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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань: 
08      «Право»                                                                                                                              
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 
 

Модулів – 2 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

 

  
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2020-2021й 

 

Курс 2 

 

 

Семестр  

Загальна кількість 

годин - 150 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

самостійної роботи 

здобувача -  5,5 

Освітній ступінь: 
Доктор філософії  (PhD) 

20 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік 

 Примітка:  
Частка годин аудиторних занять для денної форми навчання – 33%. 

Частка годин самостійної та індивідуальної роботи для денної форми навчання – 67 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  набуття здобувачами вищої освіти (ІІІ рівень. доктор філософії) 

поглиблених та систематизованих теоретичних знань про становлення та розвиток науки 

фінансового права, її предмет та методологію, основні категорії, фінансово-правові вчення 

та перспективи розвитку науки фінансового права, фінансового законодавства, як 

юридичного джерела фінансового права, шляхом його адаптації до міжнародних правових 

стандартів в умовах глобального інформаційного суспільства, заснованого на знаннях. 

Завдання:  

 формування у здобувачами вищої освіти (ІІІ рівень. доктор філософії) результати 

навчання з дисципліни, що забезпечать досягнення  ним відповідних програмних 

результатів навчання після завершення освітньо-наукової програми. Освітня компонента 

(далі – ОК) «Проблеми фінансового права» формує блок знань, умінь та компетентностей, 

необхідних для використання систематизованих знань у сфері фінансового права, що є 

правовим фундаментом функціонування фінансової системи держави. Поглиблює знання 

щодо теоретико-правових основ механізму фінансово-правового регулювання; засвоєння 

та набуття навичок аналізу нормативно-правових актів, що регулюють фінансові 

відносини; ознайомлення із науковими працями з фінансового права; аналізу практики 

застосування фінансового законодавства, а також формування навичок наукової 

діяльності у згаданій сфері науки, при написанні дисертації.  

Результати навчання з дисципліни (РНД) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач буде здатний 

продемонструвати:  

 знання теорії фінансового права в умовах розбудови інформаційного суспільства в 

державі, заснованого на знаннях, для практичного вирішення проблем ефективного 

функціонування фінансової системи в умовах сучасної України; 

 розуміння значення інтегративної та прогностичної функції фінансового права для 

забезпечення належного правопорядку у фінансовій сфері;  

 знання методології наукових досліджень з фінансового права та здатність її 

впровадження при розкритті предмета дисертаційного дослідження;  

 уміння моніторити доктринальні дослідження у сфері національного та міжнародного 

фінансового права щодо правових засобів та організаційно-правових заходів наближення 

фінансового законодавства України до міжнародних правових стандартів;  

 здатність формувати підґрунтя  для застосування фінансового законодавства під час 

опрацювання власних досліджень аспірантів  у фінансовій сфері; 

 уміння виявляти та аналізувати наукові та практичні проблеми; історію розвитку та 

сучасного стану наукових знань, основні концепції розвитку науки фінансового права, 

наукові положення щодо дискусійних питань науки фінансового права; пояснювати та 

надавати визначення фінансово-правовим поняттям та категоріям; моніторити сучасний 

стан законодавства  України в різних сферах фінансової діяльності на відповідність 

міжнародним правовим стандартам;   

 здатність системно мислити і чітко формулювати свої відповіді та генерувати 

власні ідеї, критично ставитися до окремих наукових положень; обгрунтовувати власну 

наукову позицію  щодо напрямів удосконалення фінансового законодавства;  
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 уміння готувати пропозиції по практичним проблемам здійснення організаційних 

(контрольно-наглядових, правоохоронних) заходів адаптації фінансового законодавства 

України; розробляти правові моделі та використовувати правові засоби фінансового права 

задля впровадження результатів дисертаційного дослідження у правотворчу та 

правозастосовну діяльність органів публічної влади України. 

 

3.Зміст дисципліни 

Тема 1. Становлення та розвиток науки фінансового права 

Періодизація науки фінансового права. Становлення науки фінансового права. 

Фінансово-правові вчення в період ХІХ ст. – 1917 р. Праці М.М. Сперанського (План 

фінансів), М.І. Тургенєва (Досвід теорії податків), М.Ф. Орлова (Про державний кредит) 

як основа зародження фінансово-правової думки. Загальні поняття про фінансову науку і 

фінансове право в працях В.О. Лебедєва. Вчення про митні збори та паперові гроші (В.О. 

Лебедєв). Основні засади фінансової науки: вчення про державні доходи І.І. Янжула. 

Нариси науки фінансового права І.Т. Тарасова. Вчення про державний кредит та нариси 

теорії і політики податків в працях А.О. Ісаєва. Фінансово-правові вчення І.І. 

Патлаєвського та Г.Д. Сидоренка. Теорії грошей та грошового обігу у працях Л.В. 

Федоровича, О.М. Миклашевського, П.П. Мігуліна, М.І. Туган-Барановського, В.Є. 

Власенка. