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Анотація курсу 

 

Програма до вивчення курсу “Міжнародне фінансове право” призначені для 

здобувачів, які навчаються за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність”. Навчально-

методичні матеріали вміщують тематичний навчальний план, плани семінарських занять, 

нормативно-правові акти і літературу, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, 

контрольні питання до курсу та критерії оцінки знань здобувачів. 

Навчальний курс «Міжнародне фінансове право» є однією з основних дисциплін 

підготовки магістрів. Він створює базу для майбутнього засвоєння багатьох дисциплін 

магістерського рівня підготовки. 

Основні завдання дисципліни спрямовані на: 

o вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів; 

o характеристику світового фінансового ринку та його сегментів; 

o використання основних фінансових інструментів; 

o дослідження особливостей фінансів транснаціональних корпорацій; 

o визначення ролі України у світовій фінансовій сфері; 

o окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фінансів. 

 

Мета курсу 

 

Метою курсу є формування знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та 

інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на 

мікро- та макроекономічному рівнях. 

 

Організація навчання 

Тематичний план 

 

 

№ 

те

ми 

  

 

 

Назви розділів і 

тем 

  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о 

у тому числі Усього у тому числі 

Л СЗ ПЗ СР 

 

Л СЗ ПЗ СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Розділ 1. Загальні положення теорії міжнародного фінансового права 

1. Поняття і 

предмет 

міжнародного 

фінансового 

права 

8 1 1  

6      

2.  Джерела 

міжнародного 

фінансового 

права 

8 1 1  

6      

3.  Історія 

міжнародного 

фінансового 

права 

7 
 

1 
 

6      

4. Принципи 

міжнародного 
7 

 
1 

 

6      
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фінансового 

права 

 Всього за розділ 

1  

30 2 4  24      

Розділ 2. Міжнародна валютна система, міжнародні фінансові інструменти 

5. Міжнародна 

приватна 

валютна система: 

євроринки 

8 2 1 1 

4      

6. Правовий статус 

євродепозитів 
8 2 1 1 

4      

7. Правовий статус 

міжнародних 

фінансових 

інструментів: 

єврокредити, 

єврооблігації, 

євровекселі 

8 2 1 2 

3      

8. Міжнародне 

право 

конвертованості 

валют 

6 2 1  

3      

 Всього за розділ 

2  

30 8 4 4 14      

Розділ 3. Міжнародно-правове регулювання міжнародного інвестування та 

міжнародних розрахункових відносин 

9 Правовий статус 

міжнародного 

інвестування 

11 2 1 
2 6      

10 Правові аспекти 

безпеки 

іноземного 

інвестування    

9 2 1 

 6      

11 Міжнародно-

правове 

регулювання 

міжнародних 

розрахункових 

відносин 

10 2 2 

 6      

 Всього за розділ 

3  

30 6 4 2 18      

Розділ 4. Засади міжнародної податкової, банківської системи. Міжнародні фінансові 

організації 

12 Міжнародне 

подвійне 

оподаткування 

і правові шляхи 

його 

врегулювання 

10 
 

1 

1 8      

13 Правовий 

комплекс 
10 

 
1 

1 8      
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регулювання 

міжнародної 

банківської 

діяльності 

14 Правові форми 

міжнародних 

фінансових 

організацій та їх 

функції 

10 
 

2 

 8      

 Всього за розділ 

4 

30  4 2 24      

 Усього годин 120 16 16 8 80      

 

Завдання до семінарських та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

Семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, допомагаютьздобувачам 

усвідомити його значення, обсяг і структуру, зміст окремих розділів і тем, надають 

змістовну, організаційну та методичну допомогу у самостійному їх вивченні, визначають 

найбільш складні теми та питання і допомагають їх засвоїти. Підготовка до семінарського 

заняття передбачає опрацювання матеріалів з теми, що виноситься на заняття, а також 

оволодіння комплексом контрльних питань. 

Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів з теми, що 

необхідно для успішного виконання практичних завдань. Кількість отриманих на занятті 

балів напряму залежить від попередньої теоретичної підготовки. 

 

ТЕМА 1. Поняття і предмет міжнародного фінансового права 

1. Міжнародні фінансові відносини: сутність, види, спільні ознаки  

2. Поняття  мміжнародного фінансового права 

3. Взаємозв’язок норм міжнародного і національного фінансового права 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1. Суб’єкти міжнародних фінансів та їхня класифікація 

2. Кредит як ланка фінансової системи 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Перерахуйте і коротко охарактеризуйте основні фактори виділення міжнародного 

фінансового права як окремої галузі права. 

2. Поясніть взаємозв'язок норм міжнародного фінансового права з нормами 

національного фінансового законодавства. 

3. Назвіть способи узгодження норм міжнародного фінансового права з нормами 

національного фінансового законодавства. 

4. Які Ви знаєте види міжнародних фінансових відносин? Дайте перелік і коротку 

характеристику. 

5. Дайте визначення міжнародної фінансової системи та назвіть її складові елементи. 

6. Охарактеризуйте предмет міжнародного фінансового права. 

7. Покажіть місце міжнародного фінансового права серед інших галузей права. 

