
МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Мета курсу ˗ є системне та комплексне освоєння студентами базових 
теоретичних положень в сфері міжнародного фінансового права, оволодіння 
нормативним матеріалом – чинним законодавством України та законодавствами 
зарубіжних країн, нормами міжнародних договорів, а також відпрацювання 
вмінь розв’язання практичних завдань, заснованих на прикладах з судової та 
арбітражної практики у цій сфері. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне фінансове право» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Міжнародне приватне 
право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Світові 
фінанси», «Правове регулювання цінних паперів», «Міжнародні економічні 
відносини», «Міжнародне економічне право» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розвиток аналітичних та практичних навичок роботи 
майбутніх юристів у сфері фінансового та банківського права, вміння 
застосовувати норми національного законодавства та міжнародного права при 
супроводженні міжнародних кредитних правочинів, операцій з транскордонного 
випуску та обігу цінних паперів, деривативів, операцій в рамках проектного 
фінансування та інших міжнародних фінансових проектів. 

 Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття, категорії та інститути міжнародного фінансового 

права; норми основних міжнародних угод та конвенцій у сфері регулювання 
міжнародних фінансових відносин; сутність світової фінансової та світової 
валютної систем, світового фінансового ринку та його структуру; основні види 
здійснення валютної політики країни; організаційні засади здійснення 
міжнародних розрахунків, їх форми та механізми валютного ринку; основні 
валютні операції, специфіку їх проведення й ефективного здійснення, способи 
страхування валютних ризиків; основи міжнародного фінансового менеджменту; 
шляхи регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин; систему 
міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій; 

вміти: розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 
контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з питань 
міжнародного фінансового права; формулювати юридичні висновки й 
консультації з питань міжнародного фінансового права; здійснити оцінку 
позицій платіжного балансу держави; оцінювати співпрацю України з 
міжнародними фінансовими установами; аналізувати показники зовнішнього 
боргу; здійснювати аналіз та управління валютними, кредитними, 
інвестиційними потоками підприємств у сфері міжнародного бізнесу; 
аналізувати та дискутувати з приводу сучасних тенденцій розвитку основних 
сегментів світового фінансового ринку, оцінювати їх вплив на особливості 



економічного розвитку національних економік, вміти аргументувати й 
обстоювати свою позицію.;  

володіти:  проводити юридичний аналіз транскордонних фінансових 
правочинів; визначати юридичні ризики при здійсненні таких правочинів з 
урахуванням вимог декількох застосовних правопорядків; самостійно робити 
загальний аналіз іноземного законодавства на предмет юридичних ризиків при 
укладанні транскордонних фінансових правочинів; формулювати питання 
іноземним юридичним радникам; представляти інтереси клієнта у судах 
України, третейських судах, у тому числі в міжнародному комерційному 
арбітражі; формувати юридичну позицію й доказову базу, складати процесуальні 
документи; здійснювати юридичний супровід міжнародних фінансових 
операцій. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Міжнародна фінансова система та її компоненти. Регулювання фінансових 

систем. Міжнародна фінансова система як частина міжнародної економічної 
системи. Компоненти міжнародної фінансової системи: об’єктний, суб’єктний, 
функціональний, регулятивний. Взаємозв’язок міжнародної фінансової системи 
з міжнародними торговельними та інвестиційними відносинами. Поняття 
фінансового активу та фінансових посередників. Види фінансових посередників 
та їх роль у забезпеченні обігу фінансових активів. Роль банків, страхових 
компаній, інвестиційних компаній та інвестиційних фондів, недержавних 
пенсійних фондів, професійних учасників ринку цінних паперів та інших 
фінансових установ. Інфраструктура фінансових ринків. 

Суб’єкти міжнародного фінансового права. Держави як основні суб’єкти 
міжнародного фінансового права. Державні органи, що реалізують функції з 
регулювання міжнародних фінансових зв’язків, їх система, повноваження та 
компетенції. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного фінансового 
права. Види міжнародних фінансових організацій та особливості їх 
правосуб’єктності. Регіональні міжнародні фінансові організації та союзи. 
Міжнародні валютні, платіжні, кредитні союзи. Роль «параорганізацій» у 
міжнародній фінансовій системі. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Право 
МВФ. Взаємовідносини МВФ та держав-членів. Керівні органи МВФ та їх 
компетенція. Міжнародний банк реконструкції та розвитку та інші організації 
Групи Світового банку. Роль МВФ та МБРР в міжнародній фінансовій системі. 
Транснаціональні банки та біржі як основні оператори міжнародних фінансових 
відносин. Основні засади участі юридичних та фізичних осіб у міжнародних 
фінансових відносинах. 

Випуск та розміщення міжнародних облігацій. Поняття міжнародних 
облігацій (єврооблігацій) як інструментів залучення позичкового капіталу на 
глобальних фінансових ринках. Відмінність єврооблігацій від іноземних 
облігацій та інших боргових цінних паперів. Спільні та відмінні риси 



міжнародного синдикованого кредиту та випуску єврооблігацій як форм 
міжнародного залучення капіталу. 

Загальна характеристика механізму залучення капіталу при проектному 
фінансуванні. Основні відмінності проектного фінансування від інших форм 
залучення капіталу. Поняття проектного фінансування та його основні учасники. 
Роль проектної компанії при здійсненні проектного фінансування. Основні 
юридичні документи, що опосередковують здійснення проектного 
фінансування. Ключові ризики, що виникають в рамках проектного 
фінансування, та правові способи їх усунення. 

Цінні папери як об’єкти міжнародного фінансового права. Основні види 
цінних паперів, що знаходяться в міжнародному обігу. Правові аспекти вчинення 
транскордонних правочинів на міжнародних ринках цінних паперів. Правове 
регулювання транскордонного розміщення емісійних цінних паперів: механізм 
вирішення колізійних та матеріально-правових питань. Міжнародні 
забезпечувальні правочини з цінними паперами. Векселі та чеки як інструменти 
міжнародних грошових ринків. Міжнародна уніфікація вексельного та чекового 
законодавств та її основні результати. Депозитарні розписки як об’єкти 
міжнародного фінансового права та особливості їх правового регулювання. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 


