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Важливість вивчення студентами магістратури спеціальності 293 «Міжнародне 
право» основних положень і концепцій фінансового права ЄС, окремих держав-членів 
співтовариства та інших європейських країн на сьогодні зумовлена низкою обставин, до 
яких, в першу чергу, належить постійно зростаючий обсяг товарообороту між Україною 
та ЄС, вихід вітчизняних компаній на європейські ринки фінансових послуг та капіталу, і 
безумовно – укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Співтовариством, ключову частину положень якої складають саме норми щодо 
регулювання транскордонних фінансових операцій, які здійснюються під час 
провадження зовнішньоекономічної діяльності фінансовими установами – резидентами 
України та країн-членів ЄС. Тому затребуваність на ринку праці юристів-фахівців у галузі 
європейського фінансового права невпинно зростає. 

Метою навчального курсу є здобуття студентами навичок та відповідних знань у 
галузі європейського фінансового права як одного із найважливіших правових засобів 
інтеграції фінансових систем країн-членів Європейського Союзу та забезпечення 
реалізації фундаментальних свобод в частині свободи руху фінансових послуг та капіталів 
в рамках єдиного внутрішнього ринку Співтовариства. 

У результаті вивчення курсу студенти отримають знання про: основні принципи, 
поняття, а також нормативні джерела європейського фінансового права; правовий 
механізм регулювання ринків фінансових послуг та банківського сектору в ЄС; методи та 
підходи щодо гармонізації національного фінансового і банківського права країн-членів 
ЄС; банківське регулювання та пруденційний банківський нагляд в країнах-членах 
Європейського Співтовариства; особливості регулювання ринків цінних паперів та 
діяльності фондових бірж; правове регулювання операцій з деривативами та іншими 
фінансовими інструментами; правові аспекти процедур банкрутства компаній та їх 
виведення з ринку; основні засади правового регулювання здійснення інвестицій в 
країнах-членах ЄС; правові стандарти надання фінансових послуг та захист споживачів 
фінансових послуг в Європейському Союзі; методи та підходи до протидії зловживань на 
ринку фінансових послуг та капіталів; процедури узгодження банківської і комерційної 
таємниць та критеріями допустимості розкриття інформації фінансовими установами 
тощо, а також здобудуть вміння в частині підготовки та подальшого юридичного 
супроводження інвестиційних проектів і контрактів, фінансових транзакцій, кредитних 
договорів, виявлення та усунення можливих ризиків у проведенні банківських операцій, 
укладенні та реалізації договорів, забезпечення найбільш ефективного захисту інтересів 
споживачів фінансових послуг. Студенти також оволодіють практичними навичками 

щодо: консультування, підготовки проектів інвестиційних, кредитних договорів і 
договорів позики;  правової експертизи укладених угод, консультування з питань 
виконання їх умов; правової оцінки реструктуризації кредитних зобов’язань, підготовки 
та юридичного обґрунтування відповідних рекомендацій; надання рекомендацій стосовно 
судового захисту інтересів клієнтів, підготовки позовних заяв, у тому числі щодо 
повернення вкладів, виконання умов договорів банками; представництва інтересів 
клієнтів у судах; оскарження незаконних судових рішень, підготовка скарг; 
представництва інтересів банківських установ у відносинах з клієнтами у судових, 
правоохоронних органах. 
 


