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1. Опис навчальної дисципліни 
Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» розроблена відповідно до освітньо-
професійної програми «Право» підготовки магістрів зі спеціальності 081 
«Право» галузі знань 08 «Право». 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень освіти 

Дидактична структура навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3,0 Галузь знань –  
08 «Право»    

 
Спеціальність – 

081 «Право» 
 

Освітньо-
професійна 

програма «Право» 
 

Рівень освіти – 
другий 

(магістерський) 
 

Вибіркова  Вибіркова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
1-й 

Рік підготовки: 
1-й 

 семестр семестр 
Загальна кількість годин  

- 90 
1-й 1-й 

Лекції Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 
самостійної роботи 

студента – 5,0 

18 год. 4 год. 
Практичні 

заняття 
Практичні 

заняття 
22 год. 2 год. 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

50 год. 84 год. 
Види контролю: 

поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(залік) 

Види контролю: 
поточний 
контроль; 

підсумковий 
контроль знань 

(залік) 
 

Мета навчальної дисципліни «Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності» – набуття студентами здатності 
розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, що передбачає проведення різноманітних досліджень та/або 
здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Завдання: 
– формування у студентів спеціалізованих концептуальних знань у 

сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що 
включають сучасні наукові здобутки у цій галузі права, котрі є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень у вказаній сфері; 

– набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок розв’язання 
проблем, котрі виникають у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в 
процесі їх формування та здійснення ними господарської діяльності, а також 
при вирішенні спорів у цій сфері; 
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– здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та 
навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право», 
«Господарське право»; «Фінансове право» та «Міжнародне приватне право» 
й розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних контекстах; 

– здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих 
середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 
аспектів соціальної та етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування 
набутих теоретичних знань та сформованих практичних навичок щодо 
реалізації правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;  

– формування у студентів знань та умінь, необхідних їм для проведення 
досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою генерування 
нових знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Пререквізити: «Теорія держави і права»; «Цивільне право»; 
«Господарське право»; «Фінансове право»; «Міжнародне приватне право». 

Кореквізити: «Податкове право», «Митне право», «Інвестиційне 
право». 

Постреквізити: «Актуальні проблеми цивільного  права», «Судовий 
розгляд окремих категорій цивільних справ», «Банківське право». 

Мова навчання – українська. 
 

2. Очікувані результати навчання з дисципліни 
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен демонструвати наступні результати навчання:  
- сформувати поняття та зміст основних категорій 

зовнішньоекономічної діяльності; 
- систематизувати втілення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права міжнародних приватно-
правових договірних відносинах; 

- проаналізувати взаємодію міжнародних господарсько-правових 
систем із вітчизняними господарсько-правовими інститутами; 

- здійснити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 
договірного права різних правових систем; 

- інтерпретувати основні приватно-правові норми міжнародного 
договірного права, а також розуміти методологію їхнього тлумачення; 

- застосовувати положення нормативних джерел у сфері регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності на практиці; 

- пояснити практику здійснення зовнішньоекономічної діяльності її 
суб’єктами; 

- визначити правову позицію на різних стадіях правозастосування 
нормативних джерел у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
як зі сторони держави та її органів, так і з боку суб’єктів господарювання; 

- запропонувати проекти правозастосовних актів у різних сферах 
правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
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- прогнозувати результат впливу проектів нормативно-правових актів 
на зовнішньоекономічні приватно-правові відносини. 

 
Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами результатів 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Право», а саме: 
Загальних компетентностей:  
ЗК-1. Здатність до критичного осмислення суспільних та галузевих 

процесів та явищ. 
ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її 

представляти. 
ЗК-5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-7. Здатність до безперервної самоосвіти та самовдосконалення. 
ЗК-8. Здатність до інноваційної діяльності. 
ЗК-11. Здатність спілкуватися на професійні теми із представниками 

інших професійних груп. 
ЗК-12. Здатність до міжособистісного та інтерактивного спілкування. 
ЗК-13. Уміння шукати й використовувати різні джерела інформації. 
ЗК-14. Навички роботи в комп’ютерних мережах та використання 

програмних засобів. 
 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
СК-1. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 
СК-4. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм, а 
також знання практики їх застосування. 