8. Які Ви знаєте основні напрямки міжнародного фінансового права? Дайте перелік та 

коротку характеристику. 
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Термінологічний словник 

Міжнародні фінансові відносини; міжнародна фінансова система; об’єктно-

предметна сфера міжнародної фінансової системи; інституціонально-суб’єктна сфера 

міжнародної фінансової системи; регулятивна (нормативна) сфера міжнародної 

фінансової системи; міжнародно-правовий режим у міжнародній фінансовій сфері; 

міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; правова роль держав у 

міжнародних фінансових відносинах; міжнародне валютне право; міжнародне податкове 

право; міжнародне банківське право; міжнародне бюджетне право; спосіб приведення до 

дії норм міжнародного фінансового права; трансформація; рецепція; посилання. 

 

Література 

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський нац. торгово-екон. ун-т, 2000. — С. 11—25. 

 

ТЕМА 2. Джерела міжнародного фінансового права 

1. Поняття, види і характеристика джерел міжнародного фінансового права 

2. Класифікація джерел міжнародного фінансового права  

3. Особливості джерел міжнародного фінансового права . 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1. Джерел міжнародного фінансового права. 

2. Міжнародний договір 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Назвіть і дайте коротку характеристику основних джерел міжнародного 

фінансового права. 

2. Назвіть і дайте характеристику похідних джерел міжнародного фінансового права. 

3. Дайте розгорнуту класифікацію  джерел міжнародного фінансового права. 

 

Термінологічний словник 
Джерело права; міжнародний договір; міжнародний звичай; багатосторонні 

міжнародні угоди; двосторонні міжнародні угоди; рекомендації міжнародних фінансових 

організацій; рішення міжнародних фінансових організацій; імперативний характер 

міжнародних правових норм; форми правотворчості міжнародних фінансових організацій; 
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«м’яке право» як особливий вид норм міжнародного права; екстериторіальна дія 

національного права; типовий договір. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський 

 

ТЕМА 3. Історія міжнародного фінансового права ..  

1. Міжнародні фінансові операції і правові норми їх регулювання в період 2. 

Античної доби і раннього Середньовіччя. . 

3. Правове регулювання міжнародних фінансових потоків 

у період становлення і розвитку ринкових відносин 

4. Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

 

1. Мексиканська криза 1995 р. 

2. Криза країн Південно-Східної Азії. 

3. Країни Латинської Америки та фінансові кризи. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте основні міжнародні фінансові операції і правові норми щодо їх 

регулювання в період Античної доби і раннього Середньовіччя. 

2. Охарактеризуйте основні форми міжнародної взаємодії у фінансовій сфері і 

способи їх правового врегулювання в п-ріод становлення і розвитку ринкових відносин. 

3. Міжнародні фінансові відносини і міжнародне фінансове право індустріальної 

цивілізації. 

4. Латинський монетний союз: умови створення, мета функціонування, правовий 

статус. 

5. Скандинавський монетний союз: умови створення, мета функціонування, 

правовий статус. 

6. Правове регулювання міжнародних фінансових потоків у період становлення і 

розвитку ринкових відносин. Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації.  
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Термінологічний словник 

Трапезити; фінансова революція кінця XVII - початку XVIII ст.; Латинський 

монетний союз; Скандинавський монетний союз. 

 

Література 

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський 

 

ТЕМА 4. Принципи міжнародного фінансового права 

1. Поняття та система принципів міжнародного фінансового права 

2. Характеристика основних принципів міжнародного фінансового права 

3. Характеристика спеціальних принципів міжнародного фінансового права 

4.Специфіка принципів міжнародного права в умовах сучасного міжнародного 

економічного порядку 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1. Принцип надання національного режиму 

2. Правовий режим 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте поняття «принцип міжнародного фінансового права» та систему 

принципів міжнародного фінансового права. 

2. Дайте характеристику основних принципів міжнародного фінансового права. 

3. Охарактеризуйте спеціальні принципи міжнародного фінансового права. 

4. В чому полягає специфіка принципів міжнародного права в умовах сучасного 

міжнародного економічного порядку? 

 

Термінологічний словник 
Принцип міжнародного права; норма міжнародного права; принципи-ідеї 

міжнародного права; принципи-норми міжнародного права; принцип мирного 

співіснування; принцип суверенної рівності держав; принцип невтручання у внутрішні 

справи держав; принцип співробітництва; принцип сумлінного виконання міжнародних 

зобов’язань; принцип взаємної вигоди; принцип розвитку міжнародних економічних і 

фінансових відносин між державами; принцип юридичної рівності і недопустимості 
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економічної та фінансової дискримінації міжнародних платежів; принцип суверенітету 

держав над їх ресурсами, а також їх фінансовою діяльністю; принцип найбільшого 

сприяння; принцип національного режиму. 

 

Література 

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський 

 

ТЕМА 5. Міжнародна приватна валютна система: євроринки .... 

1. Сутність і характеристика евровалюта 

2. Євроринок: сутність, історія виникнення, складові частини, тенденції розвитку 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1. Правовідносини, які виникають при банківських депозитах  

2. Ринок евровалют і ринок єврооблігацій 

3. Єврооблігація 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Сутність міжнародної приватної валютної системи. 

