
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА 

ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності»  

до теми №1: «Поняття, об’єкти та зміст зовнішньоекономічної 

діяльності» 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1) Що є предметом правового регулювання? Що являє собою 

зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання? 

2) Чи може в зовнішньоекономічній діяльності приймати участь усього 

одна особа (суб’єкт)? 

3) Чи є різниця між поняттями «зовнішньоекономічна діяльність» та 

«зовнішньоекономічні правовідносини»? 

4) Назвіть ознаки зовнішньоекономічної діяльності. 

5) Охарактеризуйте склад (структуру) зовнішньоекономічних 

правовідносин. 

6) Що є об’єктом правовідносин? Визначте що є об’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності. 

7) Що мається на увазі під поняттям «робоча сила», що 

використовується в частині першій статті 4 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» та частині 1 статті 377 Господарського 

кодексу України? Чи може робоча сила бути об’єктом  

зовнішньоекономічних правовідносин?  



8) Наведіть приклади зовнішньоекономічних правовідносин, об’єктами 

яких є майно, зокрема товари, майнові права, в тому числі права на об’єкти 

інтелектуальної власності, гроші, або послуги (роботи), що перетинають 

митний кордон України? 

9) Чи можете Ви навести приклади зовнішньоекономічних 

правовідносин, об’єктами яких є майно, зокрема товари, майнові права, в 

тому числі права на об’єкти інтелектуальної власності, гроші, або послуги 

(роботи), що не перетинають митний кордон України? 

10) Охарактеризуйте зміст та об’єкт такого виду зовнішньоекономічної 

діяльності, як «експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили», що 

зазначений в частині першій статті 4 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»; 

11) Які види товарів зовнішньоекономічної діяльності Ви знаєте? Чи 

існує нормативно-правовий акт, що містить перелік товарів 

зовнішньоекономічної діяльності? 

12) Охарактеризуйте об’єкт та зміст такого виду зовнішньоекономічної 

діяльності, як «надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України 

послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності», що зазначений в 

частині першій статті 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність». Які види зовнішньоекономічних послуг Ви знаєте? Чи існує 

нормативно-правовий акт, що містить перелік зовнішньоекономічних 

послуг? 

13) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «наукова, науково-

технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка 

спеціалістів на комерційній основі», що зазначений в частині першій статті 4 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»? 

14) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «міжнародні фінансові  

операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами 



України», що зазначений в частині першій статті 4 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»? 

15) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «кредитні та 

розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових 

установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської 

діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених 

законами України», що зазначений в частині першій статті 4 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність»? 

16) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «спільна 

підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення 

спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних 

господарських операцій та спільне володіння майном як на території 

України, так і за її межами», що зазначений в частині першій статті 4 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність»? 

17) Що є об’єктом такої діяльності, як «підприємницька діяльність на 

території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, 

торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку 

іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності за межами України», що зазначений в 

частині першій статті 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність»? 

18) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «організація та 

здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, 

конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що 

здійснюються на комерційній  основі, за участю суб'єктів 

зовнішньоекономічної  діяльності; організація та здійснення оптової, 

консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну 



валюту у передбачених законами України випадках», що зазначений в 

частині першій статті 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність»? 

19) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «орендні, в тому числі 

лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземними суб'єктами господарської діяльності», що зазначений в частині 

першій статті 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»? 

20) Що є об’єктом та змістом такої діяльності, як «роботи на контрактній 

основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської 

діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних 

фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами», 

що зазначений в частині першій статті 4 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»? Чи є така діяльність 

зовнішньоекономічною? 

21) Що є підставою виникнення зовнішньоекономічних правовідносин? 

22)  Чи можна назвати зовнішньоекономічною діяльністю відносини 

суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, які полягають в безкоштовному обміні ними 

шляхом листування, телефонного спілкування, електронною поштою і т.п. 

відкритою інформацією, що не є об’єктом інтелектуальної власності, про 

ціни на певні товари на ринках їх країн, про зміни в торговельному 

законодавстві їх країн тощо? 

23) В яких законодавчих актах містяться визначення поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність» і чи є різниця між цими визначеннями? 

24) Чи вживається термін «зовнішньоекономічна діяльність» (англ. 

foreign economic activities) в міжнародному праві та праві економічно 

розвинутих країн? 



25) За якими критеріями зовнішньоекономічну діяльність можна 

поділити на види? Які види зовнішньоекономічної діяльності Ви можете 

виділити? 
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