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Назва дисципліни 

 

Міжнародне валютне право (проблеми науки і практики) 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. А 368 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського права 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Утко-Масляник Юлія Мирославівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

Yulia.Utko-Maslanik@lnu.edu.ua 

тел.032-23-94-199 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 13.30-14.30 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Міжнародне валютне право (проблеми науки і практики)» 

є нормативною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 

3 кредитів ECTS (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

щодо генезису та функціонування міжнародного валютного права, а 

також основних принципів, доктринальних засад, правових джерел, 

окремих понять, термінів, визначень, дефініцій, юридичних категорій 

та інститутів міжнародного валютного права (загальні положення про 

валютне право, валютні операції, валютні обмеження, валютні 

застереження, валютні угоди). 

Мета дисципліни Метою вивчення нормативної дисципліни «Міжнародне валютне право 

(проблеми науки і практики)» є формування комплексних знань щодо 

генезису та функціонування міжнародного валютного права, а також 

основних принципів, доктринальних засад, правових джерел, термінів, 

інститутів міжнародного валютного права та специфіки правового 

регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов'язаних 

із здійсненням операцій, предметом яких є валютні цінності. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду: міжнародна 

угода від від 22.07.1944 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_921 

2. Закон України "Про валюту і валютні операції" від 

21.06.2018 р. № 2473-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua 

3. Актуальні питання фінансового права: матеріали  

Міжвузівської науково-практичної студентської інтернет-

конференції, м. Ірпінь, 27 лютого 2019 року. – Ірпінь : Університет 

ДФС України, 2019. – 301 с. 

4. Бліхар М. М. Фінансове право: навчальний посібник / Ю. 

С. Назар, Л. М. Сукмановська, О. Б. Мороз, М. М. Бліхар. Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. 580 с. 

5. Боришкевич О. В. Чинне валютне законодавство України 

та нормативно-правові акти валютного регулювання і контролю. 

Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 28- 32. 

6. Боришкевич О.В. Час для реформ: лібералізація руху капіталу у 

контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2017. Вип. 19. С. 371-375. 

7. Гарбінська-Руденко А. В. Валютне законодавство України 

в умовах валютної лібералізації. Міжнародний юридичний вісник: 

актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія: Право. 

2019. № 15. С. 119-126. 

8. Гарбінська-Руденко А. В. Валютне законодавство України в 

умовах валютної лібералізації. Міжнародний юридичний вісник: 

актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія: Право. 

2019. № 15. С. 119-126. 

9. Дахно І. І. Міжнародне економічне право-2. – К. : Центр учб. Л-

ри, 2019. 368 с. 

10. Крохіна Ю.А. Валютне право: підручник для академічного 

бакалаврату / за ред. Ю.А. Крохіної. 5-е вид., перероб. і доп. М: 

Видавництво Юрайт, 2015. 553 с. 

11. Лісовол О. М. Генезис фінансово-правового регулювання 

валютного контролю. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2017. № 3. С. 119–123. 

12. Лісовол О.М. Фінансово-правове регулювання валютного 

контролю в Україні. Київ, 2019. 219 с. Режим доступу: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/14328/4dysertatsiia_l

ysovol_om.pdf 

13. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право і процес: 

[моногр.] / Віталій Федорович Опришко. - К.: Парламентське вид-во, 

2014. — 518 с. 

14. Проблеми та перспективи правового регулювання 

валютних відносин в Україні:монографія/ М,В, Старинський. - Суми: 

“Мрія”, 2015. - 344 с. 

15. Старинський М. В. Валютні правовідносини: теоретико-

методологічний аспект : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2016. 441 c. 
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Обсяг курсу  

3 кредити ЄКТС ( 90 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 58 год. 

Заочна форма навчання:лекції - 6 год., семінарські заняття - 6 год., 

самостійна робота - 78 год. 

Результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  

1. Особливості та основні напрями становлення та подальшого 

розвитку міжнародного валютного права як одного з основних 

елементів глобалізації; 

2. Зміст принципів, норм та джерел міжнародного валютного права; 

3. Особливості міжнародного регулювання валютних відносин, 

зокрема, оволодіння  нормативним матеріалом - діючим 

законодавством, міжнародними договорами; специфіку 

функціонування основних інститутів міжнародного валютного права 

країн світу у порівнянні з практикою інших країн, насамперед, України; 

4. Особливості та основні напрями становлення та подальшого 

розвитку міжнародного валютного права як одного з основних 

елементів глобалізації. 

 

вміти: 

1. Застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 

пов'язаних із здійсненням функціонування міжнародних валютних 

установ та України;  

2. Збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію і давати правову 

оцінку факторам, що спричиняють реформування правової основи 

міжнародної валютної системи; 

3. Аналізувати конкретні ситуації з точки зору норм міжнародного 

валютного права; 

4. Використовувати раціональні методи пошуку, відбору та 

використання інформації, класифікувати джерела, орієнтуватися у 

спеціалізованій літературі. 

 

Програмні результати навчання за ОП 

 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-

правового змісту 

ПРН 4.  Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її 

розвиток, фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери 

міжнародних відносин та світової політики, використовуючи 

юридичний інструментарій 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 

нефахівців. 



Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Поняття міжнародного валютного права 

Тема 2. Джерела міжнародного валютного права 

Тема 3. Валютні правовідносини та суб'єкти міжнародного валютного 

права 

Тема 4. Міжнародний валютний контроль 

Тема 5. Правове регулювання валютних обмежень в міжнародному 

валютному праві 

Тема 6. Валютні угруповання. Міжнародно-правові питання 

конвертованості 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу 

міжнародне економічне право, «Право міжнародних економічних 

організацій», «Міжнародне банківське право», «Міжнародне приватне 

право», «Міжнародне фінансове право» достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу, розуміння джерел права. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 60%; 

• підсумкова модульна робота 40%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт 

(модульна робота, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 



незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


