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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності використовують такі ос-
новні терміни економічної теорії, як “фінанси”, “міжнародні валютні 
розрахунки” тощо. Це свідчить, що міжнародна співпраця держав у сфе-
рі зовнішньоекономічної діяльності передбачає використання правил 
розрахунків. 

Термін “фінанси” походить від французького “financier”, що в основі 
має старофранцузьку кореневу семантику слова “finer” (спроможність 
сплачувати, вміння розраховуватися). Без сумніву, на рівні міжнародних 
відносин термін не змінив свого значення і використовується і як дефі-
ніція міждержавного спілкування, і у внутрішньодержавному обігу. 

У міжнародному фінансовому праві вивчають саме предмет розраху-
нків суб’єктів, що ґрунтується на встановленому еквіваленті обігу — ва-
люті. Виходячи саме з такого обігу і визначення нагальності валюти, 
кожна держава встановлює власний валютний курс, що залежить від ба-
лансу, який має держава. Валютний курс як вимір одиниці вартості на-
ціональної державної одиниці відносно грошової одиниці іншої держави 
дає змогу бачити рівень розвитку національної господарської діяльності 
в тій чи іншій державі, у тому числі й в Україні. 

Мета і завдання вивчення дисципліни — ознайомитися з основними 
процесами, які відбуваються в царині міжнародної економіки, основни-
ми механізмами і формами міжнародних валютних розрахунків, 
з’ясувати необхідність інтеграції України у світову господарську систе-
му. 

Студенти повинні опанувати основні поняття та категорії міжнарод-
ного фінансового права, уміти здійснювати аналіз міжнародних право-
вих документів і національного законодавства, що стосуються сучасних 
фінансово-валютних розрахунків у галузі зовнішньоекономічної діяль-
ності. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

4 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МІЖНАРОДНЕ  ФІНАНСОВЕ  ПРАВО” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Поняття і джерела міжнародного фінансового права 
2 Міжнародні валютні системи 
3 Міжнародні валютні угруповання у сучасному міжнародному  

валютному праві 
4 Основи валютного обміну 
5 Основні форми міжнародних валютних операцій та міжнародні розра-

хунки 
6 Основи валютного контролю і валютних обмежень 
7 Валютний контроль і валютні обмеження в законодавстві України 
8 Зовнішня заборгованість і механізми розрахунків із погашення  

зовнішнього боргу 
9 Міжнародне регулювання валютно-кредитних і розрахункових опера-

цій 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МІЖНАРОДНЕ  ФІНАНСОВЕ  ПРАВО” 

Тема  1 . Поняття і джерела міжнародного фінансового права 

Міжнародні валютні відносини та їх значення для розвитку госпо-
дарських відносин між країнами. Поняття міжнародного фінансового 
права. Природа міжнародного валютного права та його місце у системі 
загального міжнародного права. Співвідношення міжнародного фінан-
сового та міжнародного валютного права. Об’єкти міжнародного фінан-
сового права. Загальна характеристика суб’єктів міжнародного фінансо-
вого права. Учасники валютного обміну. Валютний курс та його роль у 
здійсненні фінансових операцій між суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Органи Міжнародного валютного фонду. Джерела міжнародного ва-
лютного права, договір і звичай як основні джерела.  

Поняття і побудова платіжного балансу країни. Структура платіжно-
го балансу за чинним стандартом МВФ. Концепція виміру  
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сальдо платіжного балансу. Регулювання (коротко-, середньо- та довго-
строкового характеру) поведінки економічної системи країни. 

Література [1–12; 17–21; 23; 28–31; 34; 36; 37; 41–43] 

Тема  2 .  Міжнародні валютні системи 

Міжнародна валютна система та її складові. Регіональні та націо-
нальні валютні системи: поняття та складові. Організаційні типи валют-
них систем. Поняття симетрії. 

Визначення поняття системи золотого стандарту. Умови її виник-
нення і розвитку. Роль центральних банків. Проблеми міжвоєнного пе-
ріоду і причини відновлення системи золотого стандарту. 

Визначення і умови виникнення Бреттон-Вудської валютної системи. 
П’ять основних принципів Бреттон-Вудської угоди: фіксовані валютні 
курси, рециклювання міжнародної ліквідності та резервів, відкрита зов-
нішня торгівля, проблеми врегулювання зовнішніх платежів, регулююча 
роль міжнародних організацій. Розвиток Бреттон-Вудської валютної си-
стеми, її недоліки та переваги. 