2. Дайте визначення євродоларів. 

3. Сутність і характеристика євровалюти. 

4. Євроринок: сутність, складові частини, сучасні тенденції розвитку. 

5. Історія виникнення і причини успішного розвитку євроринків. 

6. Дайте визначення єврооблігації. 

 

Термінологічний словник 

Евровалюта; євродолар; ринок євродоларів; євроринок; учасники ринку евровалют; 

рециклювання нафтодоларів. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 
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3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

 

 

ТЕМА 6. Правовий статус євродепозитів 

1. Загальна характеристика договору про депозит, виражений в іноземній валюті 

2. Правовий режим договору про депозит в іноземній валюті    

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Міжнародний депозит в іноземній валюті 

2. Правовий режим договору про депозит в іноземній валюті  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Дайте характеристику договору про депозит, виражений в іноземній валюті. 

2. Назвіть причини, за якими угода про депозит в іноземній валюті за своєю природою є 

міжнародною. 

3. Розкрийте механізм здійснення депозиту в євроєнах. 

4. Назвіть основні групи правових норм, яким підпорядковується договір про депозит в 

іноземній валюті. 

5. В яких валютах можуть виражатись євродепозити? 

6. Поясніть, чи є міжнародне право за посередництва статуту МВФ міжнародними 

правовими рамками для євродепозитів? 

 

Термінологічний словник 

Міжнародний депозит в іноземній валюті; евродепозит; форми переказу коштів між 

депонентом і депозитарієм при здійсненні євродепозитів; правовий статус угоди про 

міжнародні депозити в іноземній валюті; природа евровалют; правовий режим договору 

про депозит в іноземній валюті; способи впливу держави на євродепозити. 

 

Література 

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

 

 

ТЕМА 7. Правовий статус міжнародних фінансових інструментів: єврокредити, 

єврооблігації, євровекселі 

1. Єврокредит: сутність операції, основні суб’єкти угоди, управління ризиками, 

застереження 

2. Єврооблігації: сутність, процедура емісії, захист держателів.  
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3. Загальна характеристика нових міжнародних фінансових інструментів 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Створення синдикату з декількох банків у процесі здійснення операції 

еврокредиту, 

2. Процентна ставка в угоді еврокредиту 

Завдання для самостійної роботи 

1. Дайте загальну характеристику договору про еврокредит 

2.Назвіть основні способи управління ризиками в угоді про еврокредит. 

3.Розкрийте послідовність процедури одержання еврокредиту 

4.Назвіть основні групи правових норм, яким підпорядкову-ється договір про кредит в 

іноземній валюті. 

5. Способи зменшення комерційного ризику в угоді про еврокредит. 

6. Способи зменшення ризику суверенітету в угоді про еврокредит. 

7. Перерахуйте і охарактеризуйте види правових операцій щодо передачі своєї участі в 

кредитуванні. 

8. Єврооблігації: сутність, процедура емісії, захист держателів. 

9. Етапи укладання угоди щодо емісії єврооблігацій. 

 

10. Порівняльна характеристика договорів про еврокредит та емісію єврооблігацій. 

11. Загальна характеристика і правовий статус угоди щодо обміну валют (валютного 

свопу). 

12. Загальна характеристика і правовий статус угоди щодо обміну процентних ставок 

(своп процентних ставок). 

13. Загальна характеристика і правовий статус угоди щодо евровекселя. 

 

Термінологічний словник 
еврокредит; головний банк в угоді про еврокредит; правові основи угоди про 

еврокредит; синдикована форма еврокредиту; ризики комерційного характеру в угоді про 

еврокредит; ризики право-вого характеру в угоді про еврокредит; ризик су-веренітету в 

угоді про еврокредит; правове положення головного банку щодо майбутнього одержувача 

позики в угоді про еврокредит; правове положення головного банку щодо інших членів 

синдикату в угоді про еврокредит; сепаратна відповідальність; солідарна відповідальність; 

передача ризику в угоді еврокредиту; уступка права на участь в угоді еврокредиту; 

неповна участь в угоді еврокредиту; фінансові застереження в угодах про еврокредит; 

спосіб фіксації процентної ставки в угоді еврокредиту; єврооблігація; міжнародне 

розміщення єврооблігацій; уго-да про забезпечення твердої гарантії розміщення 

єврооблігацій; права і обов’язки агента з розміщення єврооблігацій; захист держателів 

єврооблігацій; угода щодо обміну (свопу) валюти на євроринках; угода щодо обміну 

процентної ставки на євроринках; євровексель; юридична сутність угоди щодо операцій з 

обміну (свопу) валюти на євроринках;   раціональність   угод   щодо   обміну процентних 

ставок; правова природа угоди щодо обміну (своп) валюти; євровексель; євробанкно-ти; 

правове забезпечення емісії евро векселів; угода щодо емісії євровекселів. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 
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4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський 

 

 

ТЕМА 8. Міжнародне право конвертованості валют 

1. Конвертованість валюти як правова проблема: поняття, значення, обмеження 

2. Конвертованість валюти у Статуті МВФ 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Конвертованість валюти 

2. Сучасна редакція  Статуту МВФ 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Конвертованість валюти як правова проблема. 

