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Пояснювальна  заПиска

Кожна країна в сучасному світі пов’язана з міжнародною фінан-
совою системою, що являє собою транскордонний рух фінансових 
ресурсів,  а  також  осіб —  постачальників/одержувачів фінансових 
ресурсів у визначених правових  і міжнародно-правових режимах. 
Саме в цій сфері досить жорстко стикаються національні і групові 
інтереси окремих країн та їх організацій, що спричинює появу но-
вих норм міжнародного фінансового права. Загальним завданням 
цих  норм  є  забезпечення  порядку  в міжнародній фінансовій  сис-
темі та її стабільності, уникнення криз і нейтралізація їх наслідків, 
унаслідок чого у сферу дії міжнародного фінансового права остан-
нім часом  залучаються нові питання внутрішньої  компетенції  де-
ржав. 

Аналіз  подій,  що  відбуваються  в  сучасній  міжнародній  фінан-
совій  системі,  свідчить,  що  в  багатьох  своїх  аспектах  вона  потен-
ційно несе загрозу економічній безпеці країнам, що розвиваються, 
оскільки провідну роль у цій  системі  відіграє порівняно невелика 
група  розвинених  держав,  які,  застосовуючи  політичний  і  міжна-
родно-правовий інструментарій, у більшості випадків спрямовують 
функціонування міжнародного фінансового правопорядку для своєї 
переважної вигоди. Зважаючи на зазначене, для України є необхід-
ним  вироблення  чіткої  позиції  в  міжнародній  фінансовій  системі 
для відстоювання своїх національних інтересів. 

Мета самостійної роботи з навчальної дисципліни  “Міжнародне 
фінансове право”:

• поглиблення теоретичних знань студентів із дисципліни “Між-
народне фінансове право”, отриманих на лекціях;

• сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формування  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої 
професійної якості;

• забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання 
та аналізу рекомендованої літератури;

• вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання 
на практиці;

• формування вміння студентів здійснювати наукові дослідження 
з проблем міжнародної фінансової сфери;



�

• поглиблення знань студентів у галузі міжнародного публічного 
права, міжнародного економічного права, міжнародного комер-
ційного права, теорії держави і права; 

• формування вміння студентів аналізувати універсальні і регіо-
нальні міжнародно-правові  акти з питань регулювання міжна-
родної фінансової сфери;

• сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;
• вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії та 
практиці  міжнародно-правової  та  національної  регламентації 
сфери фінансів;

• формування  уявлення  студентів  про  загальні  тенденції  в  роз-
витку міжнародної фінансової системи; 

• формування  уявлення  студентів  про  перспективи  розвитку 
взаємовідносин України та міжнародних фінансових структур;

• формування  уявлення  студентів  про  використання  міжнарод-
но-правового  інструментарію для захисту економічної безпеки 
України в міжнародній фінансовій сфері.

завдання  самостійної  роботи  з  навчальної  дисципліни  “Міжна-
родне фінансове право”:

• засвоєння та поглиблення знань із дисципліни “Міжнародне фі-
нансове право”;

• набуття  умінь  і  навичок  аналізу  універсальних  і  регіональних 
міжнародно-правових актів з питань регулювання міжнародної 
фінансової сфери;

• формування умінь студентів здійснювати наукові дослідження 
із  проблем  правового  регулювання  міжнародних  фінансових 
відносин;

• закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування 
при виконанні практичних завдань і творчих робіт, а також ви-
явлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчаль-
ної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, мето-
дичні матеріали для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, 
практикум тощо.
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ФоРМи  саМосТІЙноЇ  РоБоТи  сТУДЕнТІв 
з дисципліни 

“МІжнаРоДнЕ  ФІнансовЕ  ПРаво”

Види та форми самостійної 
роботи студентів

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу, вивчення 
обов’язкової та додаткової 
літератури

1.1. Активна участь у різних 
видах аудиторних занять

1.2. Вивчення окремих тем або 
питань, що передбачені для 
самостійного опрацювання

1.2. Перевірка правильності 
виконання завдань

1.�. Виконання домашніх завдань 1.�. Перевірка правильності 
виконання завдань

1.�. Виконання та письмове 
оформлення завдань та інших 
робіт

1.�. Перевірка правильності 
виконання завдань на 
аудиторних заняттях

1.�. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) 
занять

1.�. Активна участь у 
семінарських, практичних 
(лабораторних) заняттях

1.6. Підготовка до модульного 
контролю та інших форм 
поточного контролю

1.6. Написання контрольної 
роботи, тестування та ін.

2. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук та огляд 
літературних джерел за заданою 
проблематикою

2.1. Огляд підготовлених 
матеріалів під час аудиторних 
занять

2.2. Написання реферату 
чи доповіді за заданою 
проблематикою

2.2. Обговорення (захист) 
реферату під час аудиторних 
занять

2.�. Аналітичний огляд наукової 
публікації

2.�. Обговорення результатів 
проведеної роботи під час 
аудиторних занять

2.�. Аналіз конкретної виробничої 
ситуації, підготовка до 
ситуаційних вправ

2.�. Огляд підготовлених 
матеріалів, участь у діловій 
грі, ситуаційних вправах та ін.
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Вивчення питань, винесених на самостійний розгляд, має здійсню-
ватися в терміни між лекціями та семінарами з цих тем. На кожному 
семінарському  занятті  перевіряється  рівень  опанування  студентами 
тем, даних для самостійного опрацювання, шляхом усного опитуван-
ня, перевірки рефератів за заданими темами, внесення питань, вине-
сених на самостійне опрацювання, в перелік тем рефератів. Готуючись 
до виступу на семінарі, студентам пропонується скласти план або тези 
виступу, якими можна користуватися під час виступу. 

Пошук  та  огляд  літературних  джерел  за  заданою проблемати-
кою здійснюється під керівництвом викладача, який вказує студен-
ту, де можна знайти відповідну літературу (нормативні джерела, під-
ручники, монографії, статті тощо), та консультує студента з приводу 
аналізу різних видів літературних джерел, допомагає зробити аналі-
тичний огляд наукових публікацій. 

Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм 
поточного контролю передбачає:

1. Опрацювання конспектів лекцій з питань, які винесені на мо-
дульний і поточний контроль.

2. Опрацювання  спеціальної юридичної  літератури  та  підручни-
ків з тем, винесених на модульний і поточний контроль.

Програмою вивчення дисципліни передбачено написання студен-
тами  рефератів  за  темами,  зазначеними  у  планах  семінарських  за-
нять. При підготовці рефератів студенти використовують як основну, 
так і додаткову літературу, здійснюють власний аналіз і реферування 
літературних  джерел.  Реферати  заслуховуються  та  обговорюються 
на семінарських заняттях, кращі з них можуть бути рекомендовані на 
розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 

Перед написанням реферату студент має опрацювати національ-
ні  правові  акти,  обов’язкову  та  додаткову літературу  з  теми. Обсяг 
реферату становить 10–1� сторінок. Його структура: вступ (1–2 с.); 
основна частина (8–10 с.); висновки (1–2 с.); перелік використаних 
джерел. Реферат виконується на білому папері формату А�.

Найпоширенішою  формою  усного  оприлюднення  результатів 
пошуково-аналітичної  роботи  студентів  є  доповідь  і  повідомлення. 
Доповідь — документ, в якому викладаються певні питання, даються 
висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) про-
читання та обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить 
від змісту матеріалу та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді 
становить �–8 сторінок. Якщо доповідь складається з �–6 сторінок, 
вона називається повідомленням. 



7

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семі-
нарські заняття у групі. Відпрацювання може проходити в одній з на-
ступних форм: 

• усна — студент повинен відповісти на питання, винесені на від-
повідне семінарське заняття;

• доповідь — студент готує доповідь за заданою темою відповідно-
го семінарського заняття;

• реферат — за погодженням із викладачем студент готує реферат 
із відповідної теми семінарського заняття. 

ТЕМаТиЧниЙ  План 
дисципліни 

“МІжнаРоДнЕ  ФІнансовЕ  ПРаво”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Кількість 
годин с. р.

змістовий модуль і. поняття та основні 
категорії міжнародного фінансового права

1 Поняття та джерела міжнародного фінансового 
права

2

2 Міжнародні організації у міжнародній 
фінансовій системі 

�

� Міжнародні валютні системи та міжнародні 
валютні угруповання

�

� Валютний обмін у міжнародній фінансовій системі �
� Основні форми міжнародних валютних операцій 

і міжнародні розрахунки
�

змістовий модуль іі. основи валютного 
контролю і валютних обмежень та міжнародне 
боргове право

6 Основи валютного контролю і валютних 
обмежень

1,2�

7 Зовнішня заборгованість і механізми 
розрахунків із погашення зовнішнього боргу

0,�

8 Міжнародне регулювання валютно-кредитних 
і розрахункових операцій

0,2�
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зМІсТ 
дисципліни 

“МІжнаРоДнЕ  ФІнансовЕ  ПРаво”

змістовий модуль і.  поняття та основні категорії міжнародного 
фінансового права

Тема 1. Поняття та джерела міжнародного фінансового 
права

1. Принципи міжнародного фінансового права (МФП).
2. Джерела міжнародного валютного права.
�. Міжнародні фінансові корпорації (МФК) як оператори міжна-

родного фінансового права. 

