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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини  

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародне фінансове право 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.23. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – сьомий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3,5/105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 47,6 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 28,6 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 19 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 52 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

    

 1) попередні дисципліни  – ОДПП 1.2.10 Матеріальне право 

Європейського Союзу; 

ОДПП 1.2.11 Міжнародне 

публічне право; 

ВДПП 2.2.1. Вступ до спеціальності 

«Міжнародне право»; 

ВД 2.27. Захист прав в мережі 

Інтернет в Україні та Європейському 

Союзі; 

ВД 2.10. Форми безпосереднього 

народовладдя. 

    

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.15 Міжнародне 

економічне право; 
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ВДПП 2.2..24. Економічне право 

Європейського Союзу. 

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Навчальна дисципліна «Міжнародне фінансове право» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою підготовки на першому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

зі спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини: 

- досліджувати ситуації, факти та проблеми у світовому соціумі з метою 

пояснення, прогнозування, та регулювання політико-правових процесів; 

- демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, джерел, принципів, 

доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та процесами у міжнародному 

середовищі; 

- демонструвати практичні навички застосування норм міжнародного, 

матеріального та процесуального права щодо правовідносин у визначених 

міжнародно-правових ситуаціях; 

- демонструвати на рівні незалежного користувача володіння іноземною 

мовою, включаючи спеціалізовану правничу лексику у сфері міжнародного права. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) Називати понятійно-термінологічний апарат міжнародного фінансового 

права; 

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регулюють міжнародне 

фінансове право; 

1.3) описувати систему та компетенцію органів та організацій; 

1.4) характеризувати порядок прийняття міжнародних актів. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) Уміти пояснювати принципи міжнародного фінансового права; 

2.2) уміти пояснити специфічні терміни, що застосовуються у законодавстві 

стосовно міжнародного фінансового права; 

2.3) орієнтуватися у міжнародних стандартах; 

2.4) розуміти порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та 

посадових осіб. 
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3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) Знаходити необхідний нормативно – правовий акт щодо організації і 

діяльності органів та організацій; 

3.2) складати процесуальні документи щодо захисту прав; 

3.3) використовувати теоретичні знання з міжнародного фінансового права 

для вирішення практичних завдань; 

3.4) могти кваліфікувати юридичну відповідальність за норма міжнародного 

фінансового права; 

3.5) аргументовано доводити свою думку з питань діяльності суб’єктів 

міжнародного фінансового права.  

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) Аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в 

сфері реалізації міжнародного фінансового права; 

4.2) здійснювати правовий аналіз рішень з питань міжнародного фінансового 

права; 

4.3) розуміти як виникають, змінюються і припиняються суспільні відносини, 

що є предметом міжнародного фінансового права; 

4.4) логічно проаналізувати характер і тенденції розвитку законодавства, що 

регулює правові відносини у сфері міжнародного фінансового права. 

4.5) визначати закономірності розвитку міжнародного фінансового права; 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) Аргументувати поділ міжнародного фінансового права на інститути; 

5.2) аргументовано роз’яснити правовий статус суб’єктів міжнародного 

фінансового права. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) Оцінювати юридичну повноцінність нормативно-правової бази, що 

регулює діяльність суб’єктів міжнародного фінансового права; 

6.2) робити висновки щодо основних тенденцій реформи міжнародного 

фінансового права; 

6.3) пропонувати власні шляхи вирішення правових колізій у законодавстві 

стосовно міжнародного фінансового права; 

6.4) розробляти можливості запозичення норм міжнародного фінансового 

права в національне законодавство. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти процесуальних документів за завданою ситуаційною 

задачею; 
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7.2) сформулювати своє бачення щодо перспектив вдосконалення 

міжнародного фінансового права. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття і джерела міжнародного фінансового права 

Міжнародні валютні відносини і їх значення для нормального розвитку 

торгівельних відносин між країнами. Поняття міжнародного фінансового права 

як підгалузі міжнародного економічного права. Природа міжнародного 

валютного права та його місце у системі загального міжнародного права. 

Структура міжнародного фінансового права. Співвідношення міжнародного 

фінансового та міжнародного валютного права. 

Об’єкти міжнародного фінансового права. Предмет та метод правового 

регулювання міжнародного фінансового права. 

Загальна характеристика суб’єктів міжнародного фінансового права. 

Учасники валютного обміну. 

Особливості джерел міжнародного фінансового права. Питання про 

внутрішньодержавні нормативні акти як джерела міжнародного фінансового 

права. Дія загальних принципів міжнародного публічного права та принципів 

міжнародного економічного права в сфері міжнародних фінансових відносин. 

Спеціальні принципи міжнародного фінансового права. 

