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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Поняття і джерела міжнародного 

фінансового права 

15 4 4 - - 7 

2.  Держава як суб’єкт міжнародного 

фінансового права 

15 4 4 - - 7 

3.  Міжнародні організації у 

міжнародній фінансовій системі 

13 4 2 - - 7 

4.  Міжнародні валютні системи та 

міжнародні валютні угруповання 

13 4 2 - - 7 

5.  Валютний обмін в міжнародній 

фінансовій системі 

13 4 2 - - 7 

6.  Основи валютного контролю і 

валютних обмежень 

13 4 2 - - 7 

7.  Зовнішня заборгованість та 

механізми розрахунків із погашення 

зовнішнього боргу 

13 4 2 - - 7 

8.  Правове регулювання міжнародних 

платежів та розрахунків 

10 2 2 - - 6 

 Усього годин 105 30 20 - - 55 

 
1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Поняття і джерела міжнародного фінансового права 4 2 

. 1. Поняття міжнародних валютних відносин. 

2. Місце МФП у системі загального міжнародного права. 

3. Учасники валютного обміну. 

4. Поняття та побудова ПБ країни. Структура ПБ за чинним 

стандартом МВФ. 

  

2. Держава як суб’єкт міжнародного фінансового права 4 2 

 1. Загальний, спеціальний та індивідуальний міжнародно-правовий 

статус держави в міжнародній фінансовій системі. 

2. Права держав в міжнародному фінансовому праві у МФВ. 

3. Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. 

4. Суверенітет держав в умовах глобалізації міжнародної фінансової 

системи. 

  

3. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій системі 2 1 
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1. Види міжнародних фінансових організацій. 

2. Міжнародний валютний фонд (МВФ) : правовий статус, структура 

та основні функції. 

3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) : правовий 

статус структура та основні функції. 

4. Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній 

фінансовій системі. 

5. Регіональні/міжрегіональні міжнародні банки та фонди 

економічного співробітництва. 

  

4. Міжнародні валютні системи та міжнародні валютні угруповання 2 1 

 1. Поняття та види валютних блоків. 

2. Історичні типи валютних зон. 

 3. Валютні зони у сучасному міжнародному праві. 
4. Поняття міжнародних валютних угруповань. 

  

5. Валютний обмін в міжнародній фінансовій системі 2 1 

 1 Валютні цінності. Поняття та види валюти. 

2 Конвертованість валюти. 

3 Поняття та види валютного курсу. 
4 Валютні операції. 

  

6. Основи валютного контролю і валютних обмежень 2 1 

 1. Поняття зовнішньої заборгованості. 

2. Компоненти зовнішнього боргу країни. Пошук шляхів

 вирішення проблеми заборгованості : план Бейкера та 

ініціатива Брейді. 

3. Поняття та види реструктуризації боргу. 

4. Паризький і Лондонський клуб у механізмі реструктуризації 

зовнішнього боргу. 

5. Реорганізація офіційного боргу. 

6. Основні принципи роботи Паризького клубу. 

  

7. Зовнішня заборгованість та механізми розрахунків із погашення 

зовнішнього боргу 

2 1 

 1. Поняття валютного контролю. Визначення механізму валютного 

контролю. 

2. Форми й методи валютного контролю. 

3. Правове регулювання валютних обмежень. 

4. Правове регулювання валютних обмежень, які впроваджуються з 

приводу національної безпеки. 

5. Міжнародно-правове регулювання валютних обмежень МВФ та 

іншими міжнародними організаціями. 

6. Органи валютного контролю згідно з українським законодавством. 

7. Форми та методи валютного контролю в Україні. 

8. Відповідальність за порушення валютного законодавства України. 

  

8. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків 2 1 

 1. Міжнародні стандарти у сфері міжнародних розрахунків. 

2. Банк міжнародних розрахунків (БМР). 

3. Базельська угода щодо банківського капіталу, міжнародну 

конвергенцію стандартів виміру достатності капіталу (основні 

положення. 

 4. Основоположні принципи функціонування системно важливих 

платіжних систем (основні положення). 