2. Конвертованість валюти у Статуті МВФ. 

3. Як ви розумієте зовнішню конвертованість валюти? 

4. Як ви розумієте внутрішню конвертованість валюти? 

5. Що таке повна конвертованість і чим вона відрізняється від поняття «валюта, що 

вільно використовується»? 6.Охарактеризуйте   позицію   МВФ   щодо   запровадження 

країнами-членами валютних обмежень. 

6. Наведіть перелік валютних обмежень, дозволених МВФ для запровадження у країнах-

членах. 

7. Наведіть перелік валютних обмежень, заборонених МВФ для запровадження у 

країнах-членах. 

8. Назвіть, які ви знаєте методи контролю МВФ за дотриманням його вимог країнами-

членами? 

 

Термінологічний словник 

Правові характеристики конвертованості валюти; конвертованість валюти «де-юре»; 

конвертованість валюти «де-факто»; валюта, що вільно використовується; спеціальні 

права запозичення; внутрішня конвертованість валюти; зовнішня конвертованість валюти; 

вирішальний критерій конвертованості валюти; обмеження конвертованості валюти; 

платежі і перекази за поточними міжнародними угодами; балансовий період. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 



12 
 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

 

 

ТЕМА 90. Правовий статус міжнародного інвестування  

1. Становлення міжнародного інвестиційного права: ретроспективний огляд 

2. Міжнародне інвестиційне право: визначення, суб’єкти, принципи 

3. Визначення поняття «міжнародні інвестиції» в міжнародно-правових та 

внутрішніх правових актах держав 

4. Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій 

5. Багатонаціональні підприємства 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Міжнародна інвестиційна система  

2. Масштаби транскордонного руху капіталів 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Які ви знаєте способи юридичного розв’язання проблем, пов’язаних із міжнародним 

рухом капіталу? 

2. Дайте визначення міжнародній інвестиційній системі. 

4. Дайте визначення міжнародному інвестиційному праву. 

5. Назвіть склад суб’єктів міжнародної інвестиційної системи та міжнародного 

інвестиційного права. 

6. Які функції виконує міжнародне інвестиційне право? 

7. Якими є завдання міжнародного інвестиційного права? 

8. Які ви знаєте методи регулювання в міжнародному інвестиційному праві? Які з них 

переважно використовуються в сучасних умовах? 

9. Назвіть і коротко охарактеризуйте джерела міжнародного інвестиційного права. 

10.Яка мета укладання угод про уникнення подвійного оподаткування? 

11.Які ви знаєте багатосторонні угоди, що відносяться до джерел міжнародного 

інвестиційного права? 

12.Назвіть види міжнародних договорів, у яких дається визначення міжнародних 

інвестицій. 

 

Термінологічний словник 

Міжнародні інвестиції; міжнародне інвестиційне право; міжнародна інвестиційна 

система; суб’єкти міжнародного інвестиційного права; правова надбудова міжнародної 

інвестиційної системи; функції міжнародного інвестиційного права; завдання 

міжнародного інвестиційного права; метод двостороннього регулювання в міжнародному 

інвестиційному праві; метод багатостороннього регулювання в міжнародному 

інвестиційному праві; джерела міжнародного інвестиційного права; Багатостороннє 

агентство з гарантії інвестицій; Кодекс лібералізації руху капіталів; поняття «інвестиції» в 

міжнародних договорах про свободу інвестицій; поняття «інвестиції» в міжнародних 

договорах про захист інвестицій; критерії міжнародного характеру інвестицій. 

 

Література 
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1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

 

 

ТЕМА 10. Правові аспекти безпеки іноземного інвестування   

1. Безпека міжнародних інвестицій: сутність, складові частини, способи підвищення 

2. Правовий статус міжнародних інвестицій 

3. Захист міжнародних інвестицій 

4. Гарантії міжнародних інвестицій 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Держава, на території якої вкладаються іноземні інвестиції 

2. Гарантії міжнародних інвестицій 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. З якими категоріями пов’язана безпека інвестицій? 

2. Що розуміють під правовим статусом інвестицій? 

3. Що характеризує поняття «правила захисту інвестицій»? 

4. Що характеризує поняття «механізм інвестиційних гарантій»? 

5. Яка держава забезпечує статус і захист іноземних інвестицій? 

6. Яка держава забезпечує безпеку інвестицій? 

7. Охарактеризуйте позиції держави походження інвестора і держави, на території якої 

здійснюються інвестиції, щодо інвестиційних гарантій. 

8. Охарактеризуйте міжнародний стандарт режиму інвестицій як стандарт справедливого 

і рівного режиму. 

9. В чому полягає різниця між диференційованим і дискримінаційним режимом щодо 

іноземних інвестицій? 

10. Перерахуйте і охарактеризуйте принципи режиму іноземних інвестицій, які 

можуть міститись у двосторонніх угодах щодо заохочення і захисту міжнародних 

інвестицій. 

11. Поясніть, чим відрізняється механізм гарантування міжнародних інвестицій від 

страхування. 

12. Назвіть спільні ознаки чинних національних механізмів гарантій міжнародних 

інвестицій. 

 

Термінологічний словник 

Правовий статус міжнародних інвестицій; правила захисту міжнародних інвестицій; 

гарантії міжнародних інвестицій; стандарт справедливого і рівного режиму міжнародних 

інвестицій; національні механізми гарантування іноземних інвестицій; міжнародні 

механізми гарантування іноземних інвестицій; страхування міжнародних інвестицій; 
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двосторонні договори щодо заохочення і захисту інвестицій; зобов’язання органу з 

гарантій міжнародних інвестицій; напрямками здійснення операцій з надання 

інвестиційних гарантій; політичні ризики, від несподіваного настання яких БАГІ гарантує 

інвесторів. 

 

Література 
1. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

2. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

4. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

 

 

ТЕМА 11. Міжнародно-правове регулювання міжнародних розрахункових 

відносин 

1. Юридична природа розрахункових відносин 

2. Види міжнародних розрахункових правовідносин 

3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів 

4. Міжнародна Конвенція про позовну давність у міжнародній торгівлі 

5. Форми страхування валютних ризиків у міжнародних розрахункових відносинах 

6. Форми міжнародних розрахункових відносин 

7. Уніфіковані міжнародні правила та звичаї для інкасо 

в зовнішньоекономічній діяльності 

8. Уніфіковані правила та звичаї для акредитивів 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Валютний ризик  

2. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі продажу товарів 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Дайте визначення розрахунковим правовідносинам. 

2. Дайте визначення грошовому зобов’язанню з юридичної точки зору. 

3. Які існують види розрахункових відносин? 

4. Назвіть основні принципи правового регулювання безготівкових розрахунків. 

5. Які ви знаєте джерела правового регулювання міжнародних розрахункових відносин? 

6. Назвіть основні способи страхування валютних ризиків. 

7. Назвіть види захисних застережень, які виділяють в науці міжнародного банківського 

права. 

8. Дайте класифікацію форм безготівкових розрахунків. 

9. Перерахуйте і охарактеризуйте види міжнародних кредитових переказів. 

 

Термінологічний словник 
Розрахункові правовідносини; розрахункові відносини, грошові зобов'язання; 

суб’єкти грошового зобов’язання; суб’єкти розрахункових відносин; юридичний результат 

безготівкових розрахунків; правова природа розрахункової операції; принципи правового 

регулювання безготівкових розрахунків; момент виконання грошового зобов’язання при 
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розрахунку платіжними дорученнями; місце виконання грошового зобов’язання при 

розрахунку платіжними дорученнями; момент виконання грошового зобов'язання при 

інкасовій формі розрахунків; місце виконання грошового зобов'язання при інкасовій 

формі розрахунків; момент виконання грошового зобов'язання при акредитивній формі 

розрахунків; місце виконання грошового зобов'язання при акредитивній формі 

розрахунків; джерела правового регулювання розрахункових відносин; Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі продажу товарів; 

Міжнародна Конвенція про позовну давність у міжнародній торгівлі; валютний ризик у 

міжнародних розрахункових відносинах; форми страхування валютних ризиків в 

міжнародних розрахункових відносинах; курсові валютні ризики у міжнародних 

розрахункових відносинах; інфляційні валютні ризики в міжнародних розрахункових 

відносинах; предмет розрахункового зобов’язання в міжнародних розрахункових 

відносинах; захисні застереження в міжнародному банківському праві; золоте застережен-

ня; валютне застереження; одностороннє валютне застереження; двостороннє валютне 

застереження; індексне застереження; застереження щодо  перегляду  контрактної  ціни;  

ескалаторне застереження; форма розрахунку в міжнародній банківській практиці; 

банківський переказ; міжнародний кредитовий переказ; учасники міжнародного 

кредитового переказу; поштовий кредитовий переказ; кредитовий телеграфний переказ; 

кредитовий переказ за системою SWIFT; юридична природа норм, зафіксованих в 

Уніфікованих правилах МТП по інкасо; зміст інкасового доручення; учасники 

міжнародних розрахунків по інкасо; правила щодо зміни і відзиву інкасового доручення; 

відповідальність банків при виконанні інкасового доручення; Уніфіковані правила та 

звичаї для документарних акредитивів; «Уніфіковані правила та звичаї для документарних 

акредитивів» як джерело права першого порядку; суб’єкти акредитивної операції; форми 

виконання акредитива; документи, які використовуються в акредитивній операції; зміна 

або відзив акредитива; презумпція безвідзивності акредитива; презумпція 

непідтвердженості акредитива; «вічнозелене застереження» акредитива; закриття 

акредитива; виконуючий банк в акредитиві з вільною негоціацією (негоціацією по 

пред’явленню); правова природа зобовязань підтверджуючого банку в акредитивній угоді; 

мінімальна сума, на яку повинно бути здійснено страхування в акредитивній угоді; 

допустимі відхилення щодо суми акредитива; випадки недопустимості відхилень щодо 

кількості одиниць товару від попередньо передбачуваних акредитивом; відрізок часу після 

дати навантаження товару, протягом якого документи повинні бути представлені банку в 

угоді акредитива. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 

7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 
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8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський 

 

 

ТЕМА 12. Міжнародне подвійне оподаткування і правові шляхи його 

врегулювання 

1. Міжнародне  подвійне  оподаткування і способи його усунення 

2. Поняття і предмет міжнародного податкового права 

3. Джерела міжнародного податкового права 

4. Види та значення міжнародних податкових угод ....  

