
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА 

ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» 

до теми 6: Загальна характеристика зовнішньоекономічних 

договорів 

 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1) В якому нормативно-правовому акті дається визначення поняття 

«зовнішньоекономічний договір»? 

2) Дайте законодавче визначення поняття «зовнішньоекономічний договір». 

3) Дайте доктринальне визначення поняття «зовнішньоекономічний 

договір». 

4) Які ознаки зовнішньоекономічного договору є кваліфікуючими? 

5) Які українські суб’єкти права можуть бути стороною 

зовнішньоекономічного договору? 

6) Які іноземні суб’єкти права можуть бути стороною 

зовнішньоекономічного договору? 

7) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору благодійна 

організація? 

8) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору монастир? 

9) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору політична 

партія? 

10) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору НАВС? 



11) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору районне 

управління внутрішніх справ? 

12) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору районна міська 

рада? 

13) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору Генеральна 

прокуратура України? 

14) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України? 

15) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору фермерське 

господарство? 

16) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору фізична особа, 

що не є підприємцем? 

17) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору об'єднання 

фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, яке не є юридичною 

особою згідно з законами України, але яке має постійне 

місцезнаходження на території України і якому цивільно-правовими 

законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність? 

18) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору структурна 

одиниця іноземного суб'єкта господарської діяльності, яка не є 

юридичною особою згідно з законами України (філія, відділення, тощо), 

але має постійне місцезнаходження на території України? 

19) Чи може бути стороною зовнішньоекономічного договору держава? 

20) Хто має право підписати зовнішньоекономічний договір від імені 

партнерства (англ. partnership)? 

21) В якому порядку несе відповідальність за своїми боргами партнерство 

(англ. partnership)? 

22) Які документи можуть підтвердити факт існування партнерства (англ. 

partnership)? 

23) Які види партнерств Ви знаєте і в чому полягає відмінність між цими 

видами? 



24) Чим відрізняється поняття «корпорація» (англ. corporation) в 

міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн від поняття 

«корпорація» в праві України? 

25)  Чим відрізняється поняття «корпорація» (англ. corporation) в 

міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн від поняття 

«юридична особа» в праві України? 

26) Чим відрізняється поняття «корпорація» (англ. corporation) в 

міжнародному праві та праві економічно розвинутих країн від поняття 

«акціонерне товариство» в праві України? 

27) Які документи можуть підтвердити факт існування «корпорація» (англ. 

corporation)? 

28) Що означає англійське слово «firm» (укр. «фірма»)? 

29)  Що означає англійське слово «enterprise» (укр. «підприємство»)? 

30) Що означає англійське слово «company» (укр. «компанія»)?   

31) Чи є зовнішньоекономічним договором угода, укладена між суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземними контрагентами, але не 

спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та 

обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності? 

32) Чи є зовнішньоекономічним договором угода, умови  якої складають 

права і обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічних правовідносин не 

пов’язані з перетинанням майном митного кордону України? 

33) Як співвідносяться поняття «зовнішньоекономічний договір» та 

«зовнішньоекономічний контракт»? 

34) Які умови складають зміст зовнішньоекономічного договору? 

35) Що є істотними умовами зовнішньоекономічного договору? 

36) Чи вважається зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу 

укладеним, якщо в ньому не визначена ціна товару?  

37) Як має бути визначена ціна товару, якщо вона не визначена у 

відповідному зовнішньоекономічному договорі? 



38) Чи вважається зовнішньоекономічний договір укладеним, якщо в ньому 

не визначено строк дії договору?  

39) На протязі якого строку буде діяти зовнішньоекономічний договір, якщо 

строк дії зовнішньоекономічного договору не визначено у самому 

зовнішньоекономічному договорі? 

40) Що в міжнародній торгівлі означає правило «contra proferentem»? 

41) Чи допускає міжнародне право укладення договорів на користь третіх 

осіб? 

42) Що означає термін «бенефіціар»? 

43) Чи може зовнішньоекономічний договір бути укладений під умовою? Що 

таке відкладальна умова і що таке скасувальна умова? 

44) Назвіть умови характерні для зовнішньоекономічних договорів купівлі-

продажу. 

45) Назвіть основні зобов’язання продавця за зовнішньоекономічним 

договорів купівлі-продажу. 

46) Назвіть основні зобов’язання покупця за зовнішньоекономічним 

договорів купівлі-продажу. 

47) Чи може зовнішньоекономічний договір бути визнаний недійсним, якщо 

він укладений не у відповідності з вимогами Положення про форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

06.09.2001 № 201? Чи тягне за собою будь-яку юридичну відповідальність 

невиконання вимог даного Положення? 

48) Назвіть які вимоги щодо змісту зовнішньоекономічних договорів містить 

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 06.09.2001 № 201. 

49)  Назвіть критерії, за якими зовнішньоекономічні договори можуть бути 

поділені на види. 



50) На які види можна поділити зовнішньоекономічні договори, якщо 

покласти в основу поділу суб’єктний склад правовідносин? 

51) На які види можна поділити зовнішньоекономічні договори, якщо 

покласти в основу поділу предмет договору (об’єкт 

зовнішньоекономічних правовідносин)? 

52) На які види можна поділити зовнішньоекономічні договори, якщо 

покласти в основу поділу змістом договірних зобов’язань? 

53) Що таке договори з реальним товаром/активом (англ. spot agreements)? 

54) Що таке договори постачання (англ. supply agreements)?  

55) Що таке форвардні договори (англ. forward agreements)?  

56) Що таке ф'ючерсний контракт (англ. futures contracts)?  

57) Опишіть порядок укладення зовнішньоекономічних договорів. Якими 

джерелами права він визначається? 

58) Опишіть порядок зміни зовнішньоекономічних договорів. Якими 

джерелами права він визначається? 

59)  Опишіть порядок розірвання зовнішньоекономічних договорів Якими 

джерелами права він визначається? 

60) Які правила щодо мов, на якій укладаються зовнішньоекономічні 

контракти, Ви знаєте? 
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