5. Міжнародна асоціація з цінних паперів, її завдання. 
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6. Світова організація торгівлі (СОТ). 

 Усього 30 10 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Поняття і джерела міжнародного фінансового права 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття міжнародних валютних відносин. 

2. Місце МФП у системі загального міжнародного права. 

3. Учасники валютного обміну. 

4. Поняття та побудова ПБ країни. Структура ПБ за чинним стандартом МВФ. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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; 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; «м’яке право» як особливий вид норм 

міжнародного права; екстериторіальна дія національного права; типовий договір. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Джерела міжнародного валютного права. 

– Валютні цінності та правове регулювання операцій з ними. 

– Розвиток валютного законодавства в Україні. 

– Роль МВФ в регулюванні міжнародних валютних відносин. 

– МФК як суб’єкт міжнародного валютного права 

– Особливості сучасного українського законодавства та перспективи реформування. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 2. Держава як суб’єкт міжнародного фінансового права 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Загальний, спеціальний та індивідуальний міжнародно-правовий статус держави в 

міжнародній фінансовій системі. 

2. Права держав в міжнародному фінансовому праві у МФВ. 

3. Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. 

4. Суверенітет держав в умовах глобалізації міжнародної фінансової системи. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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 
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системи; міжнародно-правовий режим у міжнародній фінансовій сфері; міжнародне публічне 

право; міжнародне приватне право; правова роль держав у міжнародних фінансових 

відносинах; міжнародне валютне право. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Україна та МВФ. 

– Регіональні (міжрегіональні) міжнародні фонди в МФП. 

– Параорганізації та групи інтересів в міжнародній фінансовій сфері. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 3. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій системі 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Види міжнародних фінансових організацій. 

2. Міжнародний валютний фонд (МВФ) : правовий статус, структура та основні функції.  

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

основні функції. 

4. Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній фінансовій системі.  

5. Регіональні/міжрегіональні міжнародні банки та фонди економічного співробітництва. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Стерлінговий та доларовий валютні блоки. 

– Золотий блок. 

– Зона фунта стерлінга, зона американського долара та зона французького франка. 

– Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до другої світової війни. 

– Функціонування системи золотого стандарту. 

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

 

Семінарське заняття 4 

Тема 4. Міжнародні валютні системи та міжнародні валютні угруповання 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття та види валютних блоків. 

2. Історичні типи валютних зон. 

 3. Валютні зони у сучасному міжнародному праві. 

4. Поняття міжнародних валютних угруповань. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : міжнародні фінансові відносини; міжнародна фінансова система; об’єктно- 



7 
 

 
 

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. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Стерлінговий та доларовий валютні блоки. 

– Золотий блок. 

– Зона фунта стерлінга, зона американського долара та зона французького франка. 

– Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до другої світової війни. 

– Функціонування системи золотого стандарту. 

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

 

Семінарське заняття 5 

Тема 5. Валютний обмін в міжнародній фінансовій системі 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1 Валютні цінності. Поняття та види валюти. 

2 Конвертованість валюти. 

3 Поняття та види валютного курсу. 

4 Валютні операції. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Конвертованість валюти за міжнародними стандартами та за законодавством 

України. 

– Валютний курс та законодавство України. 

– Вплив упровадження “ЄВРО” на українське законодавство. 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 6. Основи валютного контролю і валютних обмежень 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття зовнішньої заборгованості. 

2. Компоненти зовнішнього боргу країни. Пошук шляхів вирішення

 проблеми заборгованості : план Бейкера та ініціатива Брейді. 

3. Поняття та види реструктуризації боргу. 

4. Паризький і Лондонський клуб у механізмі реструктуризації зовнішнього боргу. 

5. Реорганізація офіційного боргу. 

6. Основні принципи роботи Паризького клубу. 

Аудиторна письмова робота 
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Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Особливості міжнародного кредитування. 

– Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин у країнах СНД. 

– Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютних відносин. 

