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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Кожна країна в сучасному світі так чи інакше пов’язана з міжнародною 

фінансовою системою, що представляє собою трансграничний 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 призводить до появи все нових і нових норм міжнародного 

фінансового права. Загальним завданням цих норм є забезпечення порядку в 

міжнародній фінансовій системі, її стабільності та уникнення криз і 

нейтралізація їх наслідків, в наслідок чого в сферу дії міжнародного 

фінансового права останнім часом втягуються все більш нові питання 

внутрішньої компетенції держав.  

Проаналізувавши ті тенденції, які відбуваються в сучасній міжнародній 

фінансовій системі, можна сказати, що в багатьох своїх аспектах вона 

потенційно несе загрозу економічній безпеці країнам, що розвиваються, 

оскільки провідну роль в цій системі відіграє порівняно невелика група 

розвинутих держав, яка, застосовуючи політичний та міжнародно-правовий 

інструментарій, в більшості випадків спрямовує функціонування міжнародного 

фінансового правопорядку для своєї переважної вигоди. Зважаючи на все вища 

сказане, для України є необхідним вироблення чіткої позиції в міжнародній 

фінансовій системі для відстоювання своїх національних інтересів.  

Метою вивчення дисципліни «Міжнародне фінансове право» є : 

ознайомити студентів з міжнародно-правовою системою регулювання валютно-

фінансових відносин; сформувати у студентів правничий світогляд, 

правосвідомість і правову культуру правознавця. юридичне мислення; навчити 

студентів застосовувати теоретичні правничі знання на практиці; навчити 

студентів самостійно поглиблювати і оновлювати правничі знання.  

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне торгове право» : 

ознайомити студентів з історичними передумовами та сучасною системою 
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міжнародно-правового регулювання валютно-фінансових відносин; ознайомити 

студентів із системою міжнародно-правових актів в сфері міжнародного 

фінансового права; ознайомити студентів з процесами гармонізації та уніфікації 

правового регулювання міжнародної валютно-фінансової сфері; ознайомити 

студентів з особливостями міжнародного регулювання міжнародних платіжно-

розрахункових, валютних та кредитних відносин; навчити студентів 

здійснювати аналіз міжнародно-правових актів універсального та регіонального 

характеру в сфері міжнародного фінансового права; навчити студентів володіти 

юридичною термінологією та понятійним апаратом міжнародного фінансового 

права; застосовувати норми міжнародного фінансового права при моделюванні 

способів розв'язання конкретних юридичних ситуацій як з метою вирішення 

практичних питань, так і вдосконалення національного законодавства. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

№ 

п/п 

Назва змістового модуля і теми 

І 
Змістовий модуль 1.  Поняття та основні категорії міжнародного 

фінансового права 

 Тема 1. Поняття та джерела міжнародного фінансового права. 

Тема 2. Держава як суб’єкт міжнародного фінансового права. 

Тема 3. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій системі.  

Тема 4. Міжнародні валютні системи та міжнародні валютні 

угруповання. 

Тема 5. Валютний обмін в міжнародній фінансовій системі. 

ІІ 
Змістовий модуль 2. Основи валютного контролю і валютних 

обмежень. Міжнародне боргове та міжнародне платіжне право 
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Тема 6. Основи валютного контролю і валютних обмежень. 

Тема 7. Зовнішня заборгованість та механізми розрахунків із погашення 

зовнішнього боргу. 

Тема 8. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків. 

Разом годин: 90 

 

 

ЗМІСТ 

дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного фінансового права 

 

Тема 1. Поняття і джерела міжнародного фінансового права 

Міжнародні валютні відносини і їх значення для нормального розвитку 

торгівельних відносин між країнами. Поняття міжнародного фінансового права 

як підгалузі міжнародного економічного права. Природа міжнародного 

валютного права та його місце у системі загального міжнародного права. 

Структура міжнародного фінансового права. Співвідношення міжнародного 

фінансового та міжнародного валютного права.  