СК-6. Здатність визначати факти, належні та прийнятні для 
юридичного аналізу ситуації. 

СК-7. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та 
захисту прав та інтересів клієнтів і підвищувати рівень своєї професійної 
діяльності, включаючи визначення напрямку для підвищення кваліфікації та 
професійного навчання впродовж життя. 

СК-8. Здатність застосовувати інструменти позасудового розгляду та 
вирішення правових спорів. 

СК-9. Здатність застосування міждисциплінарного підходу в оцінці 
правових явищ та правозастосовній діяльності.  

СК-10. Розуміння стандартів професійної незалежності та 
відповідальності правника та здатність утверджувати етичні стандарти 
правничої діяльності.   

СК-13. Здатність використовувати професійне тлумачення норм права в 
порівняльному взаємозв'язку щодо норм внутрішньодержавного і 
міжнародного права. 
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СК-14. Здатність проведення порівняльно-правових досліджень 
СК-17. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

включаючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та мотивованості. 
СК-18. Здатність використовувати міждисциплінарні знання для 

вирішення правового завдання. 
СК-19. Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній 

діяльності. 
 
Програмні результати навчання 
ПРН-1. Давати кваліфіковану оцінку чинного законодавства і 

правозастосовної практики з позицій принципів верховенства права та 
законності. 

ПРН-4. Оцінювати правильність використання юридичної термінології 
і демонструвати вільне володіння юридичною технікою. 

ПРН-5. Описувати перспективи і основні тенденції розвитку 
юриспруденції в Україні та провідних країнах світу. 

ПРН-6. Документально оформлювати прийняте рішення по юридичній 
справі 

ПРН-7. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та 
використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. 

ПРН-8. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 
правозастосування. 

ПРН-10. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у 
різних сферах професійної діяльності  

ПРН-12. Здійснювати юридичну кваліфікацію в нестандартних 
ситуаціях 

ПРН-13. Демонструвати основні правила і принципи створення 
наукових текстів професійної спрямованості. 

ПРН-16. Використовувати іноземні юридичні інформаційні ресурси. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Тема 1. Нормативно-правова основа розробки 
зовнішньоекономічних контрактів 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 
(Віденська конвенція 1980р.): цілі прийняття, характер і значення в 
міжнародній торгівлі. Зміст Конвенції ООН про договори міжнародної 
купівлі-продажу товарів: загальні положення; зобов'язання продавця і 
покупця; перехід ризику; положення, спільні для продавця та покупця; умова 
якості і ціни товару.  

Поняття базисних умов поставки товарів. Базисні умови поставки 
«ІНКОТЕРМС - 2010». Відмінності «ІНКОТЕРМС - 2010» від «ІНКОТЕРМС 
- 2000» та причини змін останнього.  
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Принципи УНІДРУА, розроблені Міжнародним інститутом уніфікації 
приватного права і їх роль в розробці зовнішньоекономічного контракту.  

Принципи Європейського договірного права. Регламент (ЄС) N 
593/2008 Європейського Парламенту та Ради "Про право, що підлягає 
застосуванню до договірних зобов'язань ("Рим I"). 

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» про процедури підготовки, 
укладання, розірвання та структури зовнішньоекономічних контрактів. 
Вимоги до обов'язкових реквізитів і форми зовнішньоекономічних контрактів 
в Україні. 

