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МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ 

ПРАВО. СИЛАБУС 
 

 

1. МІЖНАРОДНЕ  ФІНАНСОВЕ ПРАВО ВИВЧАЄ: 

Правове регулювання міжнародної фінансової системи. 

Правове регулювання руху фінансових ресурсів, потоків (у двосторонніх та 

багатосторонніх відносинах) 

Міжнародно-правове регулювання міжнародних розрахункових відносин. Правове 

регулювання міжнародних банківських правочинів. 

Правові форми міжнародних фінансових організацій та їх функції. 

A. Короткий опис змісту дисципліни 

Перша тема навчальної дисципліни присвячена ознайомленню зі спеціальною 

термінологією, яка використовується в МФП. Друга тема розкриває предмет та 

методи правого регулювання дисципліни «Міжнародне фінансове право». Окрема 

увага присвячена правам та обов’язкам суб’єктів міжнародних фінансових 

правовідносин. Окремо вивчаються питання правового регулювання міжнародних 

публічних фондів, міжнародного подвійного оподаткування та правових шляхів його  

врегулювання; міжнародним фінансовим інструментам та фінансово-правовому 

регулювання віртуальних активів, цифрових валют центральних банків. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 

дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі адміністративного, 

фінансового та інформаційного права (Л-208). 

 
Обсяг: 6 кредитів (180 годин): лекцій (28 годин), практичних заняття (28 годин), 124 
години самостійної роботи. Дисципліна вивчається один семестр. 

 
Мова викладання: українська 

 
Форми поточного контролю: колоквіуми, перевірка індивідуальних завдань, 
тестування. 

 
Форми підсумкового контролю: екзамен. 

 
Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні 
матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована 
література, а також збірник тестових завдань знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ 
для студентів відкривається на початку першої лекції). 



Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямована на 
краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни 

 
Рекомендована література (основні джерела): 

 
Вайцеховська О.Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та 
актуальні проблеми в умовах глобалізації. Дисертація на здобуття наук. ступ. д-р 
юрид. наук, 12.00.11 Міжнародне право, Юридичні науки, 2020, 472 с. 
Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право. К., 2008. 312 с.. 
Осика С.Г., О.О. Бакалінська, В.Т. Пятницький Право Світової організації торгівлі 
– стрижень міжнародного торговельно-економічного права (у міждержавних 
угодах і правозастосувльних актах): навч. посіб. У 3-х т. Т. 2. Київ, Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2019. 292 с. 

Осика С.Г., О.О. Бакалінська, А.О. Гришко Право Світової організації торгівлі – 
стрижень міжнародного торговельно-економічного права: навч. посіб. У 3-х т. 
Т. 2. Ч. 1. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 792 с. 

Осика С.Г., О.О. Бакалінська, А.О. Гришко Право Світової організації торгівлі – 
стрижень міжнародного торговельно-економічного права: навч. посіб. У 3-х т. 
Т. 2. Ч. 2. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 596 с. 

 

Політика академічної доброчесності: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

 
Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознаймитися з наступними 
веб-сайтами: 

 
Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua/laws/pravo. 
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua 
Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua 
Офіційний сайт МВФ International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/ 

Офіційний сайт міжнародного банку розрахунків. URL: 
https://www.bis.org/press/p200925.htm 
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - FATF. URL: 

http://www.fiu.gov.ua/content/uk/fatf.htm%20. 

Офіційний сайт Асоціації фінансового права URL: www.afl.org.ua 
 

Лектор: 
Олена Володимирівна Сударенко 

 
кандидат юридичних наук, доцент 
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 

 
E-mail: o.sudarenko@knute.edu.ua 
Тел.: 044-513-21-64 
Адреса: Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Л-208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.imf.org/
http://www.bis.org/press/p200925.htm
http://www.fiu.gov.ua/content/uk/fatf.htm
http://www.afl.org.ua/
mailto:o.sudarenko@knute.edu.ua