 

Тема 2. Держава як суб’єкт міжнародного фінансового права 

Держави як учасники міжнародного фінансового обміну та творці 

міжнародних правових норм в цій сфері. Загальний, спеціальний та 

індивідуальний міжнародно-правовий статус держави в міжнародній фінансовій 

системі. 

Права держав в міжнародному фінансовому праві у МФВ: введення 

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

введення/невведення конвертованості національної валюти; встановлення і зміна 

курсового співвідношення національних грошей стосовно іноземних валют, 

визначення межі курсових коливань; введення обмежень на вивіз/ввіз 

національної й іноземної валюти; введення валютної монополії; визначати 

розміри і структуру державного боргу (зовнішнього і внутрішнього); проведення 

зручної фінансової політики в середині і зовні країни; регулювання цін, рівня 

інфляції та інших важливих економічних та фінансово-економічних показників, 

а також меж їхніх коливань; тощо. 

Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. Конкуруюча та 

екстра територіальна юрисдикція в міжнародній фінансовій системі. 

Суверенітет держав в умовах глобалізації міжнародної фінансової системи. 

Поняття та види імунітетів держави в міжнародному фінансовому праві. 

Поняття і побудова платіжного балансу країни. Структура платіжного 

балансу за чинним стандартом МВФ. Концепція виміру сальдо платіжного 

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



7 
 
 

поведінки економічної системи країни. 

 

Тема 3. Міжнародні організації у міжнародній фінансовій системі 

 Система міжнародних організацій в сфері міжнародної фінансової 

системи. Види міжнародних фінансових організацій : універсальні, багатобічні 

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

двосторонні; спеціальної та широкої компетенції; інтеграційного та 

координаційного характеру; організації та параорганізації; тощо. 

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

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

розроблені організацією. Встановлення квоти держави-члена в статутному 

(передплатному) капіталі Фонду. Врегулювання боргових проблем в рамках 

міжнародного валютного фонду. Квазізаконодавчі та квазісудові повноваження 

Фонду. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) : правовий статус 

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

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

розвиваються. Загальна характеристика проектів МБРР. 

Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній фінансовій 

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

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

лібералізації торгівлі в сфері телекомунікацій та фінансових послуг (загальні 

положення). 

Регіональні/міжрегіональні міжнародні банки та фонди економічного 

співробітництва : Чорноморський банк торгівлі і розвитку; Міжамериканський 

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

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

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

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

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

банк економічної інтеграції; тощо. 

Діяльність міжнародних фінансових організацій неурядового (не 

міждержавного) характеру в міжнародній фінансовій системі. Міжнародна 

торгова палата : структура та стандарти, розроблені нею в сфері міжнародних 

фінансових розрахунків. 

Правовий статус Банка міжнародних розрахунків (БМР). Спеціалізовані 

комітети БМР. Базельський конкордат (загальна характеристика). Базельська 

угода щодо банківського капіталу, міжнародну конвергенцію стандартів виміру 

достатності капіталу (основні положення). Нова базельська угода. 

Основоположні принципи функціонування системно важливих платіжних 

систем (основні положення). 

Параорганізації і групи інтересів у міжнародній фінансовій системі. 
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Тема 4. Міжнародні валютні системи та міжнародні валютні 

угруповання 

Міжнародна валютна система глобального типу і її складові. Регіональні 

та національні валютні системи : поняття та складові. Організаційні типи 

валютних систем. Поняття симетрії. 

Визначення системи золотого стандарту. Умови її виникнення і розвитку. 

Роль центральних банків. Недоліки такої системи. Проблеми міжвоєнного 

періоду і причини відновлення системи золотого стандарту. 

Визначення і умови виникнення Бретон-Вудської валютної системи. П’ять 

головних принципів Бретон-Вудської угоди : фіксовані валютні курси, 

рециклювання міжнародної ліквідності та резервів, відкрита зовнішня торгівля, 

проблеми врегулювання зовнішніх платежів, регулююча роль міжнародних 

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

переваги. 

Визначення і умови виникнення Ямайської валютної системи. Основні 

положення щодо організації міжнародних валютних відносин відповідно до 

Ямайської угоди. Недоліки та переваги такої системи. 

Визначення європейської валютної системи. Загальна характеристика, 

характерні риси та юридичне оформлення європейської валютної системи. 

Передумови її створення Сучасний стан та етапи розвитку європейської 

валютної системи. Доклад Вернера. Поняття європейської валютної змії. 

Валютна інтервенція. Механізм кредитної допомоги. Загальна характеристика 

«Плану Делора”. Система управління європейських центральних банків, 

«критерії конвергенції”. 