Об’єкти міжнародного фінансового права. Предмет та метод правового 

регулювання міжнародного фінансового права. 

Загальна характеристика суб’єктів міжнародного фінансового права. 

Учасники валютного обміну. 

Особливості джерел міжнародного фінансового права. Питання про 

внутрішньодержавні нормативні акти як джерела міжнародного фінансового 

права. Дія загальних принципів міжнародного публічного права та принципів 

міжнародного економічного права в сфері міжнародних фінансових відносин. 

Спеціальні принципи міжнародного фінансового права.  
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Література [15-23, 26, 27, 30, 31, 33, 36-38, 40, 43, 46-48, 51-55, 60-63, 69, 70] 

 

Тема 2. Держава як суб’єкт міжнародного фінансового права 

Держави як учасники міжнародного фінансового обміну та творці 

міжнародних правових норм в цій сфері. Загальний, спеціальний та 

індивідуальний міжнародно-правовий статус держави в міжнародній 

фінансовій системі.  

Права держав в міжнародному фінансовому праві у МФВ: введення 

національної валюти, надання їй назви, встановлення порядок і обсяги її емісії; 

введення/невведення конвертованості національної валюти; встановлення і 

зміна курсового співвідношення національних грошей стосовно іноземних 

валют, визначення межі курсових коливань; введення обмежень на вивіз/ввіз 

національної й іноземної валюти; введення валютної монополії; визначати 

розміри і структуру державного боргу (зовнішнього і внутрішнього); 

проведення зручної фінансової політики в середині і зовні країни; регулювання 

цін, рівня інфляції та інших важливих економічних та фінансово-економічних 

показників, а також меж їхніх коливань; тощо. 

Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. Конкуруюча та 

екстра територіальна юрисдикція в міжнародній фінансовій системі. 

Суверенітет держав в умовах глобалізації міжнародної фінансової 

системи. Поняття та види імунітетів держави в міжнародному фінансовому 

праві.  

Поняття і побудова платіжного балансу країни. Структура платіжного 

балансу за чинним стандартом МВФ. Концепція виміру сальдо платіжного 

балансу. Регулювання (коротко -, середньо - та довгострокового характеру) 

поведінки економічної системи країни. 

Література [4-12, 15-17, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 39, 43-50, 53, 58] 

 

 

Тема 3. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій системі 
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Система міжнародних організацій в сфері міжнародної фінансової 

системи. Види міжнародних фінансових організацій : універсальні, багатобічні 

(чи умовно універсальні), регіональні (обмеженого складу) чи міжрегіональні, 

двосторонні; спеціальної та широкої компетенції; інтеграційного та 

координаційного характеру; організації та параорганізації; тощо. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) : правовий статус, структура та 

основні функції. Основні напрямки діяльності Фонду. Основні нормативні акти, 

розроблені організацією. Встановлення квоти держави-члена в статутному 

(передплатному) капіталі Фонду. Врегулювання боргових проблем в рамках 

міжнародного валютного фонду. Квазізаконодавчі та квазісудові повноваження 

Фонду. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) : правовий статус 

структура та основні функції. Основні напрямки діяльності МБРР. Зв’язок 

МВФ та МБРР. Надання Банком позик найбіднішим країнам та країнам, що 

розвиваються. Загальна характеристика проектів МБРР.  

Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній фінансовій 

системі. Угоди укладені в рамках СОТ : Генеральна угода про торгівлю 

послугами, Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи, Угода з питань 

лібералізації торгівлі в сфері телекомунікацій та фінансових послуг (загальні 

положення). 