Визначення та умови виникнення Ямайської валютної системи. Ос-
новні положення щодо організації міжнародних валютних відносин від-
повідно до Ямайської угоди. Недоліки та переваги такої системи. 

Визначення Європейської валютної системи. Загальна характеристи-
ка, характерні риси та юридичне оформлення Європейської валютної 
системи. Передумови її створення. Сучасний стан та етапи розвитку Єв-
ропейської валютної системи. Доповідь Вернера. Поняття “європейської 
валютної змії”. Валютна інтервенція. Механізм кредитної допомоги. За-
гальна характеристика “плану Делора”. Система управління європейсь-
ких центральних банків, “критерії конвергенції”.  

Література [11; 16; 17; 19; 23; 25; 29; 38; 41] 

Тема  3 .  Міжнародні валютні угруповання у сучасному  
міжнародному валютному праві 

Сутність валютної інтеграції. Поняття міжнародних валютних угру-
повань. Поняття, причина виникнення та загальна характеристика валю-
тних блоків. Стерлінговий блок: поняття, структура й особливості роз-
витку. Доларовий блок: поняття та відмінність від стерлінгового блоку. 
Золотий блок і блок країн осі.  

Поняття валютної зони. Теорія оптимальних валютних зон. Валютні 
зони у сучасному міжнародному праві. Зона фунта стерлінгів. Валютні 
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зони в контексті введення єдиної європейської валюти. Зона американ-
ського долара, зона французького франка. Зона голландського гульдена. 
Зона іспанської пезети. Зона португальського ескудо. Розвиток і функці-
онування валютних відносин у межах СНД (зона російського рубля). 

Умови виникнення Європейського валютного союзу. Маастрихтська 
угода про створення Європейського валютного союзу. Порядок введен-
ня єдиної європейської валюти (євро). 

Література [11; 12; 14; 16–18; 22; 25; 26; 28–33; 41] 

Тема  4 . Основи валютного обміну  

Поняття валютних цінностей. Поняття та види валюти. Економічні 
категорії конвертованості та її юридичне визначення. Питання конвер-
тованості в українському праві. Конвертованість валюти по поточних і 
капітальних операціях. Внутрішня та зовнішня конвертованість валюти. 
Конвертованість валюти de-jure і de-facto. Класифікатори валют. Учас-
ники валютного обміну. Роль і значення валютного ринку. 

Валютний курс: поняття та значення. Поняття прямого та непрямого 
котирування валюти. Обмінний курс. Обмінний курс форвард. Обмінний 
крос-курс. Поняття номінального та реального обмінного валютного ку-
рсу. Поняття ефективного обмінного курсу. Поняття маржі. Фіксовані та 
плаваючі валютні курси. Інструменти валютного обміну. Характер ва-
лютних операцій. Валютні спекуляції: поняття і види.  

Валютні операції у сучасному законодавстві України (загальна хара-
ктеристика). Поняття валютних цінностей, валюти України, іноземної 
валюти. Поточні валютні операції, операції, пов’язані з рухом капіталу 
згідно із законодавством України. Визначення резидентів і нерезидентів. 

Література [1–6; 11–17; 22; 24; 26; 28–33; 40–43]  

Тема  5 .  Основні форми міжнародних валютних операцій  
та міжнародні розрахунки 

Поняття та сутність арбітражу. Поняття угоди спот. Поняття  
форвардної угоди. Поняття ф’ючерсної угоди. Переваги ф’ючерсної 
угоди над форвардною. Поняття і складові угоди “своп”. Процентні та 
валютні “свопи”. Недоліки угод “своп”. Ставка лібор. Поняття та сут-
ність хеджування. Інструменти для хеджування (ф’ючерсні контракти, 
свопи, опціони, форвардні контракти). Опціони кол і пут. Валютні опціо-
ни. Техніка валютних операцій (загальна характеристика). 
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Поняття валютних ризиків і можливості їх уникнення. Золоте засте-
реження. Валютне застереження. Поняття багатовалютного застережен-
ня. Види багатовалютного застереження: валютні корзини (симетричні, 
асиметричні, стандартні, регульовані), використання кількох валют із 
узгодженого списку і опціон валюти платежу. Поняття товарно-цінового 
застереження (застереження про змінну ціну, індексне застереження, 
комбіноване валютно-товарне застереження, компенсаційна угода). Хе-
джування ризику імпортера та експортера.  

