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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні вправи, задачі, 

ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести та інші інтерактивні 

методи навчання. 

Форми навчання: 

Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); дистанційна 
(онлайн-діяльність); змішана (контактні години + онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне та 

технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії (столи, 

стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність та доступність 
мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі додатково 

передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого мобільного пристрою, 

навушників, мікрофону, веб-камери; за потреби, встановлення спеціальних 
програм (сервери веб-конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-методичних 

матеріалів дисципліни. 
Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі заняття 

проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або Scуpe. 
 

*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в 

аудиторії; онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між собою 

та з контентом в аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

Програма та навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Актуальні проблеми 

фінансового права» призначені для здобувачів, які навчаються за галуззю знань 08 «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» за денною та заочною формою навчання. 

Лекційні та семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, допомагають 

здобувачам усвідомити його значення, обсяг і структуру, зміст окремих розділів і тем, 

надають змістовну, організаційну та методичну допомогу у самостійному їх вивченні, 

визначають найбільш складні теми та питання і допомагають їх засвоїти. 

Індивідуальна робота здобувачів полягає у підготовці ними рефератів, передбачених 

планами семінарських занять, у проведенні індивідуальних консультацій викладачами. 

Самостійна робота здобувачів є невід’ємною складовою частиною навчального 

процесу. Основна мета самостійної роботи – засвоєння навчального матеріалу, 

передбаченого програмою курсу і не охопленого іншими видами занять – лекційними, 

семінарськими. Самостійна робота здобувачів сприяє розвитку у них юридичного мислення 

та формування правосвідомості, навичок цілеспрямованої самостійної роботи з 

нормативними актами та літературними джерелами, вміння на їх основі аналізувати та 

вирішувати проблемні питання і робити власні висновки та обґрунтування як теоретичного, 

так і практичного характеру. 

До переліків нормативно-правових актів і літератури включені чинні закони та 

підзаконні нормативні акти із зазначенням офіційного видання, де вони надруковані. При  

користуванні вказаними нормативними джерелами слід звертати увагу на те, що до 

переважної більшості з них періодично вносяться зміни та доповнення. Тому необхідно 

відшукувати останні редакції цих нормативних актів і використовувати саме їх. При цьому 

найзручніше користуватися будь-якою з існуючих електронних баз нормативно-правових 

актів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові норми, які регламентують 

суспільні відносини, що виникають у сфері фінансової діяльності держави та забезпечення 

відповідних прав і свобод людини та громадянина у суспільстві.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» 

є вдосконалення знань норм права, які регулюють публічні фінансові відносини, а також 



засвоєння та розуміння здобувачами особливостей змісту правовідносин у сфері публічної 

фінансової діяльності, з’ясування особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, 

розв’язання складних фінансово-правових проблем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми фінансового 

права» є поглиблення та вдосконалення здобувачами знань щодо: проблемних питань 

фінансових правовідносин; норм фінансового права, які регулюють публічну фінансову 

діяльність і фінансову систему України; фінансового контролю, бюджетного устрою і 

бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення; 

особливостей податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин; 

специфіки фінансових перерозподільних відносин.  

Результати навчання за дисципліною. 

Після проходження курсу ви будете: 

знати: зміст основних фінансово-правових понять та категорій, предмет і метод 

фінансового права, джерела та систему, загальні засади фінансової діяльності держави і 

органів місцевого самоврядування; правове регулювання фінансового контролю, системи та 

функцій органів фінансового контролю, прав та обов’язків суб’єктів фінансового контролю; 

структуру бюджетної системи України, видів бюджетів, поняття та склад бюджетної 

класифікації; поняття та стадії бюджетного процесу, порядок складання та розгляду проекту 

державного бюджету України, порядку виконання державного бюджету України та внесення 

змін до державного бюджету, основи звітності державного бюджету України; правове 

регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності, податків, державного 

кредиту, державних і місцевих видатків, страхування, банківської діяльності, грошового 

обігу, розрахунків та валютного регулювання.  

вміти визначати суть правової проблеми у сфері регулювання основних фінансово-

правових відносин, що регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України, 

бюджетний устрій і бюджетний процес, а також податкові і кредитні, страхові, банківські і 

валютні правовідносини юридичних та фізичних осіб; тлумачити та розкривати основні 

поняття дисципліни з фінансового права, запропонувати шляхи для вирішення правової 

проблеми з фінансових правовідносин; аргументовано висловити свою правову позицію з 

використанням посилань на нормативно-правові акти, судову практику; вибрати правильний 

шлях захисту інтересів того або іншого учасника фінансових правовідносин; висловити свої 

правові аргументи з посиланнями на акти фінансового законодавства у скарзі до органу 

фінансового контролю чи позовній заяві до суду; грамотно застосовувати понятійно-

категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію фінансового 

права, свої відповіді обґрунтовувати нормами фінансового права України. 