– МФК як суб’єкт міжнародного валютного права. 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 7. Зовнішня заборгованість та механізми розрахунків із погашення 

зовнішнього боргу 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття валютного контролю. Визначення механізму валютного контролю. 

2. Форми й методи валютного контролю. 

3. Правове регулювання валютних обмежень. 

4. Правове регулювання валютних обмежень, які впроваджуються з приводу 

національної безпеки. 

5. Міжнародно-правове регулювання валютних обмежень МВФ та іншими 

міжнародними організаціями. 

6. Органи валютного контролю згідно з українським законодавством. 

7. Форми та методи валютного контролю в Україні. 

8. Відповідальність за порушення валютного законодавства України. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Особливості сучасного українського законодавства та перспективи реформування. 

– Вплив упровадження “ЄВРО” на українське законодавство. 

– НБУ як суб’єкт валютного контролю. 

– Механізм санкцій за порушення фінансового законодавства України. 

– Особливості регулювання валютних відносин у праві зарубіжних країн. 
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– Особливості купівлі та продажу іноземної валюти на території України. 

– Правове регулювання торгівлі банківськими металами. 

– Правове регулювання міжнародних розрахунків в іноземній валюті. 

 

Семінарське заняття 8 

Тема 8. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Міжнародні стандарти у сфері міжнародних розрахунків. 

2. Банк міжнародних розрахунків (БМР). 

3. Базельська угода щодо банківського капіталу, міжнародну конвергенцію стандартів 

виміру достатності капіталу (основні положення. 

 4. Основоположні принципи функціонування системно важливих платіжних систем 

(основні положення). 

5. Міжнародна асоціація з цінних паперів, її завдання. 

6. Світова організація торгівлі (СОТ). 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : 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 валютне 

право; міжнародне податкове право; міжнародне банківське право; міжнародне бюджетне 

право; спосіб приведення до дії норм міжнародного фінансового права; трансформація; 

рецепція; посилання; 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; «м’яке право» як особливий вид норм міжнародного права; екстериторіальна дія 

національного права; типовий договір. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

– Україна та МВФ. 

– МВФ та механізми фінансової допомоги. 

– Діяльність Банка міжнародних розрахунків. 

– Міжнародна торгова палата. 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів є важливою складовою частиною навчального процесу та 

має на меті закріплення та поглиблення знань і навичок, одержаних на усіх видах навчальних 

занять; підготовку до наступних занять, іспиту, формування культури розумової праці з 

чинними правовими нормами, законодавством та практикою його застування. Під час 

самостійної роботи уточнюється коло питань, що підлягають вивченню по темі, аналізується 

та вивчається нормативний матеріал, наукові джерела, виконуються завдання. 

Самостійна робота студента виконується в позааудиторний час, передбачений 

тематичним планом навчальної дисципліни. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, 

поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навики з навчальної 
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дисципліни. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані з обов’язковими 

посилання на використані джерела.  

Самостійна робота студентів має бути логічно пов’язана з іншими видами навчальних 

занять. Однак вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми не бажано починати з 

самостійної роботи студентів. 

Від якості самостійної підготовки студентів залежить якість семінарських занять, глибина 

їх теоретичного змісту й активність студентів. 

Самостійна робота є методом глибокого вивчення і творчого засвоєння студентами 

навчальної програми. 

Перевірка самостійної роботи студентів здійснюється викладачами, які проводять 

семінарські заняття з навчальної дисципліни.  

Викладач може обрати один з наступних способів перевірки самостійної роботи: 

- проведення перевірки конспектів опрацьованої літератури, яка рекомендується для 

вивчення теми навчальної дисципліни; 

- фронтального усного опитування; 

- письмового опитування; 

- проведення тестування з вивчених тем; 

- розв’язування ситуаційних завдань до навчальної дисципліни. 

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам 

пропонуються питання для самоконтролю набутих знань. 

Питання самостійної роботи виносяться на поточний і підсумковий семестровий 

контроль. Для самостійної роботи студентів з кожної теми надається рекомендована 

література з якою студенти повинні ознайомитися для якісного виконання завдань на 

самостійну підготовку. 

Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися із питаннями, що виносяться на самостійне вивчення студентами. 

2. Уважно прочитати матеріал, викладений на лекції і занотований студентами до 

відповідної теми. 

3. Ознайомитися із рекомендованою літературою до відповідної теми (як до 

семінарського заняття, так і самостійної роботи) і розширити одержані знання під час 

лекційного заняття (обсяг представлень про конкретні предмети і явища, що входять у сферу 

регулювання приватним правом). 

4. За бажанням студент може підготувати коротке повідомлення (до десяти хвилин) з 

найбільш складного і цікавого питання. 

5. У випадку необхідності студент може скористатися індивідуальними 

консультаціями викладача, який читає лекції, а також викладача, який проводить семінарські 

заняття у навчальній групі. 

 

1.4.1. Завдання по темам  

 

Тема 1. Поняття і джерела міжнародного фінансового права 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом:  

1. Принципи міжнародного фінансового права. 

2. Джерела міжнародного валютного права. 

 3. Міжнародні фінансові корпорації (МФК) як оператори

 міжнародного фінансового права. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що є предметом правовідносин у міжнародному фінансовому праві? 



11 
 

 
 

2. Які правовідносини у світовій фінансовій системі регулюються приватним 

правом, а які — публічним правом? 

3. В яких міжнародних документах зафіксовані спеціальні принципи міжнародного 

фінансового права ? 

3. Які міжнародні організації функціонують у світовій фінансовій системі? 

4. Які нормативні акти вони приймають для врегулювання міжнародної фінансової 

системи ? 

5. Якими міжнародними актами регулюється діяльність МФК ? 

 

Тема 2. Держава як суб’єкт міжнародного фінансового права  

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом:  

1. Загальний, спеціальний та індивідуальний міжнародно-правовий статус держави в 

міжнародній фінансовій системі. 

2. Права держав в міжнародному фінансовому праві у МФВ. 

3. Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. 

4. Суверенітет держав в умовах глобалізації міжнародної фінансової системи. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як позначається явище глобалізації на зміні оперативної діяльності МВФ? 

2. Який взаємозв'язок МВФ і МБРР? 

3. Які організаційно-правові основи Міжнародного валютного

 фонду (МВФ) і Всесвітнього банку (МБРР)? 

4. У чому виявляються «наднаціональні» риси правосуб'єктності МФВ ? 

5. 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 кредиторів? 10.Чому Паризький 

клуб кредиторів називають параорганізацією ? 

 

Тема 3. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій системі 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її 

змісту за таким планом:  

1. Види міжнародних фінансових організацій. 

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

функції. 

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

та основні функції. 

4. Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній фінансовій системі.  

5. Регіональні/міжрегіональні міжнародні банки та фонди економічного 

співробітництва. 

Питання для самоконтролю 
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1. На які аспекти розпадається питання про трансграничний рух фінансових коштів? 

2. Коли виникла перша багатобічна світова валютно-фінансова система, спрямована 

на регулювання платіжних балансів ? 

3. Які багатобічні валютно-фінансові системи існували у світі? 

4. Яку еволюцію пройшла сучасна світова валютна система ? 

5. Яка мета, задачі й історія Бреттон-Вудскої валютно-фінансової системи? 

6. Що є джерелом правового регулювання Європейської валютної системи? 

 

Тема 4. Міжнародні валютні системи та міжнародні валютні угруповання 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом:  

1. Поняття та види валютних блоків. 

2. Історичні типи валютних зон. 

 3. Валютні зони у сучасному міжнародному праві. 

4. Поняття міжнародних валютних угруповань. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яка роль валютного курсу в підтримці стабільності і порядку

 в міжнародній фінансовій системі? 

2. Які існують форми обмеження конвертованості запоточними 

операціями? 

3. Що передбачає стаття стаття VIII Угоди про заснування МВФ? 

4. Що передбачає стаття стаття XII Угоди про заснування МВФ ? 

5. Чи існують розходження в правах і обов'язках резидентів і нерезидентів на 

валютно-фінансовому ринку країни? 