Поняття міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові та платіжні 
умови міжнародних угод. Умови платежу. Засоби платежу. Форми між-
народних розрахунків. Вигідність сплати за відкритим рахунком для 
експортера. Переваги та недоліки інкасо для експортера. Переваги акре-
дитиву для імпортера. Джерела регулювання міжнародних розрахунків. 

Література [1–4; 9; 11–13; 16; 20–22; 24; 26–34; 42; 43] 

Тема  6 . Основи валютного контролю і валютних обмежень 

Поняття валютного контролю. Валютне регулювання і валютний ко-
нтроль. Валютна інтервенція, девальвація і ревальвація валюти, коригу-
вання процентної ставки. Напрями і суб’єктивна складова валютного 
контролю. Функціональна складова валютного контролю. Його меха-
нізм. Сфера валютного контролю. Форми і методи валютного контролю.  

Поняття та визначення валютних обмежень. Підстави їх виникнення. 
Правове регулювання валютних обмежень. Основні види валютних об-
межень у сучасних правових системах. Форми валютних обмежень. Ва-
лютні обмеження в країнах з активним платіжним балансом і в країнах з 
пасивним платіжним балансом. Мобілізація цінних паперів, конверсія 
займів. Поточні угоди, дискримінаційні валютні операції, компенсаційні 
угоди. Країни “перехідного періоду”. Дефіцитна валюта й обмеження на 
експорт капіталу. Правове регулювання валютних обмежень, які впрова-
джуються з приводу національної безпеки. Валютна блокада. Блокована 
валюта. Валютні кліринги. Європейський платіжний союз. Міжнародно-
правове регулювання валютних обмежень МВФ та іншими міжнарод-
ними організаціями. 

Література [10; 11; 17–21; 26; 28; 33; 36; 37; 39; 42; 43] 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

8 

Тема  7 .  Валютний контроль і валютні обмеження  
в законодавстві України 

Поняття валютного регулювання та валютного контролю в українсь-
кому праві. Органи валютного контролю згідно з українським законо-
давством. Форми та методи валютного контролю в Україні. Відповіда-
льність за порушення валютного законодавства України. 

Валютні обмеження в законодавстві України. Система попередніх 
імпортних депозитів. Обмеження строків розрахунків в іноземній валю-
ті, обмеження на експорт капіталу. Порядок вивезення та ввезення ва-
лютних цінностей через митний кордон України резидентами та нерези-
дентами. Порядок переказу іноземної валюти за межі України та поря-
док її одержання фізичними особами. Обов’язковий продаж валютної 
виручки. Режим рахунків нерезидентів у національній та іноземній ва-
люті. Правове регулювання банківських карток, емітованих вітчизняни-
ми та іноземними банками. Функціонування в Україні платіжних систем 
Western Union і Money Grum. 

Література [4–10; 19; 24; 28; 29; 31; 37] 

Тема  8 .  Зовнішня заборгованість і механізми розрахунків  
із погашення зовнішнього боргу 

Поняття та економічна суть зовнішньої заборгованості. Етапи розви-
тку зовнішньої заборгованості. Компоненти зовнішнього боргу країни. 
Основні аналітичні показники зовнішньої заборгованості. Структура зо-
внішньої заборгованості. Рівень зовнішньої заборгованості. Пошук шля-
хів вирішення проблеми заборгованості: план Бейкера та ініціатива 
Брейді.  

Поняття реструктуризації боргу. Види реструктуризації боргу (зага-
льна характеристика). Роль Паризького і Лондонського клубів у механі-
змі реструктуризації зовнішнього боргу. Викуп боргу. Сек’юритизація 
боргу. “Своп” борг акції. Реорганізація офіційного боргу. Основні прин-
ципи роботи Паризького клубу. Базові умови реструктуризації боргу.  