Регіональні/міжрегіональні міжнародні банки та фонди економічного 

співробітництва : Чорноморський банк торгівлі і розвитку; Міжамериканський 

банк розвитку; Європейський інвестиційний банк (ЕІБ); Європейський банк 

реконструкції і розвитку (ЄБРР); Азіатський банк розвитку (АзБР); Карибський 

банк розвитку (КБР); Ісламський банк розвитку (ІБР); Африканський банк 

розвитку (АфБР), Африканський фонд розвитку (АфФР); Арабський валютний 

фонд (АВФ); Північний інвестиційний банк (ПІБ); Центральноамериканський 

банк економічної інтеграції; тощо. 

Діяльність міжнародних фінансових організацій неурядового (не 

міждержавного) характеру в міжнародній фінансовій системі. Міжнародна 
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торгова палата : структура та стандарти, розроблені нею в сфері міжнародних 

фінансових розрахунків.  

Правовий статус Банка міжнародних розрахунків (БМР). Спеціалізовані 

комітети БМР. Базельський конкордат (загальна характеристика). Базельська 

угода щодо банківського капіталу, міжнародну конвергенцію стандартів виміру 

достатності капіталу (основні положення). Нова базельська угода. 

Основоположні принципи функціонування системно важливих платіжних 

систем (основні положення).  

Параорганізації і групи інтересів у міжнародній фінансовій системі. 

Література [4, 5, 7-12, 16, 20, 23-26, 32, 36, 42, 45-47, 50, 53, 55, 58] 

 

 

Тема 4. Міжнародні валютні системи та міжнародні валютні угруповання 

Міжнародна валютна система глобального типу і її складові. Регіональні 

та національні валютні системи : поняття та складові. Організаційні типи 

валютних систем. Поняття симетрії. 

Визначення системи золотого стандарту. Умови її виникнення і розвитку. 

Роль центральних банків. Недоліки такої системи. Проблеми міжвоєнного 

періоду і причини відновлення системи золотого стандарту. 

Визначення і умови виникнення Бретон-Вудської валютної системи. 

П’ять головних принципів Бретон-Вудської угоди : фіксовані валютні курси, 

рециклювання міжнародної ліквідності та резервів, відкрита зовнішня торгівля, 

проблеми врегулювання зовнішніх платежів, регулююча роль міжнародних 

організацій. Розвиток Бретон-Вудської валютної системи, її недоліки та 

переваги. 

Визначення і умови виникнення Ямайської валютної системи. Основні 

положення щодо організації міжнародних валютних відносин відповідно до 

Ямайської угоди. Недоліки та переваги такої системи. 

Визначення європейської валютної системи. Загальна характеристика, 

характерні риси та юридичне оформлення європейської валютної системи. 
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Передумови її створення Сучасний стан та етапи розвитку європейської 

валютної системи. Доклад Вернера. Поняття європейської валютної змії. 

Валютна інтервенція. Механізм кредитної допомоги. Загальна характеристика 

“Плану Делора”. Система управління європейських центральних банків, 

“критерії конвергенції”.  

Сутність валютної інтеграції. Поняття міжнародних валютних 

угруповань. Поняття, причина виникнення та загальна характеристики 

валютних блоків. Стерлінговий блок : поняття, структура та особливості 

розвитку. Доларовий блок : поняття та відмінність від стерлінгового блоку. 

Золотий блок та блок країн осі.  

Поняття валютної зони. Теорія оптимальних валютних зон. Валютні зони 

у сучасному міжнародному праві. Зона фунта стерлінга. Валютні зони в 

контексті введення єдиної європейської валюти. Зона американського долара, 

зона французького франка. Зона голландського гульдена. Зона іспанської 

песети. Зона португальської ескудо. Розвиток та функціонування валютних 

відносин в рамках СНД. Зона російського рубля. 

Умови виникнення Європейського валютного союзу. Маастрихтська 

угода про створення Європейського валютного союзу. Порядок введення єдиної 

європейської валюти (ЄВРО). 

