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для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

 за спеціальністю 293 Міжнародне право 

 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Міжнародне фінансове право 

Кафедра  Конституційного, адміністративного та фінансового права 

Курс та семестр 
Курс навчання – 4-й, семестр – 1-й. 

 

Форма контролю екзамен 

Викладач 

Лекції, консультації:  

Бригінець Олександр Олексійович, д.ю.н., професор 

 

Семінарські заняття, консультації: 

Бригінець Олександр Олексійович, д.ю.н., професор 

 

Мета навчальної 

дисципліни 

Основна мета навчальної дисципліни - досліджувати ситуації, факти та 

проблеми у світовому соціумі з метою пояснення, прогнозування, та 

регулювання політико-правових процесів, а також - демонструвати 

практичні навички застосування норм міжнародного, матеріального та 

процесуального права щодо правовідносин у визначених міжнародно-

правових ситуаціях 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

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. 

СК-2 Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-5 Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію 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. 
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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 

навчання 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Студент повинен продемонструвати такі результати 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 нормативно-

правових актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, 

міжнародним договорам України та міжнародному праву загалом. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна кількість 

балів 

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 

Держава як суб’єкт 

міжнародного 

фінансового права 

Усний виклад, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція 3– 1,2 

Семінарське заняття 2– 5 

СРС – 2 

Міжнародні організації у 

міжнародній фінансовій 

системі 

Усний виклад, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція 4– 1,2 

Семінарське заняття 3– 5 

СРС – 2 

Міжнародні валютні 

системи та міжнародні 

валютні угруповання 

Усний виклад, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція 5– 1,2 

Лекція 6– 1,2 

Семінарське заняття 4– 5 

СРС – 2 
Валютний обмін в 

міжнародній фінансовій 

системі 

Зовнішня заборгованість 

та механізми розрахунків 

із погашення зовнішнього 

боргу 

Усний виклад, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція 12– 1,2 

Семінарське заняття 10– 5 

СРС – 2 

Правове регулювання 

міжнародних платежів та 

розрахунків 

Усний виклад, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція 12– 1,2 

Семінарське заняття 10– 5 

СРС – 2 

 

  

 