Сутність валютної інтеграції. Поняття міжнародних валютних угруповань. 

Поняття, причина виникнення та загальна характеристики валютних блоків. 

Стерлінговий блок : поняття, структура та особливості розвитку. Доларовий блок 

: поняття та відмінність від стерлінгового блоку. Золотий блок та блок країн осі. 

Поняття валютної зони. Теорія оптимальних валютних зон. Валютні зони 

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

контексті введення єдиної європейської валюти. Зона американського долара, 

зона французького франка. Зона голландського гульдена. Зона іспанської песети. 

Зона португальської ескудо. Розвиток та функціонування валютних відносин в 

рамках СНД. Зона російського рубля. 

Умови виникнення Європейського валютного союзу. Маастрихтська угода 

про створення Європейського валютного союзу. Порядок введення єдиної 

європейської валюти (ЄВРО). 

 

Тема 5. Валютний обмін в міжнародній фінансовій системі 

Поняття валютних цінностей. Поняття та види валюти. Економічні 

категорії конвертованості та її юридичне визначення. Питання конвертованості 

в українському праві. Конвертованість валюти по поточних та по капітальних 

операціях. Внутрішня та зовнішня конвертованість валюти. Конвертованість 

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

Валютний курс : поняття та значення. Поняття прямого та непрямого 

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

крос курс. Поняття номінального та реального обмінного валютного курсу. 

Поняття ефективного обмінного курсу. Фіксовані та плаваючі валютні курси. 

Інструменти валютного обміну. Характер валютних операцій. Валютні 

спекуляції : поняття і види. 

Валютні операції в сучасному законодавстві України (загальна 

характеристика). Поняття валютних цінностей, валюта України, іноземна 

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

законодавством України. Визначення резидентів та нерезидентів. 

 

Тема 6. Основи валютного контролю і валютних обмежень 

Поняття валютного контролю. Валютне регулювання і валютний контроль. 

Валютна інтервенція, девальвація і ревальвація валюти, коригування процентної 

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

складова валютного контролю. Його механізм. Сфера валютного контролю. 

Форми і методи валютного контролю. 

Поняття та визначення валютних обмежень. Підстави їх виникнення. 

Правове регулювання валютних обмежень. Основні види валютних обмежень в 

сучасних правових системах. Форми валютних обмежень. Валютні обмеження в 

країнах з активними платіжним балансом і в країна з пасивним платіжним 

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

дискримінаційні валютні операції, компенсаційні угоди. Країни «перехідного 

періоду”. Дефіцитна валюта і обмеження на експорт капіталу. Правове 

регулювання валютних обмеження, які впроваджуються з приводу національної 

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

платіжний союз. Міжнародно-правове регулювання валютних обмежень МВФ та 

іншими міжнародними організаціями. 

Поняття валютного регулювання та валютного контролю в українському 

праві. Органи валютного контролю згідно з українським законодавством. Форми 

та методи валютного контролю в Україні. Відповідальність за порушення 

валютного законодавства України. 

Валютні обмеження в законодавстві України Система попередніх 

імпортних депозитів. Обмеження строків розрахунків в іноземній валюті, 

обмеження на експорт капіталу. Порядок вивозу та ввозу валютних цінностей 

через митний кодон України резидентами та нерезидентами. Порядок переказу 

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

Обов’язковий продаж валютної виручки. Режим рахунків нерезидентів в 

національній та іноземній валюті. Правове регулювання банківських карток, 

емітованих вітчизняними та іноземними банками. Функціонування в Україні 

платіжних систем Western Union та Money Grum. 
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Тема 7. Зовнішня заборгованість та механізми розрахунків із 

погашення зовнішнього боргу 

Діяльність міжнародних фінансових організацій по наданню кредитів 

державам. Умови надання кредитів різним категоріям держав. 

Поняття та економічна суть зовнішньої заборгованості. Етапи розвитку 

зовнішньої заборгованості. Компоненти зовнішнього боргу країни. Основні 

аналітичні показники зовнішньої заборгованості. Структура зовнішньої 

заборгованості. Рівень зовнішньої заборгованості. Пошук шляхів вирішення 

проблеми заборгованості : план Бейкера та ініціатива Брейді. 

 Поняття реструктуризації боргу. Види реструктуризації боргу (загальна 

характеристика). Паризький і Лондонський клуб в механізмі реструктуризації 

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

Реорганізація офіційного боргу. Основні принципи роботи Паризького клубу. 

Базові умови реструктуризації боргу. 

 

Тема 8. Правове регулювання міжнародних платежів та розрахунків 

Поняття і значення міжнародних стандартів в галузі міжнародних фінансів. 