5. Принципи міжнародного податкового права 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Міжнародне податкове право  

2. Податкова конвенція 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте причини, які зумовлюють виникнення проблеми подвійного 

оподаткування у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

2. У яких випадках виникає подвійне оподаткування? 

3. Дайте визначення міжнародному подвійному оподаткуванню. 

4. Яким чином в сучасних умовах розв’язується проблема міжнародного подвійного 

оподаткування? 

5. Охарактеризуйте види міжнародних податкових угод залежно від їх юридичної сили. 

6. Назвіть методи, за допомогою яких міжнародні податкові угоди усувають проблему 

подвійного оподаткування. 

7. Охарактеризуйте юридичну природу правових норм, які входять до складу 

міжнародного податкового права. 

8. Перерахуйте негативні наслідки міжнародного подвійного оподаткування. 

9. Предмет міжнародного податкового права. 

10. Джерела міжнародного податкового права. 

 

Термінологічний словник 
Подвійне оподаткування; податкова юрисдикція суверенних держав; принцип 

резидентства при оподаткуванні; принцип територіальності при оподаткуванні; 

міжнародні податкові угоди; кредит щодо іноземного податку; система звільнення при 

подвійному оподаткуванні; метод «прогресивного звільнення» від іноземних податків; 

кредит для захисту податкових переваг; міжнародне оподаткування; міжнародне 

податкове право; предмет міжнародного податкового права; джерела міжнародного 

податкового права; загальні міжнародні податкові угоди; обмежені міжнародні податкові 

угоди. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 
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4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

 

 

ТЕМА 13. Правовий комплекс регулювання міжнародної банківської діяльності 

1. Поняття, генеза і природа міжнародного банківського права 

2. Джерела, основні принципи та система міжнародного банківського права 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Форма банківських правовідносин  

2. Джерела міжнародного банківського права 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте предмет регулювання міжнародного банківського права. 

2. Наведіть приклади міждержавних банківських правовідносин. 

3. Наведіть приклади внутрішньодержавних банківських правовідносин. 

4. Дайте визначення поняття «банківська діяльність» у вузькому та широкому розумінні.  

 

5. Охарактеризуйте особливості координаційного методу матеріально-правового 

характеру, який застосовується для регулювання банківських правовідносин. 

6. Назвіть головну відмінність субординаційного методу, як способу правового впливу 

на регулювання банківських правовідносин, від координаційного. 

7. Охарактеризуйте причини застосування у міжнародному банківському праві 

колізійно-правового методу. 

8. Охарактеризуйте юридичну природу та генезу міжнародного банківського права. 

9. Предмет міжнародного податкового права. 

10. Дайте розгорнуту характеристику джерел міжнародного банківського права. 

 

Термінологічний словник 

Міжнародна банківська діяльність; міжнародне банківське право; предмет 

регулювання міжнародного банківського права; суб’єкти міжнародного банківського 

права; джерела міжнародного банківського права; методи регулювання в міжнародному 

банківському праві; юридична природа суб’єктів міжнародного банківського права; 

імунітет іноземних держав; координаційний метод регулювання матеріально-правового 

характеру у сфері міжнародного банківського права; диспозитивні норми права; 

імперативні норми права; субординаційний метод регулювання матеріально-правового 

характеру; колізійно-правовий метод регулювання в міжнародному банківському праві. 

 

Література 

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 
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5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

 

 

ТЕМА 14. Правові форми міжнародних  фінансових організацій та їх функції 

1. Міжнародні   фінансові   організації  як  наднаціональні елементи в міжнародній 

фінансовій системі 

2. Правові аспекти діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку 

3. Юридична природа і функції Міжнародної фінансової корпорації 

4. Правові аспекти діяльності і функції Міжнародної асоціації розвитку  

5. Юридична природа, структура і функції Міжнародного валютного фонду 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

Підготувати реферати з таких питань: 

1.  Міжнародна асоціація розвитку 

2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку  

3.  Інститут членства в міжнародній організації 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Як ви розумієте міжнародну правосуб’єктність міжнародної фінансової організації? 

2. Наведіть приклади міжнародних та регіональних фінансових організацій. 

3. Охарактеризуйте, як ви розумієте над національність міжнародних фінансових 

організацій. 

4. Назвіть цілі, які наслідує у своїй діяльності МБРР згідно із його статутом. 

5. На яких принципах будується  процес  голосування  в МБРР? 

6. Назвіть рішення, які потребують «спеціальної» більшості голосів при голосуванні у 

МБРР. 

7. Яким чином формуються ресурси МБРР? 

8. Охарактеризуйте юридичну природу МВФ. 

9. Інститут членства у МВФ. 