6. Які обов’язки для країн-учасниць передбачені Кодексом про 

лібералізацію руху капіталів ОЕСР 1961 р. ? 

 

Тема 5. Валютний обмін в міжнародній фінансовій системі 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом:  

1 Валютні цінності. Поняття та види валюти. 

2 Конвертованість валюти. 

3 Поняття та види валютного курсу. 

4 Валютні операції. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які функції здійснюють комерційні банки як агенти валютного 

контролю в межах своєї компетенції ? 

2. Що здійснює НБУ спільно з Міністерством фінансів

 в сфері валютного контролю ? 

3. Які цілі переслідують валютні обмеження ? 

4. Які вимоги висувають іноземні банки для нерезидентів при відкритті рахунків ? 

5. Які три основні категорії банківських карток виділяє Банк міжнародних 

розрахунків ? 

6. Якими нормативними актами регулюється функціонування в Україні платіжних 

систем Western Union та Money Grum ? 

7. Про що йде мова у «Основних принципах відносин до іноземних інвестицій», 

затверджених 21 вересня 1992 р. Комітетом МБРР ? 
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Тема 6. Основи валютного контролю і валютних обмежень 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом:  

1. Поняття зовнішньої заборгованості. 

2. Компоненти зовнішнього боргу країни. Пошук шляхів

 вирішення проблеми заборгованості : план Бейкера та ініціатива Брейді. 

3. Поняття та види реструктуризації боргу. 

4. Паризький і Лондонський клуб у механізмі реструктуризації зовнішнього боргу. 

5. Реорганізація офіційного боргу. 

6. Основні принципи роботи Паризького клубу. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Якими міжнародно-правовими засобами забезпечується рівновага 

платіжних балансів держав у міжнародній фінансовій системі? 

2. Як функціонує механізм фінансової допомоги МВФ? 

3. Які існують фінансові джерела механізму фінансової допомоги МВФ ? 

4. Як на міжнародному рівні регулюються проблеми погашення 

5. «суверенних» боргів? 

6. Які існують проблеми погашення колишніх радянських боргів? 

7. Яку роль грає в системі і праві МВФ Генеральна угода про позики? 

 

Тема 7. Зовнішня заборгованість та механізми розрахунків із погашення 

зовнішнього боргу 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом: 

1. Поняття валютного контролю. Визначення механізму валютного контролю. 

2. Форми й методи валютного контролю. 

3. Правове регулювання валютних обмежень. 

4. Правове регулювання валютних обмежень, які впроваджуються з приводу 

національної безпеки. 

5. Міжнародно-правове регулювання валютних обмежень МВФ та іншими 

міжнародними організаціями. 

6. Органи валютного контролю згідно з українським законодавством. 

7. Форми та методи валютного контролю в Україні. 

8. Відповідальність за порушення валютного законодавства України. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які існують правові форми кредитів МВФ ? 

2. Чим обумовлює МВФ надання кредитів державам ? 

3. Що таке спеціальні права запозичення (SDR) і їхнє правове значення ? 

4. Як регулюються міжнародні публічно-правові кредитні відносини ? 

5. Які особливості надання кредитів Всесвітнім банком ? 

6. У чому роль і правовий статус Паризького і Лондонського клубів ? 

7. У чому полягають два основних методи платіжно-

розрахункових операцій ? 

8. Який метод правового регулювання характерний для сфери валютних і кредитних 

операцій у міжнародній фінансовій системі ? 
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Тема 8. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків 

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту 

за таким планом: 

1. Міжнародні стандарти у сфері міжнародних розрахунків. 

2. Банк міжнародних розрахунків (БМР). 

3. Базельська угода щодо банківського капіталу, міжнародну конвергенцію стандартів 

виміру достатності капіталу (основні положення. 

 4. Основоположні принципи функціонування системно важливих платіжних систем 

(основні положення). 

5. Міжнародна асоціація з цінних паперів, її завдання. 

6. Світова організація торгівлі (СОТ). 