 
Тема 2. Структура і зміст зовнішньоекономічного контракту  
Методологічні принципи розробки міжнародних контрактів. Структура 

і зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу. Предмет контракту. Вступна 
частина (преамбула) контракту купівлі-продажу. Предмет контракту. 
Кількість товару в контракті купівлі-продажу. Одиниці виміру кількості. 
Порядок встановлення кількості. Якість товару в міжнародних контрактах і 
способи його визначення. Строк/термін і дата поставки як умови 
міжнародних контрактів. Способи встановлення строку та терміну поставки в 
зовнішньоекономічних контрактах. Базисні умови поставки товару в 
міжнародних контрактах. Умови ціни в контрактах. Складові ціни товару в 
контрактах, визначення рівня ціни. Умови платежу в контрактах: валюта 
платежу, строк/термін платежу, способи платежу, форма розрахунку. 
Упаковка та маркування товару в міжнародних контрактах: порядок 
відвантаження товару. Здача-приймання товару як умова міжнародних 
контрактів. Види здачі-приймання: попереднє, остаточне. Місце і строки 
фактичної здачі-приймання. Перевірка якості поставленого товару. Способи 
приймання товару за якістю. Методи здачі-приймання фактично 
поставленого товару. Рекламації у зв'язку з невідповідністю якості та 
кількості поставленого товару умовам контракту. Способи врегулювання 
рекламацій. Обставини непереборної сили («форс-мажор»). Арбітраж. 
Транспортні умови контракту. Інші умови.  

 
Тема 3. Валютні умови і валютні застереження у 

зовнішньоекономічних контрактах 
Валютні умови зовнішньоекономічного контракту: поняття та 

економічна необхідність. Валюта ціни і способи її визначення. Валюта 
платежу. Форми страхування валютних ризиків у зовнішньоекономічних 
контрактах. Валютні застереження.  

 
Тема 4. Міжнародні розрахункові відносини  
Поняття міжнародних розрахунків. Види і форми розрахунків, що 

використовуються в практиці зовнішньої торгівлі. Роль банків у здійсненні 
міжнародних розрахунків. Особливості міжнародних розрахунків. Основні 
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види документів міжнародного платіжного обороту (комерційні та фінансові 
документи). Фактори, що впливають на вибір форм міжнародних 
розрахунків. Ризик і гарантії в міжнародних комерційних операціях. Огляд 
способів забезпечення ризиків та інтересів сторін у зовнішній торгівлі. 
Переваги та недоліки для продавця / покупця.  

Банківський переказ. Авансовий платіж. Розрахунки по відкритому 
рахунку. Банки-кореспонденти, види і зміст кореспондентських відносин. 
Рахунки «лоро», «ностро». Принципи функціонування системи платежів. 
Джерела платіжних та розрахункових ризиків. Сучасна практика проведення 
міжнародних платежів. Платіжні системи. Система СВІФТ: функції і 
завдання. Стандарти системи СВІФТ. Формати повідомлень, їх призначення 
та використання. Порука комісіонера. Аванс і передплата.  

Визначення і сутність акредитива. Вимоги до документів в рамках 
акредитива Учасники акредитивної угоди, їх роль, міра відповідальності і 
взаємодія. Відкриття та використання акредитива. Роль підтверджуючого 
банку. Уніфіковані правила UCP 600. Види акредитивів та приклади 
застосування в конкретних зовнішньоекономічних контрактах. Акредитив з 
червоним застереженням. Витрати і комісії. Практика застосування 
резервних акредитивів у міжнародній торгівлі. Порівняльний аналіз 
використання акредитивів в українській і міжнародній практиці.  

Поняття, призначення, правові основи та практика застосування інкасо. 
Уніфіковані правила по інкасо (Публікація МТП 522). Учасники 
документарного інкасо. Подання документів. Документи проти платежу та 
акцепту. Витрати і комісії. Порівняльний аналіз використання інкасо в 
українській і міжнародній практиці.  

Призначення, основні види та функції банківських гарантій. Види 
банківських гарантій. Уніфіковані правила видачі гарантій (Публікація МТП 
758). Приклади використання гарантій в банківській практиці. Практичні 
питання застосування банківської гарантії в зовнішньоторговельних 
операціях. Взаємодія з банком по одержанню міжнародної банківської 
гарантії.  

Розрахунки з використанням векселів, чеків, кредитних карток. 
 

Модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
 
Тема 5. Міжнародна купівля-продаж товарів і бартерні контракти  
Поняття і місце міжнародної купівлі-продажу товарів в системі 

договорів, відмежування від схожих договірних типів.  
Матеріально-правове регулювання міжнародної купівлі-продажу 

(Віденська конвенція 1980 року та інші конвенції, загальні умови поставок, 
Інкотермс, Принципи УНІДРУА). Колізійно-правове регулювання 
міжнародної купівлі-продажу.  
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Укладення і тлумачення контракту міжнародної купівлі-продажу: 
форма контракту, порядок укладення контракту; правила тлумачення 
контракту міжнародної купівлі-продажу.  

Предмет договору, обов'язки продавця і покупця; вимоги до товару, 
технічна та товарна документація; місце поставки, перехід права власності і 
ризиків, строк виконання зобов'язань; ціна. 

Відповідальність за порушення зобов'язань з міжнародної купівлі-
продажу товарів; позовна давність.  

Поняття бартерних контрактів, їх елементи та особливості як 
самостійного типу міжнародних комерційних контрактів.  

 
Тема 6. Договір перевезення у зовнішньоекономічній діяльності.  
Поняття та види міжнародних перевезень. Основні транспортні 

конвенції та організації. Особливості окремих видів перевезень (морські, 
повітряні, автомобільні, залізничні, змішані, річкові). Колізійні норми в 
міжнародних угодах про перевезеннях.  

Поняття, елементи і зміст зовнішньоекономічного контракту з 
перевезення. Майнова відповідальність у зобов'язаннях з перевезення. 

Транспортні умови контракту. Формулювання транспортних умов 
договору купівлі-продажу при поставках різних видів товарів (сирої нафти, 
машин та обладнання тощо.).  

 
Тема 7. Договори з надання послуг, пов'язаних з виконанням 

транспортних операцій.  
Основна транспортна та товаросупровідна документація, її види та 

зміст.  
Транспортно-експедиційне обслуговування та його складові. Зміст 

відвантажувального доручення. Договір експедиції. Транспортне 
страхування вантажів. Транспортно-експедиторські та митні документи.  

 
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни 

 

Тема навчальної дисципліни 

Обсяг у годинах 
Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Модуль 1. Загальна частина         

1. «Нормативно-правова база 
розробки зовнішньоекономічних 
контрактів» 

9 2 2 6 9 1  8 

2. «Структура і зміст 
зовнішньоекономічного 
контракту» 

9 2 4 8 7 1  12 

3. «Валютне регулювання і 
валютний контроль у 

9 2 2 8 7   10 
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зовнішньоекономічній діяльності» 

4. «Міжнародні розрахункові 
відносини» 

9 4 4 8 7   10 

Разом 54 10 12 30 44 2  40 

Модуль 2. Особлива частина         

5. «Міжнародна купівля-продаж 
товарів і бартерні контракти» 

9 4 4 8 12 2 2 16 

6. «Договір перевезення у 
зовнішньоекономічній діяльності» 

9 2 4 8 13   16 

7. «Договори з надання послуг, 
пов'язаних з виконанням 
транспортних операцій» 

9 2 2 4 11   12 

Разом  32 8 10 20 46 2 2 44 

Усього годин / кредитів ECTS 90 / 
3,0 

18 22 50 90 / 
3,0 

4 2 84 

5. Теми лекційних і практичних занять 
5.1. Теми лекційних занять 

Теми навчальної дисципліни Теми лекцій 
Обсяг у годинах 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1. Загальна частина    

1. «Нормативно-правова база 
розробки зовнішньоекономічних 

контрактів» 

 «Нормативно-правова база 
розробки зовнішньоекономічних 

контрактів» 

2 1 

2. «Структура і зміст 
зовнішньоекономічного 

контракту» 

 «Структура і зміст 
зовнішньоекономічного 

контракту» 

2 1 

3. «Валютне регулювання і 
валютний контроль у 

зовнішньоекономічній 
діяльності» 

«Валютне регулювання і 
валютний контроль у 

зовнішньоекономічній 
діяльності» 

2  

4. «Міжнародні розрахункові 
відносини» 

 «Міжнародні розрахункові 
відносини» 

2  

Модуль 2. Особлива частина    

5. «Міжнародна купівля-продаж 
товарів і бартерні контракти» 

