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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

 

Чи зобов’язані українські та іноземні суб’єкти  господарювання, 

укладаючи зовнішньоекономічний договір, керуватися Господарським 

кодексом України? 

{⁓ ні, у будь-якому випадку 

⁓ так, у будь-якому випадку 

= так, але тільки у тому випадку, якщо вони домовляться про застосування до 

цього договору права України} 

 

Чи регулює Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

зовнішньоекономічні відносини? 

{⁓ ні, цей закон не містить жодної норми, яка б регулювала 

зовнішньоекономічні відносини 

⁓ так, усі норми цього закону регулюють зовнішньоекономічні відносини  

= даний закон містить декілька спеціалізованих (нетипових) норм права 

(норм-принципів, норм-дефініцій та норм-декларацій, направлених на 

регулювання зовнішньоекономічних відносин, але не містить типових норм 

права (норм-правил), які б реально регулювали зовнішньоекономічні 

відносини}  

 

Що є підставою виникнення зовнішньоекономічних правовідносин? 

{= зовнішньоекономічний договір 

⁓ ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

⁓ постанова кабінету Міністрів України} 

 

Який із нижченаведених нормативно-правових актів визначає умови, 



що повинні міститися у зовнішньоекономічному договорі? 

{⁓ Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

⁓ Закон України «Про міжнародне приватне право» 

=   Наказ міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 

06.09.2001 № 201 «Про затвердження Положення про форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»} 

 

Назвіть критерій, за яким договір може бути визначений як 

зовнішньоекономічний 

{⁓ проведення розрахунків за договором в іноземній валюті 

⁓ визначення умов поставки за договором згідно з правилами Інкотермс 

= знаходження сторін договору в різних державах} 

 

Які аспекти зовнішньоекономічного договору може регулювати право, 

що обрано сторонами? 

{= права та обов’язки сторін 

⁓ правовий статус сторін 

⁓ правовий статус товарів} 

 

Згідно з яким правом зазвичай визначається форма 

зовнішньоекономічного договору? 

{⁓ згідно з правом країни продавця 

⁓ згідно з правом країни покупця 

= згідно з правом країни вчинення контракту} 

 

Правом якої країни регулюється зовнішньоекономічний договір, 

об’єктом якого є нерухоме майно? 

{⁓ країни, де знаходиться продавець 

= країни, де знаходиться нерухомість 

⁓ країни, де укладено зовнішньоекономічний договір} 



 

Яка обов’язкова форма передбачена правом України для 

зовнішньоекономічних договорів: 

{⁓ усна 

⁓ письмова нотаріальна 

= проста письмова} 

 

Оферта (англ. offer) – це 

{= пропозиція укласти договір 

⁓ заявка для отримання позики за зовнішньоекономічним договором позики 

⁓ згода на укладення договору на запропонованих умовах} 

 

Акцепт (англ. accept) – це 

{⁓ пропозиція укласти договір 

⁓ заявка для отримання позики за зовнішньоекономічним договором позики 

= згода на укладення договору на запропонованих умовах} 

 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

застосовується до: 

{⁓ договору купівлі-продажу майна, укладеного між іноземним 

громадянином та українським громадянином, що не є суб’єктами 

господарювання 

⁓ договору купівлі-продажу товару для сімейного або домашнього 

використання, укладеного між іноземним суб’єктом господарювання та 

українським громадянином 

= договору купівлі-продажу товару, укладеного між українським та 

іноземним суб’єктами господарювання} 

 

Яке із зазначених джерел міжнародного права не відносяться до 

міжнародних торгових звичаїв? 



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

= Генеральна угода з тарифів і торгівлі (англ. General Agreement on Tariffs and 

Trade) 

⁓ 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} 

 

У випадку, коли до зовнішньоекономічного договору буде 

застосовуватись право України, то норми якого із зазначених нижче 

нормативно-правових актів мають застосовуватись до такого договору?  

{⁓ Митного кодексу України 

⁓ Податкового кодексу України 

= Господарського кодексу України} 

 

Що є істотними умовами зовнішньоекономічного договору купівлі-

продажу товару за міжнародним правом?  

{⁓ предмет (кількість та специфікація товару), ціна, строк дії договору 

⁓ предмет (кількість та специфікація товару) та ціна 

= предмет (кількість та специфікація товару)} 

 

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

відповідному зовнішньоекономічному договорі купівлі-продажу товару? 

{= якщо сторони зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу товару 

не визначили ціну у даному договорі і не можуть в подальшому про неї 



домовитись, то така ціна має бути визначена судом чи арбітражним 

трибуналом, який буде вирішувати спір між сторонами 

⁓ ціна має бути визначена відповідним органом державної виконавчої влади 

України 

⁓ зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу товару, в якому не 

визначена ціна товару, є нікчемним і не тягне за собою будь-яких правових 

наслідків} 

 

На протязі якого строку буде діяти зовнішньоекономічний договір, якщо 

у самому договорі не визначено строк його дії? 

{⁓ на протязі трьох років 

⁓ на протязі одного року 

= на протязі невизначеного строку та може бути припинений будь-якою 

стороною шляхом повідомлення, зробленого завчасно в розумний строк} 

 

В чому полягає зміст правила «contra proferentem»?  

{⁓ згідно з цим правилом у випадку, якщо певні положення договору можна 

тлумачити в різний спосіб, то ці положення вважаються нікчемними 

⁓ згідно з цим правилом у випадку, якщо певні положення договору можна 

тлумачити в різний спосіб, то такі положення договору  повинні тлумачитися 

на користь того, хто їх написав 

= згідно з цим правилом у випадку, якщо певні положення договору можна 

тлумачити в різний спосіб, то такі положення договору  повинні тлумачитися 

не на користь того, хто їх написав} 

 

Що таке форвардний договір (англ. forward agreement)?  

{⁓ стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) 

базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з 

фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами договору 



⁓ це документ, за яким перевізник зобов’язується перевезти вантаж від 

продавця до покупця  

= це нестандартний документ, за яким одна сторона зобов'язується передати  

покупцеві товар (інший актив) у визначений час та на визначених умовах у 

майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами 

договору, а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (інший актив) 

у визначений строк та сплатити за нього певну грошову суму} 

 