Література [11. 12, 15, 16, 20, 21, 23-27, 29, 31, 38, 42-45, 53, 58] 

 

 

Тема 5. Валютний обмін в міжнародній фінансовій системі 

Поняття валютних цінностей. Поняття та види валюти. Економічні 

категорії конвертованості та її юридичне визначення. Питання конвертованості 

в українському праві. Конвертованість валюти по поточних та по капітальних 

операціях. Внутрішня та зовнішня конвертованість валюти. Конвертованість 

валюти de-jure і de-facto. Класифікатори валют. Учасники валютного обміну. 

Роль і значення валютного ринку. 
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Валютний курс : поняття та значення. Поняття прямого та непрямого 

котирування валюти. Обмінний курс спот. Обмінний курс форвард. Обмінний 

крос курс. Поняття номінального та реального обмінного валютного курсу. 

Поняття ефективного обмінного курсу. Фіксовані та плаваючі валютні курси. 

Інструменти валютного обміну. Характер валютних операцій. Валютні 

спекуляції : поняття і види.  

Валютні операції в сучасному законодавстві України (загальна 

характеристика). Поняття валютних цінностей, валюта України, іноземна 

валюта. Поточні валютні операції, операції пов’язані з рухом капіталу за 

законодавством України. Визначення резидентів та нерезидентів. 

Література [8, 11-15, 18-20, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 38, 39, 42-45, 53, 55, 56] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Основи валютного контролю і валютних обмежень. Міжнародне боргове 

та міжнародне платіжне право 

 

Тема 6. Основи валютного контролю і валютних обмежень 

Поняття валютного контролю. Валютне регулювання і валютний 

контроль. Валютна інтервенція, девальвація і ревальвація валюти, коригування 

процентної ставки. Напрямки і суб’єктивна складова валютного контролю. 

Функціональна складова валютного контролю. Його механізм. Сфера 

валютного контролю. Форми і методи валютного контролю.  

Поняття та визначення валютних обмежень. Підстави їх виникнення. 

Правове регулювання валютних обмежень. Основні види валютних обмежень в 

сучасних правових системах. Форми валютних обмежень. Валютні обмеження в 

країнах з активними платіжним балансом і в країна з пасивним платіжним 

балансом. Мобілізація цінних паперів, конверсія позик. Поточні угоди, 

дискримінаційні валютні операції, компенсаційні угоди. Країни “перехідного 

періоду”. Дефіцитна валюта і обмеження на експорт капіталу. Правове 
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регулювання валютних обмеження, які впроваджуються з приводу національної 

безпеки. Валютна блокада. Блокована валюта. Валютні кліринги. Європейський 

платіжний союз. Міжнародно-правове регулювання валютних обмежень МВФ 

та іншими міжнародними організаціями. 

Поняття валютного регулювання та валютного контролю в українському 

праві. Органи валютного контролю згідно з українським законодавством. 

Форми та методи валютного контролю в Україні. Відповідальність за 

порушення валютного законодавства України. 

Валютні обмеження в законодавстві України Система попередніх 

імпортних депозитів. Обмеження строків розрахунків в іноземній валюті, 

обмеження на експорт капіталу. Порядок вивозу та ввозу валютних цінностей 

через митний кодон України резидентами та нерезидентами. Порядок переказу 

іноземної валюти за межі України та порядок її одержання фізичними особами. 

Обов’язковий продаж валютної виручки. Режим рахунків нерезидентів в 

національній та іноземній валюті. Правове регулювання банківських карток, 

емітованих вітчизняними та іноземними банками. Функціонування в Україні 

платіжних систем Western Union та Money Grum. 

Література [1-3, 7, 9-12, 18-20, 22, 23, 25, 26-29, 31, 33-36, 38, 42-44, 50, 55] 

 

 

Тема 7. Зовнішня заборгованість та механізми розрахунків із погашення 

зовнішнього боргу. 

Діяльність міжнародних фінансових організацій по наданню кредитів 

державам. Умови надання кредитів різним категоріям держав. 

