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Онлайн консультації: за попередньою домовленістю по мобільному телефону
+38 (066)-220-51-34 у робочі дні з 9.00 до 17.00
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Опис навчальної дисципліни
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. Набуті знання забезпечують розуміння студентам уявлення про деякі
основні області фінансових відносин.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
 називати понятійно-термінологічний апарат міжнародного фінансового
права;
 визначати закони та нормативні акти, що регулюють міжнародне
фінансове право;
 описувати систему та компетенцію органів та організацій;
 характеризувати порядок прийняття міжнародних актів.
вміти:
 Називати
понятійно-термінологічний
апарат
міжнародного
фінансового права;
 визначати закони та нормативні акти, що регулюють міжнародне
фінансове право;
 описувати систему та компетенцію органів та організацій;
 характеризувати порядок прийняття міжнародних актів.
Загальні компетентності:
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-11 Здатність працювати в міжнародному контексті.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності :
СК-1 Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види
міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та
міжнародній політиці.
Програмні
компетентності, СК-2 Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики
які здобуваються держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої
під час вивчення політики, принципи організації системи зовнішньої політики та
функціонування інститутів зовнішньої політики.
навчальної
СК-5 Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію
дисципліни
явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.
СК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань
міжнародного права, національного права України та інших держав;
визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або
зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.
СК-7 Здатність
до
юридичного
супроводу
основних
видів
зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії.
СК-12 Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми
правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику
органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних
судових установ держав-членів.
Результати

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання:
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навчання

ПРН-13 Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-правових
явищ і процесів.
ПРН-14 Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності й
змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей
національного права; міжнародного публічного і міжнародного приватного
права; європейського права і права Європейського Союзу
ПРН-17 Уміння визначати історичний контекст формування державних та
правових інститутів, ухвалення актів національного законодавства, права ЄС
та міжнародного права.
ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів нормативноправових актів на предмет їх відповідності діючому законодавству,
міжнародним договорам України та міжнародному праву загалом.

Курс навчання – 4-й, семестр – 1-й.
Тип дисципліни - обов’язкова.
Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями
Місце
дисципліни в навчальних дисциплін – ОДПП 1.2.10 Матеріальне право Європейського
Міжнародне публічне право; ВДПП 2.2.1. Вступ
логічній схемі Союзу; ОДПП 1.2.11
(Передреквізтти і до спеціальності «Міжнародне право»; ВД 2.27. Захист прав в мережі Інтернет
постреквізтти в Україні та Європейському Союзі; ВД 2.10. Форми безпосереднього
народовладдя.
навчальної
Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого
дисципліни)
вивчення дисциплін: ОДПП 1.2.15
Міжнародне економічне право;
ВДПП 2.2..24. Економічне право Європейського Союзу.
Обсяг навчальної кредитів ЄКТС 3,5/105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 55 години,
лекційних - 30 години, семінарських - 20 години.
дисципліни
Форма навчання Денна
Мова
викладання
Формат
вивчення
навчальної
дисципліни
Необхідне
обладнання

Українська
Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації,
екзамен тощо.
Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.
Мультимедійний проектор, комп’ютер.
Години
(лек. / сем. /
СРС)
4/4/7

Зміст навчальної
дисципліни та
організація
поточного та
підсумкового
контролю

4/4/7

4/2/7

Тема

Методи навчання та
форми поточного
контролю

Поняття і джерела
міжнародного
фінансового права

Усний виклад, презентації,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання

Лекція 1– 1,2
Лекція 2– 1,2
Семінарське
заняття 1– 5
СРС – 2

Усний виклад, презентації,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання

Лекція 3– 1,2
Семінарське
заняття 2– 5
СРС – 2

Усний виклад, презентації,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання

Лекція 4– 1,2
Семінарське
заняття 3– 5
СРС – 2

Держава як
суб’єкт
міжнародного
фінансового права
Міжнародні
організації у
міжнародній
фінансовій
системі
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Максимальна
кількість балів

4/2/7

4/2/7

4/2/7

2/2/6

Міжнародні
валютні системи
та міжнародні
валютні
угруповання
Валютний обмін в
міжнародній
фінансовій
системі
Зовнішня
заборгованість та
механізми
розрахунків із
погашення
зовнішнього
боргу
Правове
регулювання
міжнародних
платежів та
розрахунків

Усний виклад, презентації,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання

Лекція 5– 1,2
Лекція 6– 1,2
Семінарське
заняття 4– 5
СРС – 2

Усний виклад, презентації,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання

Лекція 12– 1,2
Семінарське
заняття 10– 5
СРС – 2

Усний виклад, презентації,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання

Лекція 12– 1,2
Семінарське
заняття 10– 5
СРС – 2

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних
матеріалах дисципліни Міжнародне фінансове право та в електронній
бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
Екзамен усний. Усна форма - структура екзаменаційного білету включає 2
питання.

Рекомендовані
джерела для
вивчення
навчальної
дисципліни

1. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. П. Гетманець ; [Бандурка
О. М., Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.] ; МВС України, Харків. нац.
ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.
2. Фінансове право : підручник / [О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О. А.
Лукашев та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик. – Харків : Право,
2019. – 416 с.
3. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін,
М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво
Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
4. Фінансове право : конспект лекцій / укладач М. В. Плотнікова. – Суми :
Сумський державний університет, 2019. – 253 с/
5. Кучерявенко М.П. Фінансове право:підручник. Київ:Алерта, 2016.
6. Фінансове право : підручник / М.П.Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О. А.
Лукашев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка. Харків: Право, 2016.
7. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П.
Гетманець ; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та інші. – Х. :
Екограф, 2015 – 500 с.

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у
порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у
Політика щодо
ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14,
дедлайнів та
введеним
в
дію
наказом
від
06.06.2017
р.
№
279/17
здобуття балів за
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158).
пропущені
Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком
заняття
консультацій в усній формі.
Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання
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пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати
виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання
нормативно-правових актів ЄС з відповідної тематики, та можуть надсилатись
на пошту викладача.

Критерії
оцінювання

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене
рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом
від 06.06.2017 р. № 279/17 (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158).
2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої
діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління
та
права
наказом
від
19.02.2019
р.
№74/19
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf).

Можливість
визнання
результатів
неформальної
освіти

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за
тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному
Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності
сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн
курсу.
Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з
навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу.

Політика
академічної
доброчесності

Розділ
«Академічна
доброчесність»
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

Політика
врегулювання
конфліктів

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня
2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20
(http://www.univer.km.ua/)

Політика щодо
інших питань

Вимоги викладача:
- обов’язкове відвідування навчальних занять;
- активність студента під час практичних занять;
- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;
- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені
(незадовільні оцінки) на консультаціях.
Не допустимо:
- пропуск занять без поважних причин;
- запізнення на заняття;
- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при
зверненні до текстів нормативно-правових актів);
- списування та плагіат.
Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни
«Міжнародне фінансове право», є сумою балів за лекції, семінарські заняття
та самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену.

на

сайті

Університету

1) Під час аудиторних занять, консультацій.
Зворотній зв’язок 2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної
дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.

5

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
«27» серпня 2021 року, протокол № 1.
В.о. завідувача кафедри ___________

І.Л. Самсін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Погоджено
Декан юридичного факультету
(назва факультету)

___________
(підпис)

С.А. Крушинський
(ініціали та прізвище)

«27» серпня 2021 року
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