питання для самоконтролю 
1. Що є предметом правовідносин у міжнародному фінансовому 

праві?
2. Які правовідносини у світовій фінансовій системі регулюються 

приватним правом, а які публічним?
�. В яких міжнародних документах зафіксовані спеціальні прин-

ципи міжнародного фінансового права?
�. Які міжнародні організації функціонують у світовій фінансовій 

системі?
�. Які нормативні акти вони приймають для врегулювання міжна-

родної фінансової системи?
�. Якими міжнародними актами регулюється діяльність МФК?

теми рефератів 
1. Джерела міжнародного валютного права.
2. Валютні цінності та правове регулювання операцій з ними.
�. Розвиток валютного законодавства в Україні.
�. Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютних відносин.
�. МФК як суб’єкти міжнародного валютного права. 
6. Особливості сучасного українського законодавства та перспек-

тиви його реформування.
Література [1�–2�; 26; 27; �0; �1; ��; �6–�8; �0; 

��; �6–�8; �1–��; 60–6�; 69; 70]
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Тема 2. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій 
системі 

1. Діяльність  МВФ  із  врегулювання  міжнародної  фінансової 
сфери.

2. Система МВФ/МБРР.
�. Діяльність СОТ у міжнародній фінансовій сфері.
�. Регіональні  (міжрегіональні)  міжнародні  банки  економічного 

співробітництва.
�. Неурядові  міжнародні  організації  у  міжнародній  фінансовій 

сфері.
6. Параорганізації  та  групи  інтересів  у  міжнародній  фінансовій 

сфері.

питання для самоконтролю 
1. Як позначається явище глобалізації на зміні оперативної діяль-

ності МВФ?
2. Який взаємозв’язок МВФ і МБРР?
�. Які  організаційно-правові  основи  Міжнародного  валютного 

фонду (МВФ) і Всесвітнього банку (МБРР)?
�. У чому виявляються “наднаціональні” риси правосуб’єктності 

МВФ?
�. Які санкції може застосовувати МВФ?
6. Який правовий статус України в МВФ?
7. Яке значення Платіжного союзу країн СНД?
8. Які цілі діяльності Чорноморського банку торгівлі й розвитку?
9. Що  являють  собою  Паризький  і  Лондонський  клуби  креди-

торів?
10. Чому  Паризький  клуб  кредиторів  називають  параорганіза-

цією?

теми рефератів 
1. Україна та МВФ.
2. Регіональні (міжрегіональні) міжнародні фонди в МФП.
�. Параорганізації  та  групи  інтересів  у  міжнародній  фінансовій 

сфері.
Література [1�; 16; 18–2�; 27; �0; ��–��; �7–��; ��–�8; 

�1; �2; ��; �6; �9; 62; 6�; 6�; 69; 70]
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Тема 3. Міжнародні валютні системи та міжнародні 
валютні угруповання

1. Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до Дру-
гої світової війни.

2. Функціонування системи золотого стандарту.
�. Бреттон-Вудська валютна система в період після Другої світо-

вої війни.
�. Ямайська валютна система.
�. Європейська валютна система.
6. Розвиток  і  функціонування  валютних  угруповань  країн  тре-

тього світу.
7. Етапи формування Європейського валютного союзу.
8. Перспективи обігу євро у країнах ЄС.
9. Зона голландського гульдена.

10. Зона іспанської песети.
11. Зона португальського ескудо.
12. Зона російського рубля.
1�. Маастрихтська угода про створення Європейського валютного 

союзу.

питання для самоконтролю 

1. На  які  аспекти поділяється  питання про  транскордонний рух 
фінансових коштів?

2. Коли  виникла  перша  багатобічна  світова  валютно-фінансова 
система, спрямована на регулювання платіжних балансів?

�. Які багатобічні валютно-фінансові системи існували у світі?
�. Яку еволюцію пройшла сучасна світова валютна система?
�. Яка мета, завдання й історія Бреттон-Вудської валютно-фінан-

сової системи?
6. Що є джерелом правового регулювання Європейської валютної 

системи?