 

2. Пререквізити 
  

Вивчення курсу передбачає наявність системних та ґрунтовних знань із курсу – 

«Адміністративне право», «Податкове право», «Банківське право», «Конституційне право 

України: методологія, тлумачення і застосування», «Адміністративне право та процес 

України: методологія, тлумачення і застосування», «Основи Інтернет-права». Синхронний, 

паралельний зв’язок може бути з такими навчальними дисциплінами, як: «Теорія держави і 

права»», «Філософія», «Міжнародний захист прав людини». 
 
 

3. Компетентності та результати навчання,  

формуванню яких сприяє дисципліна  

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульованим у термінах результатів навчання): 

 



Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, формуються 

наступні: 

           Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст  

проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 

СК18. Здатність використовувати наукові теорії та концепції, а також набуті практичні 

знання при проведенні наукових досліджень. 

 
Отримуються наступні програмні результати навчання: 

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження, аргументувати висновки. 

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати  

докази та наводити переконливі аргументи. 

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових 

систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради 

Європи та Європейського Союзу. 

ПРН18. Визначати актуальну практичну чи наукову проблему, планувати і виконувати 
дослідження на її вирішення, обирати релевантні методологію та джерела. 

 

4. Опис навчальної дисципліни 

             

Навчальна дисципліна ««Актуальні проблеми фінансового права»» є спеціальним 

начальним курсом. Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр» в обсязі 180 годин, з яких лекцій – 32 год., практичні заняття – 28 год., та 

самостійна робота – 120 год. Форма підсумкового контролю диференційований залік. 

Навчальний курс  розрахований на студентів закладів вищої освіти. Він побудований 

відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

 

Планування навчальної діяльності 

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня підготовка, 

подача нової інформації, 
тренування). 

Попереднє опитування; 
ознайомлення або повторення 

термінології; очна лекція; 

презентація нового матеріалу; 
пошук відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи з 
темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, в 

режимі відео конференції. 



Семінарські заняття 

(тренування, практична 
робота, оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 
опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі усні / 

письмові відповіді на питання; 
тестування, задачі, доповіді. 

Питання для самоперевірки; 
обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; он-

лайн тестування, пошук відповідей на 
питання; індивідуальні та групові 

завдання (звіт, презентація, проєкт, 

реферат тощо); усна відповідь, 
виконання практичного завдання, 

письмова робота. 

Самостійна 

робота 

(оцінювання, 

рефлексія, 

зворотній 

зв’язок). 

Групові та індивідуальні 

консультації, коментарі, 

запитання та відповіді під час 

заняття від викладача; 
тестування, наукові роботи 

(доповіді), реферати, письмові 

(усні) повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, що 
виносяться на самостійне опрацювання, 

тести для самоконтролю; опитування 

аудіо-, відео- або текстові повідомлення 
з коментарем завдання. 

Підсумковий модульний 

контроль 

Письмове завдання, 
письмові відповіді на питання; 

тестування. 

Письмове завдання, письмові 
відповіді на питання з фото, або відео 

фіксацією. 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової 

передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 
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Заочна 1 2 6 180  
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4.2. Структура навчальної дисципліни 

 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьог о у тому числі  

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Актуальні питання теорії фінансового 

права 

 2 2          

Тема 2. Правовий режим і види публічних фондів 

коштів 

 2 2          

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf


Тема 3. Проблеми правового регулювання 

фінансового контролю (нагляду) в Україні, його 

види 

 3 2          

Тема 4. Проблеми бюджетного права та  2 2          

бюджетного процесу в Україні             

Тема 5. Проблеми правового регулювання 

податкової системи та статусу суб’єктів 

податкових правовідносин 

 2 2          

Тема 6. Загальна та спрощена системи 

оподаткування, проблеми правового регулювання 

непрямих податків 

 2 2          

Тема 7. Актуальні питання правового регулювання 

справляння прямих податків та зборів 

 3 2          

Разом за ЗМ1  16 14          

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 8. Адміністрування податкових платежів, 

врегулювання податкових спорів та повернення 

надміру сплачених податкових платежів 

 3 2          

Тема 9. Актуальні питання видатків бюджетів та 

бюджетного кредитування 

 2 2          

Тема 10. Актуальні питання правового 

регулювання надання публічних гарантій, взяття 

державних і місцевих запозичень та фінансування 

публічного боргу 

 2 2          

Тема 11. Правовий режим функціонування фондів 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, їх доходи та витрати 

 2 2          

Тема 12. Проблеми правової регламентації та 

державного регулювання в сфері надання 

банківських послуг 

 3 2          

Тема 13. Державне регулювання валютних 

операцій. 