 «Міжнародна купівля-продаж 
товарів і бартерні контракти» 

4 2 

6. «Договір перевезення у 
зовнішньоекономічній 

діяльності» 

 «Договір перевезення у 
зовнішньоекономічній 

діяльності» 

4  

7. «Договори з надання послуг, 
пов'язаних з виконанням 
транспортних операцій» 

 «Договори з надання послуг, 
пов'язаних з виконанням 
транспортних операцій» 

2  
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Усього  18 4 

5.2. Теми практичних занять 

Теми навчальної дисципліни Теми практичних занять 
Обсяг у годинах 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1. Загальна частина    

1. «Нормативно-правова база 
розробки зовнішньоекономічних 

контрактів» 

 «Нормативно-правова база 
розробки зовнішньоекономічних 

контрактів» 

2  

2. «Структура і зміст 
зовнішньоекономічного 

контракту» 

 «Структура і зміст 
зовнішньоекономічного контракту» 

4  

3. «Валютне регулювання і 
валютний контроль у 

зовнішньоекономічній діяльності» 

«Валютне регулювання і валютний 
контроль у зовнішньоекономічній 

діяльності» 

2  

4. «Міжнародні розрахункові 
відносини» 

 «Міжнародні розрахункові 
відносини» 

4  

Модуль 2. Особлива частина    

5. «Міжнародна купівля-продаж 
товарів і бартерні контракти» 

 «Міжнародна купівля-продаж 
товарів і бартерні контракти» 

4 2 

6. «Договір перевезення у 
зовнішньоекономічній діяльності» 

 «Договір перевезення у 
зовнішньоекономічній діяльності» 

4  

7. «Договори з надання послуг, 
пов'язаних з виконанням 
транспортних операцій» 

 «Договори з надання послуг, 
пов'язаних з виконанням 
транспортних операцій» 

2  

Усього  22 2 

 
6. Форми педагогічного контролю,  

засоби та критерії оцінювання результатів навчання  
Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності» передбачає проведення 
поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі 
накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Видами поточного контролю знань студентів є: 
– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на лекційних заняттях із застосуванням таких 
засобів: усне, письмове або експрес-опитування. За підсумками поточного 
контролю на лекціях студенти можуть отримати від 0 до 4 балів; 
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– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 
навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких 
засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, 
розв’язання практичних завдань або задач, захист кейсу, підготовка і захист 
есе або реферату за ініціативи студента. За підсумками практичних занять 
упродовж семестру студент може отримати від 0 до 28 балів;  

– протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної 
роботи (підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). 
Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 8. 

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної 
дисципліни є залік, що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Залік 
складається в усній формі за білетами. Мінімальна оцінка результатів 
поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент допускається до 
заліку, становить 20 балів. 

 
Розподіл балів між формами організації  освітнього процесу і видами 

контрольних заходів: 

Лекційні 
заняття 

Практичні заняття 
(поточний контроль) Самостійна 

робота  

Залік 
(підсумковий 

контроль) 

Загальна 
оцінка знань Модуль 

№ 1 
Модуль 

№ 2 

max 4 max 14 max 14 max 8 max 60 max 100 

 
Критерії оцінювання з дисципліни  

«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» 

Систематичність та активність роботи на лекціях оцінюється 

викладачем від 0 до 4 балів, виходячи з наступних критеріїв: 

4 бали – у разі відвідування (відпрацювання пропущених) здобувачем 

вищої освіти усіх лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру та 

роботи на них; 
0 балів – у разі наявності пропущених (невідпрацьованих пропущених) 

лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру або відсутність активності 

в освоєнні навчального матеріалу на них. 

Оцінка визначається викладачем, який веде практичні заняття, на 

підставі даних журналу академічної групи та інформації, наданої лектором, 

на останньому практичному занятті відповідного семестру та включається до 

оцінки за ПК поточного семестру (навчального року). 
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Результати оцінювання роботи здобувача вищої освіти фіксуються у 

журналі обліку роботи викладача, відповідній відомості та оприлюднюються 

за допомогою електронної системи контролю навчання. 

