у зовнішньоекономічному 

договорі, або яке визначив суд чи арбітражний трибунал, що вирішує спір, у 

випадку, коли право, що має застосовуватись, не визначено у 

зовнішньоекономічному договорі} 

 

Чи може український господарський суд вирішувати 

зовнішньоекономічні спори, керуючись правом іноземної країни?  

{⁓ ні 

= так 

⁓ так, але тільки з дозволу Верховного Суду України} 

 

В яких випадках може український господарський суд України 

вирішувати зовнішньоекономічні спори, керуючись правом іноземною 

країни?   

{⁓ у випадку, коли позивач знаходиться за кордоном 

⁓ у випадку, коли відповідач знаходиться за кордоном 

= у випадку, коли в зовнішньоекономічному договорі зазначено, що до 

даного договору буде застосовуватись право іноземної держави} 

 

Назвіть нормативно-правові акти України, які містять норми, 

направлені на регулювання зовнішньоекономічної діяльності}  

{⁓ Митний кодекс України 

⁓ Податковий кодекс України 

= Господарський кодекс України} 

 

 

 



 