Поняття та економічна суть зовнішньої заборгованості. Етапи розвитку 

зовнішньої заборгованості. Компоненти зовнішнього боргу країни. Основні 

аналітичні показники зовнішньої заборгованості. Структура зовнішньої 

заборгованості. Рівень зовнішньої заборгованості. Пошук шляхів вирішення 

проблеми заборгованості : план Бейкера та ініціатива Брейді.  
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Поняття реструктуризації боргу. Види реструктуризації боргу (загальна 

характеристика). Паризький і Лондонський клуб в механізмі реструктуризації 

зовнішнього боргу. Викуп боргу. Секьюритизація боргу. Своп борг акції. 

Реорганізація офіційного боргу. Основні принципи роботи Паризького клубу. 

Базові умови реструктуризації боргу.  

Література [6, 16, 20, 26, 25, 29, 31, 33, 42-44, 49, 53, 54, 57, 58] 

 

Тема 8. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків  

Поняття і значення міжнародних стандартів в галузі міжнародних 

фінансів. Загальні принципи взаємних платіжно-розрахункових відносин між 

державами. Розрахунки у вільно конвертованій валюті та розрахунки по 

кліринговій системі.  

Діяльність МБР, СОТ, ЮНСІТРАЛ та МТП по встановленню основних 

міжнародних стандартів в міжнародній фінансовій системі.  

Основні міжнародні стандарти для регулювання міжнародних валютно-

кредитних та розрахункових операцій : Уніфіковані правила та звичаї для 

документарних акредитивів; Основоположні принципи функціонування 

системно важливих платіжних систем; Базельський конкордат, Основні 

принципи ефективного банківського нагляду, Базельська угода щодо 

банківського капіталу; Керівні зауваження до стандартних форм 

документарного акредитива (Докум. 416 МТП); Стандартні заявки на 

документарний акредитив і Керівні зауваження для заявників на акредитив 

(Докум. 416 А МТП); Міжнародні правила по інкасо; Уніфіковані правила для 

договірних гарантій; Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу 

(Докум. 458 МТП). Правовий статус цих документів. 

Загальна характеристика основних стандартів, встановлених у 1988 р. 

Базельською угодою для комерційних банків. Значення Нової Базельської угоди 

1999 р. для розвитку міжнародної фінансової системи.  
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Загальна характеристика Ключових принципів функціонування системно 

важливих платіжних систем 2001 р., розроблених Міжнародним банком 

Розвитку. 

Література [4-6, 16, 20, 26, 29-31, 37, 42-44, 46-49, 51, 58] 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Джерела міжнародного валютного права. 

2. Валютні цінності та правове регулювання операцій з ними. 

3. Розвиток валютного законодавства в Україні. 

4. Роль МВФ в регулюванні міжнародних валютних відносин. 

5. МФК як суб’єкт міжнародного валютного права  

6. Особливості сучасного українського законодавства та перспективи 

реформування. 

7. Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до другої світової 

війни. 

8. Функціонування системи золотого стандарту. 

9. Бретон-Вудська валютна система в період після другої світової війни. 

10.  Розвиток та функціонування валютних угруповань стан третього світу. 

11. Етапи формування Європейської валютного союзу. 

12. Перспективи обігу “ЄВРО”  в країнах ЄС. 

13. Правові засади вільного обігу капіталу відповідно до законодавства ЄС. 

14. Вплив впровадження “ЄВРО” на українське законодавство.  

15. НБУ як суб’єкт валютного контролю. 

16. Механізм санкцій за порушення фінансового законодавства України. 

17. Особливості регулювання валютних відносин в праві зарубіжних країн.  

18. Особливості купівлі та продажу іноземної валюти на території України. 

19. Правове регулювання торгівлі банківськими металами. 

20. Правове регулювання міжнародних розрахунків в іноземній валюті. 

21. Особливості міжнародного кредитування. 
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22. Україна та МВФ. 

23. МВФ та механізми фінансової допомоги. 

24. Форвардні контракти на сучасному міжбанківському ринку. 

25. МВФ та валютні обмеження з причин національної безпеки. 