 

Питання для самоконтролю 

1. Якими нормативними актами США регулюється діяльність на території країни 

іноземних банків ? 

2. На які державні органи покладено обов’язок здійснення контролю за операціями з 

валютними цінностями у Франції ? 

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

4. Які обмеження строків розрахунків в іноземній валюті та обмеження на експорт 

капіталу існують в Україні ? 

5. Які санкції передбачені українським законодавством за несвоєчасне подання, 

приховування або перекручення звітності про валютні операції? 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату.  

Тема реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом 

викладачем на початку семестру і виконується за усталеними вимогами. Виконання реферату 

передбачає: 

— підбір та опрацювання літератури за темою; 

— складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання — розкриття 

теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання 

— аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та 

інформаційних джерел); 

Метою виконання рефератів є закріплення і систематизація студентами отриманих 

знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання реферату студенти повинні використовувати законодавчі та підзаконні 

акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, судову практику, 

статистичні дані, аналітичну інформацію органів управління. Реферат має містити зіставлення 

різних точок зору з досліджуваного питання. 

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на 

папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

берегів : лівого — 30 мм, верхнього та нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 мм. 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з 

титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно бути 

виконано шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. 
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Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, 

за яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Загальний обсяг реферату має становити до 15 сторінок формату А4. 

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 2.  
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Зразок 2 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Денна форма навчання 
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Олексійович, 
   д.ю.н, доцент 
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Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком. 

 

ЗМІСТ                                                                                                   

    Стор. 

 Вступ - 2 

1. (назва першого розділу) - 3 

2. (назва другого розділу) - 6 

3. (назва третього розділу) - 9 

 Висновки - 12 

 Список використаних джерел - 14 

Вступ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( назва першого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту першого розділу)  

. . . . . . . . .  

2. ( назва другого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого розділу)  

. . . . . . . . .  

3. ( назва третього розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього розділу)  

. . . . . . . . .  

Висновки 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

Список використаних джерел 

1. . . . ( реквізити джерела) …… 

2. . . . ( реквізити джерела) …… 

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог  

                                                         оформлення списку джерел). 

 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

реферату і особистий підпис студента. 
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1.5.2.Тематика індивідуальних завдань 

1.5.2.1. Теми рефератів 

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. 

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. 

Оцінювання результатів виконання рефератів здійснюється відповідно до чинної в 

університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності. 

 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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..). 

 
 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Джерела міжнародного фінансового права. 

2. Вимоги МВФ щодо застосування валютних обмежень. 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 15 лекцій за денною формою 

навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Денна 20 0,7 1,3 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 
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2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 семінарських занять за 

денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 

5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (затвердженого 18 лютого 2019 року, протокол № 8).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 
з/п 

9 тем 
Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 
Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 16 

2.  

Максимальна 
кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

4 

  

4 

 Усього балів    20 
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3. Рекомендовані джерела 

 

3.1. Основні джерела 

 

 

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04 1991 р. № 959-ХІІ. 

2. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 02. 09 1994 р. 

Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 186, N 49, ст. 462. 

3. Кредитна Угода (Відновлення автомагістралі М06 та реформа фінансування сектору 

автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкцій та розвитку від 11.12.2000 

р. 

4. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом 

Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) 1977 г. 

5. Соглашение о создании Межгосударственного валютного комитета (СНД) от 26 мая 1995 г. 

6. Концепция сотрудничества и координации деятельности государств-участников 

Содружества в валютной сфере (Астана, 15 сентября 2004 г.). 

7. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и 

финансовой политике: Декларация принципов (Принят 26.09.1999 Временным комитетом 

Международного валютного фонда). 

8. Альтшулер А.Б. Международное валютное право.  М.: «Международные отношения», 1984. 

9. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны.  

М. : Наука, 1988. 

10. Балабанов И.Т. Валютные операции.  М.: «Финансы и статистика», 1993. 

11. Блайер А., Гжеляк З., Забельски К. Риск колебания курса валюты и выбор валюты при 

заключении сделок в сфере внешней торговли.  К., 1993. 

12. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин

 (національний і міжнародний аспекти).  К., 1997. 

13. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения : Учебное пособие. 

М., 1996. 

14. Вайцеховська О.Р. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права 

як галузі міжнародного права. Публічне право. 2015. № 2. С. 207-213. 

15. Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие. Т.Р. Антоновский, М.Б. 

Медведева, О.И. Павлов и др. М., 1996. 

16. Валютный рынок и валютное регулирование. Под редакцией И.Н. Платоновой.  М., 1996. 

17. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): 

Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

18. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система.  К. : «Лібра», 1993. 

19. Джавага А.В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю. Держава та 

регіони. Серія : Право. 2014. № 3 . С. 28-33. 

20. Киреев А.П. Международная экономика : Уч. Пособие для вузов. В 2 ч.  М., 1997. 

21. Котелкин С.В. Международная финансовая система. Учебник. – М.: «Економистъ», 2004. 

22. Лазебник Л.Л, Міжнародне фінансове право : навч. пос.К.: ЦНЛ. 2008. 312 с. 

23. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка.  

М., 1996. 

24. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії 

української економіки. Тернопіль, Збруч, 1997. 

25. Лучковська С.І. Окремі проблеми законодавчого закріплення принципів валютного 

контролю. Університетські наукові записки. 2011.№ 1 . С 250-254. 

26. Мазаракі А.А., Юхименко В.В., Воронова Є.М. Міжнародні валютно-фінансові і валютно-

кредитні відносини.  К., 1995. 
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27. Международное коммерческое право: Учебное пособие. Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. 

М.: Омега-Л, 2013.472 с. 

28. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.  Под редакцией 

Красавиной Л.Н.  М. : «Финансы и статистика», 1994. 

29. Моисеев А.А. Международные организации : парвовые основы деятельности. М.: Омега-Л, 

2006. 294 с. 

30. Музика-Стефанчук О.А. Публічний фінансовий контроль : проблеми вітчизняної зарубіжної 

та міжнародної термінології. Публічне право.2014.№ 1. С. 84-89. 

31. Ніщимна С.О. Міжнародні акти, що визначають принципи публічного фінансового 

контролю. Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 308-312. 

32. Райко М.С. Методологічні аспекти міжнародно-правового регулювання фінансових ринків. 

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 1. С. 158-165. 

33. Смирнов А.Л., Красавина Л.Н. Международный кредит : формы и условия. М., 1995. 

34. Україна в Міжнародному валютному фонді : вступ України до МВФ. Статті Угоди МВФ. 

Г.О. П’ятаченко, О.К. Єременко. Науково-дослідний фінансовий інститут.  К., 1997. 

35. Федякина Л.Н. Международные финансы.  СПб., 2005. 

36. Шевчик О.С. Особливості валютного контролю за режиму валютної політики валютного 

регулювання. Форум права. 2013. № 4. С. 450-455. 

37. Шевчик О.С. Поняття та особливості валютного контролю. Форум права.  2011.  № 2 С. 1018-

1024. 

38. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси : Підручник / За заг. ред. А.А. Мазаракі. К., 2000. 

39. Шумилов В.М. Международное финансовое право : ученик для студ. вузов, обучающихся 

по спец. «Юриспруденция» / В.М. Шумилов; Всеросийская академія внешней торговки . М.: 

Международніе отношения, 2005. 430 с. 

40. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Изд. 3-е, переработ. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2003. 

41. Эбке Ф. Вернер. Международное валютное право. Пер. с немец.  М., 1997. 

 

 

3.2. Допоміжні  джерела 

 

Тема 1 

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право.  М.: «Международные отношения», 1984. 

2. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны.  

М. : Наука, 1988. 

3. Балабанов И.Т. Валютные операции.  М.: «Финансы и статистика», 1993. 

4. Блайер А., Гжеляк З., Забельски К. Риск колебания курса валюты и выбор валюты при 

заключении сделок в сфере внешней торговли.  К., 1993. 