кількість 
балів критерії оцінювання 

13-14 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять без 
поважних причин; 
відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
вміння мислити абстрактно та узагальнено; 
здатність публічно представити матеріал. 

11-12 Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять без 
поважних причин; 
відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
висока активність роботи на практичних заняттях; 
засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; 
повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при розв’язані 

завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми теми; 
здатність публічно представити матеріал. 

9-10 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
вирішення завдань до кожного практичного завдання;  
активна робота на практичних заняттях; 
засвоєння основних положень тем змістовного модуля;  
допущення декількох незначних помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; 
обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій; 
здатність публічно представити матеріал. 
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7-8 Наявність пропущених практичних занять; 
відпрацювання тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді при розв’язані завдань (казусів); 
складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
здатність публічно представити матеріал. 

5-6 Несистематичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 
наявність декількох невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
участь у роботі на практичних заняттях; 
засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення помилок при розв’язанні завдань (казусів); 
великі складності при визначення теоретичних питань, на які розраховані 

завдання; 
певні складності при застосуванні актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

3-4 Епізодичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без 
поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
епізодична відсутність рішень завдань (казусів);  
пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за 

наявності стимулу з сторони викладача); 
наявність певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного модуля; 
неповні відповіді, допущення значної кількості помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
невміння визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
невпевнені навички застосування актів законодавства; 
невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

1-2 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
не достатні навички застосування актів законодавства 
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0 Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; 
теми пропущених практичних занять не відпрацьовані; 
систематична відсутність рішень завдань (казусів); 
пасивність у роботі на практичних заняттях; 
відсутність знань за темами змістовного модуля; 
неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при розв’язанні 

завдань (казусів); 
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; 
відсутність навичок застосування актів законодавства; 
невміння публічно представляти матеріал. 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти із навчальної дисципліни 

«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» виконується у 

формі: 

1. наукової статті; 

2. наукової доповіді; 

3. тез наукової доповіді на конференції; 

4. огляд судової практики; 

5. есе за вузькоспеціальною проблематикою; 

6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, у т.ч. 

іноземної; 

7. термінологічного словника 

8. підготовки до практичних занять та заліку. 

Враховуючи різноманіття форм самостійної роботи, і той факт, що 

остання оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів, як критерії її оцінювання 

використовуються такі показники: 

- складність форми обраної студентом самостійної роботи; 

- ступінь самостійності виконання роботи; 

- творчий характер роботи; 

- внутрішня послідовність, логічність і завершеність роботи. 

Форми самостійної роботи, зазначені в пунктах 1-4 притаманний 

науковий характер, а тому вони оцінюються у діапазоні від 0 до 8 балів. 

Форми самостійної роботи, зазначені в пунктах 5-7, мають переважно 
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теоретично-прикладний характер, а тому вони оцінюються у діапазоні від 0 

до 4 балів. 

Розрахункова шкала для оцінювання самостійної роботи здобувача 

вищої освіти: 

 
Кількість балів 

Критерії оцінювання 
робота 

наукового 
характеру 

робота 
теоретично-
прикладного 

характеру 

8 4 
робота має самостійний, творчий характер; 
роботі притаманна внутрішня послідовність, логічність і 
завершеність. 

7 3 
робота має самостійний характер; 
робота містить протиріччя, відсутня достатня аргументація висновків 
та завершеність у них. 

6 
2 

Робота має самостійний характер, але містить хибні та 
неаргументовані висновки 

5 Робота має самостійний характер, але не враховує зміни чинного 
законодавства 

4 

1 

Робота має самостійний характер, але не містить аналізу матеріалів 
правозастосовної практики  

3 
Робота не має самостійного характеру, містить хибні та 
неаргументовані висновки, але включає аналіз чинного 
законодавства. 

2 

0 

Робота не має самостійного характеру, містить хибні та 
неаргументовані висновки, протиріччя з положеннями чинного 
законодавства, проте робота  відповідає вимогам до оформлення 
відповідного виду робіт. 