Література [12; 14; 16; 23; 24–33; 35; 37; 41; 42] 

Тема  9 .  Міжнародне регулювання валютно-кредитних  
і розрахункових операцій 

Поняття і значення міжнародних стандартів у галузі міжнародних 
фінансів. Міжнародні стандарти у сфері міжнародних розрахунків.  
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Банк міжнародних розрахунків (БМР). Спеціалізовані комітети БМР. 
Базельський конкордат (загальна характеристика). Базельська угода що-
до банківського капіталу, міжнародної конвергенції стандартів виміру 
достатності капіталу (основні положення). Нова Базельська угода. Осно-
воположні принципи функціонування системно важливих платіжних си-
стем (основні положення). 

Міжнародна асоціація з цінних паперів, її завдання. Світова органі-
зація торгівлі (СОТ). Угоди, укладені в рамках СОТ: Генеральна угода 
про торгівлю послугами, Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні 
заходи, Угода з питань лібералізації торгівлі у сфері телекомунікацій та 
фінансових послуг (загальні положення). 

Міжнародна торгова палата. Її структура та стандарти, розроблені 
нею у сфері міжнародних фінансових розрахунків.  

Література [16; 20; 21; 26; 28–33; 41]  

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Валютні блоки (загальна характеристика та види). 
2. Поняття та види валютних застережень. 
3. Валютні зони (загальна характеристика). 
4. Поняття форвардного контракту.  
5. Зона фунта стерлінгів.  
6. Угода спот. 
7. Зона американського долара.  
8. Формування форвардного курсу. 
9. Зона французького франка. 

10. Процентний арбітраж з форвардним покриттям. 
11. “План Делора”.  
12. Форвардний контракт з опціоном анулювання.  
13. Умови “конвергенції”. 
14. Поняття валютної угоди “своп” та її класифікація. 
15. План введення євро за Маастрихтською угодою. 
16. Валютний “своп”. 
17. Поняття та значення конвертованості.  
18. Процентний “своп”. 
19. Економічні категорії конвертованості. 
20. Міжнародно-правове регулювання валютних “своп”.  
21. Юридичні категорії конвертованості. 
22. Поняття валютних ф’ючерсів. 
23. Міжнародний валютний фонд і питання конвертованості. 
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24. Характерні риси валютних ф’ючерсів. 
25. Конвертованість валют і законодавство України. 
26. Особливості укладання ф’ючерсних контрактів.  
27. Поняття та значення валютних обмежень. 
28. Поняття та види опціонів.  
29. Види валютних обмежень. 
30. Міжнародний валютний фонд: цілі, функції, принципи.  
31. Валютні обмеження країн з активним платіжним балансом.  
32. Організаційна структура МВФ. 
33. Валютні обмеження у країнах із пасивним платіжним балансом.  
34. Умови надання траншів. 
35. Валютні обмеження в Україні. 
36. Система розширеного фінансування. Умови надання кредиту. 
37. Вимоги МВФ щодо застосування валютних обмежень.  
38. Поняття міжнародних поточних угод. 
39. Світовий банк реконструкції та розвитку: цілі, функції, кредитна ді-

яльність. 
40. Поняття та види валютної блокади. 
41. Міжнародна фінансова корпорація: цілі, структура, діяльність. 
42. Поняття та напрями валютного контролю.  
43. Кредити “стенд-бай” і “буферні” кредити. 
44. Механізм валютного контролю. 
45. Статутний фонд МВФ. 
46. Компетенція національного банку з питань валютного контролю.  
47. Компенсаційне фінансування.  
48. Компетенція КМ України в механізмі валютного контролю. 
49. Суб’єкти валютного контролю в Україні.  
50. Джерела валютного права України. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Міжнародні валютні відносини та їх значення для розвитку госпо-
дарських відносин. 

2. Природа міжнародного фінансового права і його місце в системі 
міжнародного права. 

3. Суб’єкти міжнародного валютного права. 
4. Джерела міжнародного валютного права. 
5. Договір та його значення для розвитку галузі міжнародного фінан-

сового права.  
6. Міжнародна валютна система та її складові. 
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7. Виникнення Бреттон-Вудської валютної угоди та її значення для 
розвитку міжнародного фінансового права. 

8. Ямайська валютна система та її значення для валютного обігу. 
9. Валютні цінності та правове регулювання операцій з ними. 