 2 2          

Тема 14. Актуальні питання фінансово-правової 

відповідальності 

 2 2          

Разом за ЗМ 2  16 14          

Усього годин  32 28          

 

 

4.3. Зміст семінарських завдань 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Актуальні питання теорії фінансового права 2 

2. Правовий режим і види публічних фондів коштів 2 

3. Проблеми правового регулювання фінансового контролю (нагляду) в 

Україні, його види 

2 

4. Проблеми бюджетного права та бюджетного процесу в Україні 2 

5. Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу 

суб’єктів податкових правовідносин 

2 



6. Загальна та спрощена системи оподаткування, проблеми правового 

регулювання непрямих податків 

2 

7. Актуальні питання правового регулювання справляння прямих 2 

 податків та зборів  

8. Адміністрування податкових платежів, врегулювання податкових 

спорів та повернення надміру сплачених податкових платежів 

2 

9. Актуальні питання видатків бюджетів та бюджетного кредитування 2 

10 Актуальні питання правового регулювання надання публічних 

гарантій, взяття державних і місцевих запозичень та фінансування 

публічного боргу 

2 

11 Правовий режим функціонування фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, їх доходи та витрати 

2 

12 Проблеми правової регламентації та державного регулювання в 

сфері надання банківських послуг 

2 

13 Державне регулювання валютних операцій. 2 

14 Актуальні питання фінансово-правової відповідальності 2 

 Разом 28 

 

5. Система контролю та оцінювання 

 

Політика оцінювання 

 
Форми оцінювання студентів: 

Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру шляхом 

запровадження навчально-методичного інструментарію з використанням активних методів і 

технологій організації навчального процесу, зокрема: тестові завдання, задачі, доповіді, інші 

інтерактивні методи навчання. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті, за результатами 

виконання самостійних завдань, а також передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

студентів з кожної теми. 

Семестрову кількість балів формують бали отримані в процесі теоретичного засвоєння 

матеріалу, практичних занять та самостійної роботи впродовж семестру за накопичувальною 

сумою від 0 до 100 балів за всіма видами робіт, передбачених з даної дисципліни за темами (в 

тому числі враховуються результати тематичного тестування), а також бали за підсумковий 

модульний контроль. 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення результатів за 

період теоретичного навчання студентів на останньому за розкладом занятті. Основною 

формою підсумкового модульного контролю є контрольна робота. 

 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою – «відміно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» та за шкалою ЕСЕS.  
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 
90-100 A відмінно відмінно 
82-89 B 

добре добре 
74-81 C 
64-73 D 

задовільно задовільно 
60-63 E 
35-59 FX 

незадовільно незадовільно 
1-34 F 



Перескладання будь якого з видів оцінювання та контролю відбувається з дозволу викладача, 

який забезпечує дисципліну, згідно Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ 

«Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/poloszhennya_pro_osvitnii_proces.pdf) та Додатку 1 до 

Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/normatyvni_documents/dodatok_1_ 

do%20polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

Розподіл балів, які отримують 

студенти 

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

за залік  

Сумарна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
60 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 

 

 

Політика академічної доброчесності 

 
Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про забезпечення 

академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-

dobrochesnosti.pdf). Він повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 

чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в 

навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Списування 

(копіювання тексту) під час виконання письмових робіт та екзаменів заборонені. 

Користування мобільними пристроями допускається лише з дозволу викладача під час 

онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні роботи у вигляді рефератів, 

доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові посилання на використані 

інформаційні джерела. 
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монографія. Суми: Університетська книга, 2012. 456 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 (нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо) 

  

1. Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 

http://www.president.gov.ua 

2. Офіційний портал Верховної Ради 

України 

http://rada.gov.ua 

3. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/ 

4. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини 

http://www.ombudsman.gov.ua 

5. Міністерство внутрішніх справ України http://mvs.gov.ua 

6. Національна поліція України https://www.npu.gov.ua/ 

7. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua 

8. Міністерство юстиції України https://minjust.gov.ua/ua 

9. Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua 

10. Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних 

справ 

http://sc.gov.ua 

                   Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо.  
 

 

З ОПП «Право» ОС магістр 

детальніше можна ознайомитися за посиланням: 

http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-

law/educational-process/programs/opp-magister-law/ 

 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної 

дисципліни

http://www.president.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ombudsman.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://www.npu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://sc.gov.ua/
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