1 
Робота не має самостійного характеру; в роботі відсутні висновки; 
не відповідає вимогам що пред'являються до оформлення 
відповідного виду робіт. 

0 Індивідуальна робота не виконана 
 

Розрахункова шкала для оцінювання підсумкового контролю знань 

здобувача вищої освіти: 

 

 
Вид 
контролю 

Кількість 
балів 

Критерії(за кожною з оцінок) 
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Залік Мах 60 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому 
числі орієнтація в інноваційних наукових доктринах та 
концепціях дисципліни. 
2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а також 
матеріали правозастосовної практики його реалізації. 
3. Здатність демонструвати знання основної та додаткової 
літератури, рекомендованої кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни та використання отриманих знань у практичній 
роботі. 

55 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни. 
2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а також 
знайомство із матеріалами правозастосовної практики його 
реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури та знайомство з 
додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 
4. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для у практичної 
роботи. 

50 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, за відсутності у 
відповіді суттєвих неточностей. 
2. Наявність окремих пробілів у знанні чинного 
законодавства, а також матеріалів правозастосовної 
практики його реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
4. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для у практичної 
роботи. 

45 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 
2. Наявність пробілів у знанні чинного законодавства, а 
також матеріалів правозастосовної практики його 
реалізації. 
3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
4. Помилки і суттєві неточності у відповіді за наявності 
знань до їх самостійного усунення або за допомогою 
викладача. 

40 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 
2. Наявність значних пробілів у знанні чинного 
законодавства, а також матеріалів правозастосовної 
практики його реалізації. 
3. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою 
кафедрою. 
4. Помилки у відповіді за наявності знань для усунення 
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найсуттєвіших помилок за допомогою викладача. 
35 1. Прогалини в знанні чинного законодавства, а також 

матеріалів правозастосовної практики його реалізації. 
2. Пробіли у знанні окремих частин основного матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни. 
3. Наявність помилок у відповіді. 

Min 0 1. Відсутність знань чинного вітчизняного законодаства та 
значної частини теоретичного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни. 
2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати 
професійну діяльність без проходження повторного курсу з 
цієї дисципліни. 

 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» виставляється в залікову книжку 
відповідно до такої шкали: 

 
Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Визначення 

Оцінка за 
національ

ною 
шкалою 

Оцінка за 100- 
бальною шкалою 

А Відмінно – відмінне виконання, лише з 
незначною кількістю помилок 5 

 
90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 4 

 
80 – 89 

С Добре – у цілому правильна робота з 
певною кількістю незначних помилок 

 
75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 3 

 
70 – 74 

Е Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

 
60 – 69 

FX Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим, як перескладати 

2 

 
 

35 – 59 
F Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота, обов’язковий 
повторний курс 

 
 

0 – 34 
 

7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни 
7.1. Нормативно-правові акти. 
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Офіційне інтернет-представництво Президента України : 
https://president.gov.ua/ (дата звернення: 27.08.2020). 

Офіційний веб-портал органів виконавчої влади України. URL:  
http://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020). 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:  
http://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020). 

Урядовий портал : https://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 
27.08.2020). 

Офіс реформ Кабінету Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/uryad-
ta-organi-vladi/ofis-reform-kabinetu-ministriv-ukrainu (дата звернення: 
27.08.2020). 

http://dspace.nlu.edu.ua/
http://rada.gov.ua/
https://president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/ofis-reform-kabinetu-ministriv-ukrainu
https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/ofis-reform-kabinetu-ministriv-ukrainu
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Міністерство розвитку громад та територій України : 
http://www.minregion.gov.ua/ (дата звернення: 27.08.2020). 

Конституційний Суд України : http://www.ccu.gov.ua (дата звернення: 
27.08.2020)./ 

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені 
В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020). 

 
7.4.Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни 
Передплачено доступ до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН 

(Система ГРАНД та Система аналізу судових рішень VERDICTUM). Доступ 
можливий у читальному залі Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
(м. Полтава, Першотравневий проспект, 5, 1-й поверх). 

http://www.minregion.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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