10. Розвиток валютного законодавства в Україні. 
11. Роль Міжнародного валютного фонду у регулюванні міжнародних 

валютних відносин. 
12. Міжнародний валютний фонд як суб’єкт міжнародного валютного 

права.  
13. Особливості сучасного українського законодавства та перспективи 

реформування. 
14. Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до Другої 

світової війни. 
15. Поняття прямого та непрямого котирування валютного курсу. 
16. Обмінний курс форвард та його відмінність від обмінних курсів 

спот і крос-курсів. 
17. Права й обов’язки резидентів і нерезидентів. 
18. Поняття угод спот. 
19. Поняття форвардної угоди. 
20. Перевага ф’ючерсної угоди над форвардною. 
21. Процентні та валютні “свопи”. 
22. Поняття ставки лібор та її значення для міжнародного фінансового 

права. 
23. Поняття та сутність хеджування. 
24. Інструменти для хеджування (ф’ючерсні контракти, “свопи”, опціо-

ни, форвардні контакти). 
25. Поняття валютних ризиків і можливості їх уникнення. 
26. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних угод. 
27. Умови платежу. 
28. Засоби платежу, форми міжнародних розрахунків. 
29. Валютне регулювання і валютний контроль. 
30. Валютна інтервенція, девальвація і ревальвація валюти, коригування 

процентної ставки. 
31. Функціонування системи золотого стандарту. 
32. Розвиток і функціонування валютних угруповань країн “третього 

світу”. 
33. Етапи формування Європейського валютного союзу. 
34. Перспективи обігу євро в країнах ЄС. 
35. Європейський платіжний союз. 
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36. Впровадження євро в українську фінансову систему.  
37. Національний банк України як суб’єкт валютного контролю. 
38. Поняття та визначення валютних обмежень. 
39. Мобілізація цінних паперів, конверсія займів. 
40. Валютна блокада. 
41. Блокована валюта. 
42. Валютні кліринги. 
43. Валютні обмеження в законодавстві України. 
44. Система попередніх імпортних депозитивів в Україні. 
45. Обмеження строків розрахунків в іноземній валюті. 
46. Порядок ввезення та вивезення валютних цінностей через митний 

кордон України та інших держав Європи. 
47. Правове регулювання банківських карток, емітованих вітчизняними 

та іноземними банками. 
48. Механізм санкцій за порушення фінансового законодавства Украї-

ни. 
49. Особливості регулювання валютних відносин у праві зарубіжних 

країн.  
50. Особливості купівлі та продажу іноземної валюти на території 

України. 
51. Правове регулювання торгівлі банківськими металами. 
52. Правове регулювання міжнародних розрахунків в іноземній валюті 
53. Особливості міжнародного кредитування. 
54. Україна та МВФ. 
55. МВФ і механізми фінансової допомоги. 
56. Поняття та економічна суть зовнішньої заборгованості. 
57. Компоненти зовнішнього боргу країни. 
58. Пошук шляхів вирішення проблем зовнішньої заборгованості: “план 

Бейкера” та ініціатива Брейдлі. 
59. Поняття реструктуризації боргу.  
60. Діяльність Паризького та Лондонського клубів щодо реструктури-

зації боргу. 
61. Форвардні контракти на сучасному міжбанківському ринку. 
62. Правове регулювання ф’ючерсних контрактів. 
63. Угоди “своп” у сучасному міжнародному валютному праві. 
64. Валютні опціони як види валютних угод.  
65. Валютний курс і законодавство України. 
66. МВФ і валютні обмеження з причин національної безпеки. 
67. Особливості міжнародного кредитування. 
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68. Поняття і значення міжнародних стандартів у галузі міжнародних 
фінансів. 

69. Банк міжнародних розрахунків. 
70. Базельська угода щодо достатності банківського капіталу. 
71. Нова Базельська угода щодо функціонування системно важливих 

платіжних систем. 
72. Міжнародна асоціація з цінних паперів, її функціонування. 
73. Роль Світової організації торгівлі у розвитку міжнародного фінан-

сового права. 
74. Угоди, що пов’язані з торгівлею інвестиціями. 
75. Угода СОТ про лібералізацію торгівлі у сфері телекомунікацій та 

фінансових послуг.  
76. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин у країнах 

СНД.  
77. Міжнародна торгова палата. 
78. Діяльність Міжнародної торгової палати та її рекомендації щодо 

сфери міжнародних фінансових розрахунків. 
79. Арбітраж у вирішенні спорів між суб’єктами міжнародного фінан-

сового права. 
80. Регламент діяльності арбітражу, який розглядає спори у міжнарод-

но-фінансових відносинах.  
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