Загальні принципи взаємних платіжно-розрахункових відносин між державами. 

Розрахунки у вільно конвертованій валюті та розрахунки по кліринговій системі. 

Діяльність МБР, СОТ, ЮНСІТРАЛ та МТП по встановленню основних 

міжнародних стандартів в міжнародній фінансовій системі. 

Основні міжнародні стандарти для регулювання міжнародних валютно- 

кредитних та розрахункових операцій : Уніфіковані правила та звичаї для 

документарних акредитивів; Основоположні принципи функціонування 

системно важливих платіжних систем; Базельський конкордат, Основні 

принципи ефективного банківського нагляду, Базельська угода щодо 

банківського капіталу; Керівні зауваження до стандартних форм документарного 

акредитива (Докум. 416 МТП); Стандартні заявки на документарний акредитив і 

Керівні зауваження для заявників на акредитив (Докум. 416 А МТП); 

Міжнародні правила по інкасо; Уніфіковані правила для договірних гарантій; 

Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу (Докум. 458 МТП). Правовий 

статус цих документів. 

Загальна характеристика основних стандартів, встановлених у 1988 р. 

Базельською угодою для комерційних банків. Значення Нової Базельської угоди 

1999 р. для розвитку міжнародної фінансової системи. 

 Загальна характеристика Ключових принципів функціонування системно 

важливих платіжних систем 2001 р., розроблених Міжнародним банком 

Розвитку.  
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. 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 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.4. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 2 теоретичних питання. 

 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
     

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 
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40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

 

7. Рекомендовані джерела  

7.1. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

 

1. Кредитна Угода (Фінансування Української ЕСКО) між Україною та 

Європейським банком реконструкції та розвитку від 9 травня 1998 р. 

2. Кредитна угода (Кредит на закупівлю палива на зимовий період 

2000/2001) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 

06.10.2000 р. 

3. Рамкова угода про двостороннє співробітництво між Міністерством 

фінансів України та Об'єднанням суспільного значення «Сприяння розвитку 

обмінів економічними та фінансовими технологіями» при Міністерстві 

економіки, фінансів та промисловості Французької Республіки від 01.09.2005 р. 

4. Угода між Урядами і Центральними банками України та Республіки 

Казахстан про порядок врегулювання взаємних боргових зобов'язань та 

кредитних вимог у зв'язку з виходом України з рубльової зони від 29.12.92 р. 

5. Резолюция о роли высших органов финансового контроля 

государств - участников СНГ в обеспечении полноты и своевременности 

поступления средств в бюджет г. Кишинэу, 14 сентября 2005 года 

6. Вайцеховська О.Р. Історія зародження міжнародних фінансових 

відносин в стародавній період. Митна справа. 2014. № 6(2.1.). С. 102-107. 
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7. Лучковська С.І. Зміст валютного регулювання та його 

співвідношення з механізмом валютного контролю. Університетські наукові 

записки. 2009. № 1.С. 213-216. 

8. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Під редакцією Філіпенка 

А.С.  К. : «Либідь», 1997. 

9. Сергієнко О.П. Програмно-цільовий метод управління зовнішнім 

державним боргом України (правовий аспект). Південноукраїнський правничий 

часопис. 2012. № 3. С. 230-233. 

10. Смыслов Д.В. Международный валютный фонд: современные 

тенденции и наши интересы.  М. : Финансы и статистика, 1993. 

11. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы.  М., 

1995. 

12. Хейфец Б.А. Решение долговых проблем : мировой опыт и 

российская действительность.  М.: ИКЦ Академкнига, 2002. 

13. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М. : ИМО, 

2005. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Головне державне об`єднання правової інформації Міністерства 

юстиції України. URL: http://www.gdo.kiev.ua 

2. Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/ 

3. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: http//www gutb/ 

u-t/ org/ 

4. Інформаційний центр Міністерства юстиції України. URL: 

http://www.informjust.kiev.ua 

5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Національна парламентська бібліотека. URL: http //www uplu kiev ua/ 

7. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. URL: http//www 

ognb odessa ua 

8. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ 

9. Право України. URL: 

http://pravoua.com.ua/ua/index.php?linkmy=golovna 

10. Правовий експерт. URL: http://lawexpert.com.ua 

11. Український юридичний портал. URL: http://www.zakoni.com.ua 

12. Український юрист. URL: http://ukrjurist.com/ 

13. Урядовий кур’єр. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/ 

14. Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua/ 

15. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. URL: 

http:// korolenko/ kharkov 

16. http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації. 
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17. http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

18. http://www.khmelnytsky.com/ - Веб-сайт Хмельницької міської ради 

19. http://univer.km.ua/ - Хмельницький університет управління та права 
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