26. Особливості міжнародного кредитування держав. 

27. Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань. 

28. Діяльність МФВ та МБРР в сфері кредитування держав. 

29. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин в країнах СНД.    

30. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин в країнах Європи. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття міжнародної фінансової системи. 

2. Поняття міжнародного фінансового права як підгалузі міжнародного 

економічного права. 

3. Суб’єкти міжнародного фінансового права. 

4. Спеціальні принципи міжнародного фінансового права. 

5. Джерела міжнародного фінансового права. 

6. Поняття міжнародних поточних угод в МФП. 

7. Права держав в міжнародному фінансовому праві.  

8. Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. 

9. Поняття і побудова платіжного балансу країни. 

10. Валютні блоки (загальна характеристика та види). 

11. Валютні зони (загальна характеристика) 

12. Зона фунта стерлінга та зона американського долара.  

13. Історичні типи валютних систем. 

14. Європейська валютна система. 

15. Система міжнародних організацій в сфері міжнародної фінансової 

системи. 



 15

16. Міжнародний валютний фонд (МВФ) : правовий статус, структура, цілі та 

основні функції.  

17. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) : правовий статус 

структура та основні функції. 

18. Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній фінансовій 

системі. 

19. Регіональні/міжрегіональні міжнародні банки та фонди економічного 

співробітництва. 

20. Діяльність міжнародних фінансових організацій неурядового (не 

міждержавного) характеру в міжнародній фінансовій системі. 

21. Діяльність Міжнародної торгової палати в міжнародній фінансовій 

системі. 

22. Параорганізації і групи інтересів у міжнародній фінансовій системі. 

23. Поняття та види опціонів.   

24. Поняття та види валютних застережень. 

25. Поняття форвардного контракту.  

26. План Де Лора.  

27. Поняття валютної угоди «своп» та її класифікація. 

28. Поняття та значення конвертованості.  

29. Економічні категорії конвертованості. 

30. Юридичні категорії конвертованості. 

31. Міжнародний валютний фонд і питання конвертованості. 

32. Характерні риси валютних ф’ючерсів. 

33. Хеджування.  

34. Загальна характеристика правового регулювання валютних операцій в 

Україні. 

35. Поняття та значення валютних обмежень. 

36. Види валютних обмежень. 

37. Валютні обмеження країн з активним платіжним балансом.  

38. Валютні обмеження в країнах з пасивним платіжним балансом.  
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39. Валютні обмеження в Україні. 

40. Механізм валютного контролю. 

41. Компетенція національного банку з питань валютного контролю.  

42. Система розширеного фінансування. Умови надання кредиту. 

43. Вимоги МВФ щодо застосування валютних обмежень.  

44. Поняття та види валютної блокади. 

45. Поняття та напрями валютного контролю.  

46. Компетенція КМУ України в механізмі валютного контролю. 

47. Суб’єкти валютного контролю на Україні.  

48. Джерела валютного права України. 

49. Умови надання кредитів міжнародними організаціями різним категоріям 

держав. 

50. Кредити «стенд-бай» та «буферні» кредити. 

51. Компоненти зовнішнього боргу країни. 

52. Компенсаційне фінансування.  

53. Поняття та види реструктуризації боргу.  

54. Базові умови реструктуризації боргу. 

55. Паризький клуб в механізмі реструктуризації зовнішнього боргу. 

56. Лондонський клуб в механізмі реструктуризації зовнішнього боргу. 

57. Розрахунки у вільно конвертованій валюті та розрахунки по кліринговій 

системі. 

58. Діяльність МБР, СОТ, ЮНСІТРАЛ та МТП по встановленню основних 

міжнародних стандартів в міжнародній фінансовій системі. 

59. Основні міжнародні стандарти для регулювання міжнародних валютно-

кредитних та розрахункових операцій. 

60. Загальна характеристика Базельських угод (1988 та 1999 рр..). 
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