
 
 
 

 Тема 4. 
Міжнародно-правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 
 
 

План: 

1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 
пов’язаних з нею відносин нормами 
міжнародних договорів. 

2. Участь міжнародних організацій в регулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності та пов’язаних з 
нею відносин.  

3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
нормами міжнародних торговельних звичаїв. 
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Міжнародний договір України - 

 це укладений у письмовій формі з іноземною 
державою або іншим суб'єктом 

міжнародного права, який регулюється 
міжнародним правом, незалежно від того, 

міститься договір в одному чи декількох 
пов'язаних між собою документах, і 

незалежно від  його конкретного 
найменування (договір, угода, конвенція, 

пакт, протокол тощо) 



НАЗВИ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ МІЖНАРОДНІ 
ДОГОВОРИ 

• договір,  

• угода,  

• конвенція,  

• пакт,  

• протокол  



РАТИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 
ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ - 

Це прийняття закону про 
ратифікацію, тобто надання 

згоди на обов'язковість 
міжнародного договору, 

невід'ємною частиною якого є 
текст міжнародного договору.  

 



 
Міжнародні договори, пов’язані із 

зовнішньоекономічною діяльністю, 
можна поділити на дві категорії: 

 1) міжнародні договори, норми яких 
направлені на регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, тобто 
визначення прав і обов’язків суб’єктів 
зовнішньоекономічних правовідносин;  

2) міжнародні договори, норми яких 
направлені на визначення прав і обов’язків 
держав у відносинах із суб’єктами 
зовнішньоекономічних правовідносин. 
 



МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРАВА 
І ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

• Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-
продажу товарів; 

• Будапештська конвенція про договір перевезення 
вантажів внутрішніми водними шляхами; 

•  Конвенція про договір міжнародного 
автомобільного перевезення вантажів;  

• Конвенція про морське перевезення вантажів;  

• Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг;  

• Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий 
лізинг. 

 



МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРАВА І 
ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВ ЩОДО СУБ’ЄКТІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

• Генеральна угода з тарифів і торгівлі;  
• Угода про сільське господарство; 
• Угода про застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів;  
• Угода про технічні бар’єри в торгівлі;  
• Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні 

заходи; Угода про процедури ліцензування 
імпорту;  

• Угода про субсидії та компенсаційні заходи;  
• Угода про захисні заходи.  

 



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ: 

 

 

державні 

 

 

недержавні 



МІЖНАРОДНІ ДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ: 

• Конференція ООН з торгівлі та розвитку, ЮНКТАД;  
• Комісія ООН з права міжнародної торгівлі, 

ЮНСІТРАЛ; 
•  Світова організація торгівлі, СОТ);  
• Всесвітня митна організація, ВМО; 
• Всесвітня організація інтелектуальної власності, 

ВОІВ;  
• Міжнародна морська організація, IMO;  
• Міжнародна організація цивільної авіації, ІКАО;  
• Міжурядова організація з міжнародних 

залізничних перевезень, ОТІФ;  
 



МІЖНАРОДНІ ДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ: 

• Всесвітній Поштовий Союз;  
• Міжнародний союз електрозв'язку;  
• Всесвітня туристична організація;  
• Міжнародний інститут з уніфікації приватного 

права, УНІДРУА;  
• Міжнародний Валютний Фонд, МВФ; 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 
Світовий банк; 

• Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, 
ЄБРР.  
 



НЕДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

Міжнародна торговельна палата, 
МТП (м. Париж, Франція) 

(англ. International Chamber of 
Commerce, ICC) 



МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ ЗВИЧАЇ - 

це правила міжнародної торгівлі, 
які склалися здавна, 

систематично застосовуються, 
однак не набули форми закону, 

підзаконного акту або 
міжнародного договору 



МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ ЗВИЧАЇ Є 
ОБОВЯЗКОВИМИ: 

• коли міжнародний 
договір або 
національний 
норматино-
правовий акт 
безпосередньо 
відсилає до певного 
міжнародного 
торгового звичаю 

 

• коли сторони в 
своєму 
зовнішньоекономіч-
ному договорі 
домовляються 
дотримуватись 
певного 
міжнародного 
торгового звичаю 

 



ОСНОВНІ  
МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ ЗВИЧАЇ:  

• Міжнародні комерційні терміни (англ. 
International Commercial Terms, INCOTERMS); 

• Уніфіковані правила та звичаї для 
документарних акредитивів (англ. Uniform 
Customs and Practice for Documentary Credits); 

• Уніфіковані правила по інкасо (англ. Uniform 
Rules for Collections); 

• Уніфіковані правила стосовно договірних 
гарантій (англ. Uniform Rules for Contract 
Guarantees). 

 