теми рефератів 

1. Стерлінговий і доларовий валютні блоки. 
2. Золотий блок.
�. Зони фунта стерлінга, долара та французького франка. 
�. Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до Дру-

гої світової війни.
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�. Функціонування системи золотого стандарту.
6. Бреттон-Вудська валютна система в період після Другої світо-

вої війни.
Література [22; 2�; 26; 27; �0; �2–�8; �2; 

��–�9; �6; �7; �9; 62; 6�; 69]

Тема 4. валютний обмін у міжнародній фінансовій системі
1. Види конвертованості.
2. Валютні цінності та правове регулювання операцій з ними.
�. Розвиток валютного законодавства в Україні.
�. Співвідношення  понять  “валютні  обмеження”  та  “конверто-

ваність”.
�. Конвертованість та Європейське співтовариство.
6. Конвертованість та ОЕСР. 

питання для самоконтролю 
1. Роль валютного курсу в підтримці стабільності і порядку в між-

народній фінансовій системі.
2. Які  існують форми обмеження конвертованості  за поточними 

операціями?
�. Що передбачає стаття VIII Угоди про заснування МВФ?
�. Що передбачає стаття XII Угоди про заснування МВФ?
�. Чи існують розбіжності в правах і обов’язках резидентів і нере-

зидентів на валютно-фінансовому ринку країни?
6. Які обов’язки для країн-учасниць передбачені Кодексом про лі-

бералізацію руху капіталів ОЕСР 1961 р.?

теми рефератів 
1. Конвертованість валюти за міжнародними стандартами та зако-

нодавством України. 
2. Валютний курс і законодавство України.
�. Вплив упровадження евро на українське законодавство. 

Література [19; 22–��; �6–�0; �2–�8; �6–�9; 62–66; 69]

Тема 5. основні форми міжнародних валютних операцій 
і міжнародні розрахунки

1. Режими розрахунків в іноземних банках за кордоном.
2. Інструменти хеджування.
�. Угоди “своп” у сучасному міжнародному валютному праві.
�. Валютні опціони як види валютних угод. 
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питання для самоконтролю 

1. Що таке валютні ризики?
2. Що означає термін “хеджування ризиків імпортера”?
�. Що означає термін “хеджування ризиків банка експортера”?
�. Які цілі угоди “своп”?
�. Яка схема проведення угоди “своп” із золотом?
6. Яка суть опціону на купівлю цінних паперів?

теми рефератів 

1. Форвардні контракти на сучасному міжбанківському ринку.
2. Правове регулювання ф’ючерсних контрактів.
�. Угоди “своп” у сучасній міжнародній фінансовій системі.
�. Валютні опціони як види валютних угод. 

Література [1; 2; 8; 10–1�; 2�; 27; �0; �7; 
��; ��; �7; �0; 62; 6�; 69; 70]

змістовий модуль іі. основи валютного контролю і валютних 
обмежень та міжнародне боргове право

Тема 6. основи валютного контролю і валютних обмежень

1. Комерційні банки як агенти валютного контролю.
2. НБУ та система сучасного валютного контролю.
�. Міжнародна фінансова корпорація та валютні обмеження.
�. Режим рахунків в іноземній валюті.
�. Режим рахунків нерезидентів  у  національній  та  іноземній  ва-

люті.
6. Правове регулювання обігу банківських карток, емітованих віт-

чизняними та іноземними банками. 
7. Функціонування в Україні  платіжних  систем Western Union  і 

Money Grum.
8. Роль МВФ і МБРР у регулюванні валютних обмежень і валют-

ного контролю.
9. Валютні обмеження у країнах з активним платіжним балансом і 

пасивним платіжним балансом. 
10. Особливості регулювання валютних відносин у праві зарубіж-

них країн. 
11. Правове регулювання торгівлі банківськими металами.
12. Міжнародні стандарти у сфері міжнародних розрахунків.
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1�. Міжнародні валютні клірингові угоди. 
1�. Правове регулювання валютних обмежень, які впроваджуються 

з приводу національної безпеки. 
1�. Валютна блокада. Блокована валюта.
16. Обмеження строків розрахунків в іноземній валюті, обмеження 

на експорт капіталу. 
17. Особливості  сучасного українського валютного законодавства 

та перспективи реформування.
18. Механізм санкцій за порушення фінансового законодавства Ук-

раїни.