5. Международное коммерческое право: Учебное пособие. Под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. 

М.: Омега-Л, 2013.472 с. 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.  Под редакцией 

Красавиной Л.Н.  М. : «Финансы и статистика», 1994. 

7. Моисеев А.А. Международные организации : парвовые основы деятельности. М.: Омега-Л, 

2006. 294 с. 

8. Музика-Стефанчук О.А. Публічний фінансовий контроль : проблеми вітчизняної зарубіжної 

та міжнародної термінології. Публічне право.2014.№ 1. С. 84-89. 

9. Ніщимна С.О. Міжнародні акти, що визначають принципи публічного фінансового 

контролю. Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 308-312. 

10. Райко М.С. Методологічні аспекти міжнародно-правового регулювання фінансових ринків. 

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 1. С. 158-165. 

11. Смирнов А.Л., Красавина Л.Н. Международный кредит : формы и условия. М., 1995. 
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12. Україна в Міжнародному валютному фонді : вступ України до МВФ. Статті Угоди МВФ. 

Г.О. П’ятаченко, О.К. Єременко. Науково-дослідний фінансовий інститут.  К., 1997. 

13. Федякина Л.Н. Международные финансы.  СПб., 2005. 

14. Шумилов В.М. Международное финансовое право : ученик для студ. вузов, обучающихся 

по спец. «Юриспруденция» / В.М. Шумилов; Всеросийская академія внешней торговки . М.: 

Международніе отношения, 2005. 430 с. 

15. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Изд. 3-е, переработ. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2003. 

 

Тема 2 

1. Балабанов И.Т. Валютные операции.  М.: «Финансы и статистика», 1993. 

2. Блайер А., Гжеляк З., Забельски К. Риск колебания курса валюты и выбор валюты при 

заключении сделок в сфере внешней торговли.  К., 1993. 

3. Киреев А.П. Международная экономика : Уч. Пособие для вузов. В 2 ч.  М., 1997. 

4. Котелкин С.В. Международная финансовая система. Учебник. – М.: «Економистъ», 2004. 

5. Лазебник Л.Л, Міжнародне фінансове право : навч. пос.К.: ЦНЛ. 2008. 312 с. 

6. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка.  

М., 1996. 

7. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії 

української економіки. Тернопіль, Збруч, 1997. 

8. Лучковська С.І. Окремі проблеми законодавчого закріплення принципів валютного 

контролю. Університетські наукові записки. 2011.№ 1 . С 250-254. 

9. Мазаракі А.А., Юхименко В.В., Воронова Є.М. Міжнародні валютно-фінансові і валютно-

кредитні відносини.  К., 1995. 

10. Ніщимна С.О. Міжнародні акти, що визначають принципи публічного фінансового 

контролю. Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 308-312. 

11. Райко М.С. Методологічні аспекти міжнародно-правового регулювання фінансових ринків. 

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 1. С. 158-165. 

12. Смирнов А.Л., Красавина Л.Н. Международный кредит : формы и условия. М., 1995. 

13. Україна в Міжнародному валютному фонді : вступ України до МВФ. Статті Угоди МВФ. 

Г.О. П’ятаченко, О.К. Єременко. Науково-дослідний фінансовий інститут.  К., 1997. 

14. Федякина Л.Н. Международные финансы.  СПб., 2005. 

 

Тема 3 

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право.  М.: «Международные отношения», 1984. 

2. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны.  

М. : Наука, 1988. 

3. Балабанов И.Т. Валютные операции.  М.: «Финансы и статистика», 1993. 

4. Блайер А., Гжеляк З., Забельски К. Риск колебания курса валюты и выбор валюты при 

заключении сделок в сфере внешней торговли.  К., 1993. 

5. Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие. Т.Р. Антоновский, М.Б. 

Медведева, О.И. Павлов и др. М., 1996. 

6. Валютный рынок и валютное регулирование. Под редакцией И.Н. Платоновой.  М., 1996. 

7. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): 

Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

8. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система.  К. : «Лібра», 1993. 

9. Джавага А.В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю. Держава та 
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