 

Термінологічний словник 

Міжнародна правосуб’єктність міжнародних фінансових організацій; інститут 

наднаціональності міжнародних фінансових організацій; Міжнародний банк реконструкції 

і розвитку; Міжнародний валютний фонд; умови доступу країн-членів до кредитних 

ресурсів МВФ; Міжнародна фінансова корпорація; Міжнародна асоціація розвитку; умови 

виходу з членів міжнародної фінансової організації. 

 

Література 
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., 

перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — С. 203—240. 

2. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. 

И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — С. 297—318. 

3. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с 

англ. — М.: ООО Изд.-консалт. комп. «ДеКА», 1998. — С. 2—20. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 

С. 3—31, 325—327, 425—498. 

5. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристь, 

2000. — С. 190—194, 206—210. — (Серия «Homo faber»). 

6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / 

Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. — К.: Основи, 1999. — С. 231—237. 
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7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 2000. — С. 345—431. 

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: 

Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — С. 30—56. 

9. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: 

Київський нац. торгово-екон. ун-т, 2000. — С. 11—25. 

 

 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання та її обов’язковою 

складовою. Індивідуальні завдання виконуються у вигляді реферату обсягом до 10 

сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою 

погодженою з викладачем.  

 

1. Суб’єкти міжнародних фінансів та їхня класифікація 

2. Кредит як ланка фінансової системи 

3. Джерел міжнародного фінансового права. 

4. Міжнародний договір 

5. Мексиканська криза 1995 р. 

6. Криза країн Південно-Східної Азії. 

7. Країни Латинської Америки та фінансові кризи. 

8. Принцип надання національного режиму 

9. Правовий статус МВФ: 

10. Конкуруюча девальвація, у тлумаченні МВФ 

11. Міжнародна валютна і фінансова система 

12. Правовідносини, які виникають при банківських депозитах  

13. Ринок євровалют і ринок єврооблігацій 

14. Правовий статус єврооблігації 

15. Міжнародний депозит в іноземній валюті 

16. Правовий режим договору про депозит в іноземній валюті  

17. Створення синдикату з декількох банків у процесі здійснення операції єврокредиту, 

18. Процентна ставка в угоді єврокредиту 

19. Конвертованість валюти 

20. Сучасна редакція  Статуту МВФ 

21. Міжнародна інвестиційна система  

22. Масштаби транскордонного руху капіталів 

23. Держава, на території якої вкладаються іноземні інвестиції 

24. Гарантії міжнародних інвестицій 

25. Валютний ризик  

26. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі продажу товарів 

27. Міжнародне податкове право  

28. Податкова конвенція 

29. Форма банківських правовідносин  

30. Джерела міжнародного банківського права 

31. Міжнародна асоціація розвитку 

32. Міжнародний банк реконструкції і розвитку  

Інститут членства в міжнародній організації 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в таблиці.  

Таблиця 1 
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№ Назва теми 
Всього 

балів 

Форма заняття та 

Семінарські 

заняття 

 

Практичні 

заняття 

(опрацювання матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

Розділ 1. Загальні положення теорії міжнародного фінансового права 

1. Поняття і предмет 

міжнародного фінансового 

права 
4,5 

 
4,5 

 

2.  Джерела міжнародного 

фінансового права 
 

3.  Історія міжнародного 

фінансового права 4,5 4,5 
 

4. Принципи міжнародного 

фінансового права 
 

Розділ 2. Міжнародна валютна система, міжнародні фінансові інструменти 

5. Міжнародна приватна 

валютна система: 

євроринки 9 4,5 4,5 

6. Правовий статус 

євродепозитів 

7. Правовий статус 

міжнародних фінансових 

інструментів: єврокредити, 

єврооблігації, євровекселі 
9 4,5 

4,5 

8. Міжнародне право 

конвертованості валют 
 

Розділ 3. Міжнародно-правове регулювання міжнародного інвестування та міжнародних 

розрахункових відносин 

9. Правовий статус 

міжнародного 

інвестування 9 
4,5 

4,5 

10. Правові аспекти безпеки 

іноземного інвестування    
 

11. Міжнародно-правове 

регулювання 

міжнародних 

розрахункових відносин 

4,5 4,5  

Розділ 4. Засади міжнародної податкової, банківської системи. Міжнародні фінансові 

організації 

12 Міжнародне подвійне 

оподаткування 

і правові шляхи його 

врегулювання 9 4,5 4,5 

13 Правовий комплекс 

регулювання міжнародної 

банківської діяльності 

14 Правові форми 

міжнародних фінансових 
4,5 4,5  
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організацій та їх функції 

Разом 54 36 18 

Виконання завдань для 

самостійної та індивідуальної 

роботи 

 

6 

залік 40 

Всього 100 балів 

 

Ведення конспекту лекцій є обов’язковим. Пропущені лекції підлягають 

самостійному опрацюванню з додатковим контролем з боку викладача, якому має бути 

продемонстрований конспект за відповідною темою. 

Робота на семінарських заняттях складається з відповідей на теоретичні питання по 

відповідній темі та додатковому опрацюванні контрольних питань. За роботу на 

семінарському занятті можна отримати до 4,5 балів. 