питання для самоконтролю 
1. У чому полягає сенс державної валютної монополії?
2. Які функції здійснюють комерційні банки як агенти валютного 

контролю в межах своєї компетенції?
�. Що здійснює НБУ спільно з Міністерством фінансів у сфері 

валютного контролю?
�. Які цілі валютних обмежень?
�. Які вимоги висувають іноземні банки до нерезидентів при від-

критті рахунків?
6. Які три основні категорії банківських карток виокремлює Банк 

міжнародних розрахунків?
7. Якими  нормативними  актами  регулюється функціонування  в 

Україні платіжних систем Western Union і Money Grum?
8. Про що йдеться в Основних принципах відносин до іноземних 

інвестицій, затверджених 21 вересня 1992 р. Комітетом МБРР?
9. З яких трьох фундаментальних зобов’язань, прийнятих держа-

вами у зв’язку із вступом до МВФ, складається “Кодекс гарної 
валютної поведінки держав”?

10. Якими нормативними актами США регулюється діяльність на 
території країни іноземних банків?

11. На які державні органи покладено обов’язок здійснювати конт-
роль за операціями з валютними цінностями у Франції? 

12. Які  елементи  містить  Нова  Базельська  угода  (“Базель-2”) 
1999 р.?

1�. Які обмеження строків розрахунків в іноземній валюті та обме-
ження на експорт капіталу існують в Україні?

1�. Які санкції передбачені українським законодавством за несвоє-
часне  подання,  приховування  або  перекручення  звітності  про 
валютні операції?
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теми рефератів 
1. НБУ як суб’єкт валютного контролю.
2. Механізм санкцій за порушення фінансового законодавства Ук-

раїни.
�. Особливості регулювання валютних відносин у праві зарубіж-

них країн. 
�. Особливості купівлі та продажу іноземної валюти на території 

України.
�. Правове регулювання торгівлі банківськими металами.
6. Правове регулювання міжнародних розрахунків в іноземній ва-

люті.
7. МВФ і валютні обмеження стосовно національної безпеки.

Література [1–1�; 18; 20–2�; 28–�0; ��; ��–�0; 
�2; ��; �6; �7; ��; 6�; 6�; 67]

Тема 7. зовнішня заборгованість і механізми розрахунків 
із погашення зовнішнього боргу

1. Основні  аналітичні  показники  зовнішньої  заборгованості. 
Структура зовнішньої заборгованості. Рівень зовнішньої забор-
гованості.

2. Мобілізація цінних паперів, конверсія займів. 
�. Етапи розвитку зовнішньої заборгованості. 
�. Базові умови реструктуризації боргу. 
�. Особливості міжнародного кредитування.
6. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин у краї-

нах СНД.

питання для самоконтролю 
1. Якими міжнародно-правовими засобами забезпечується рівно-

вага платіжних балансів держав у міжнародній фінансовій сис-
темі?

2. Як функціонує механізм фінансової допомоги МВФ? 
�. Які існують фінансові джерела механізму фінансової допомоги 

МВФ?
�. Як  на міжнародному  рівні  регулюються  проблеми  погашення 

“суверенних” боргів? 
�. Які  існують  проблеми  погашення  колишніх  радянських  бор-

гів?
6. Яке значення має в системі і праві МВФ Генеральна угода про 

позики?
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теми рефератів 
1. Особливості міжнародного кредитування.
2. МВФ і механізми фінансової допомоги.

Література [17; 27; �0; ��; �7–�0; ��–�7; 
��; 62; 6�; 68; 69]

Тема 8. Міжнародне регулювання валютно-кредитних 
і розрахункових операцій

1. Діяльність Банка міжнародних розрахунків.
2. Міжнародна торгова палата. 
�. Україна та МВФ.

питання для самоконтролю 

1. Які існують правові форми кредитів МВФ?
2. Чим обумовлює МВФ надання кредитів державам?
�. Спеціальні права запозичення (SDR) та їх правове значення.
�. Як регулюються міжнародні публічно-правові кредитні відно-

сини? 
�. Які особливості надання кредитів Всесвітнім банком?
6. Значення і правовий статус Паризького і Лондонського клубів. 
7. У чому полягають два основних методи платіжно-розрахунко-

вих операцій?
8. Який  метод  правового  регулювання  характерний  для  сфери 

валютних і кредитних операцій у міжнародній фінансовій сис-
темі?

теми рефератів 

1. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин у краї-
нах СНД.

2. Діяльність Банка міжнародних розрахунків.
�. Діяльність Міжнародної торгової палати в міжнародній фінан-

совій сфері. 
Література [1�–17; 27; �0; ��; �7; �8; �1; 

��–�7; �1–��; �9; 62; 69]
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