Робота на практичних заняттях складається з виконання практичних завдань, а їх 

оцінювання залежить від точності та повноти виконання завдань за наступними 

критеріями: 

- виконання практичного завдання у повному обсязі без помилок – 6 балів; 

- виконання практичного завдання у повному обсязі з незначними помилками – 5 

балів; 

- виконання практичного завдання не у повному обсязі без помилок – 4 бали; 

- виконання практичного завдання не у повному обсязі з незначними помилками – 

3 бали; 

- виконання практичного завдання не у повному обсязі зі значними помилками – 

1-2 бали;  

- невиконання практичного завдання – 0 балів.  

 Таким чином, на практичному занятті ви може отримати до 6 балів. Пропущене 

практичнем заняття відпрацьовується виконанням запропонованих завдань в 

індивідувальному порядку з подальшим контролем з боку викладача.  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 бала за два повністю 

висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного переліку. За виконання завдань для 

самостійної роботи ви можете отримати до 6 балів. 

 Індивідувальну роботу має виконати кожен здобувач вищої освіти відповідно до 

запропонованої тематики. Виконання цього завдання оцінюється від 0 до 6 балів залежно 

від дотримання таких критеріїв: дотримання форми, відповідність темі, логічність 

висвітлення питання, аргументованість висновків тощо. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді заліку, на якому ви 

можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших 

відповідей. На залік виносяться питання з переліку наведеного нижче. Якщо під час 

проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не складати залік, вдовольнившись 

підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних балів. Схема переведення балів у 

підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D задовільно  
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60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до заліку 

1. Міжнародні фінансові відносини: сутність, види, спільні ознаки  

2. Поняття  міжнародного фінансового права 

3. Взаємозв’язок норм міжнародного і національного фінансового права 

4. Поняття, види і характеристика джерел міжнародного фінансового права 

5. Класифікація джерел міжнародного фінансового права  

6. Особливості джерел міжнародного фінансового права . 

7. Міжнародні фінансові операції і правові норми їх регулювання в період  Античної 

доби і раннього Середньовіччя. . 

8. Правове регулювання міжнародних фінансових потоків 

9. у період становлення і розвитку ринкових відносин 

10. Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації 

11. Поняття та система принципів міжнародного фінансового 

права 

12. Характеристика основних принципів міжнародного фінансового права 

13. Характеристика спеціальних принципів міжнародного фінансового права 

14. Специфіка принципів міжнародного права в умовах сучасного міжнародного 

економічного порядку 

15. Валюта і міжнародне право 

16. Публічно-правова основа міжнародної валютної системи: обмеження валютного 

суверенітету держав 

17. Поняття і еволюція транснаціональної валютно-фінансової системи 

18. Сутність і характеристика евровалюта 

19. Євроринок: сутність, історія виникнення, складові частини, тенденції розвитку 

20. Загальна характеристика договору про депозит, виражений в іноземній валюті 

21. Правовий режим договору про депозит в іноземній валюті    

22. Єврокредит: сутність операції, основні суб’єкти угоди, управління ризиками, 

застереження 

23. Єврооблігації: сутність, процедура емісії, захист держателів.  

24. Загальна характеристика нових міжнародних фінансових інструментів 

25. Конвертованість валюти як правова проблема: поняття, значення, обмеження 

26. Конвертованість валюти у Статуті МВФ 

27. Становлення міжнародного інвестиційного права: ретроспективний огляд 

28. Міжнародне інвестиційне право: визначення, суб’єкти, принципи 

29. Визначення поняття «міжнародні інвестиції» в міжнародно-правових та внутрішніх 

правових актах держав 

30. Міжнародний правопорядок на ринку інвестицій 

31. Багатонаціональні підприємства 

32. Безпека міжнародних інвестицій: сутність, складові частини, способи підвищення 

33. Правовий статус міжнародних інвестицій 

34. Захист міжнародних інвестицій 

35. Гарантії міжнародних інвестицій 

36. Юридична природа розрахункових відносин 

37. Види міжнародних розрахункових правовідносин 

38. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу 
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товарів 

39. Міжнародна Конвенція про позовну давність у міжнародній торгівлі 

40. Форми страхування валютних ризиків у міжнародних розрахункових відносинах 

41. Форми міжнародних розрахункових відносин 

42. Уніфіковані міжнародні правила та звичаї для інкасо 

43. в зовнішньоекономічній діяльності 

44. Уніфіковані правила та звичаї для акредитивів 

45. Міжнародне  подвійне  оподаткування і способи його усунення 

46. Поняття і предмет міжнародного податкового права 

47. Джерела міжнародного податкового права 

48. Види та значення міжнародних податкових угод ..........  

49. Принципи міжнародного податкового права 

50. Поняття, генеза і природа міжнародного банківського права 

51. Джерела, основні принципи та система міжнародного банківського права 

52.  Міжнародні   фінансові   організації  як  наднаціональні елементи в міжнародній 

фінансовій системі 

53. Правові аспекти діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку 

54. Юридична природа і функції Міжнародної фінансової корпорації 

55. Правові аспекти діяльності і функції Міжнародної асоціації розвитку 

56. Юридична природа, структура і функції Міжнародного валютного фонду 

 
Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших здобувачів; 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань здобувачів. 
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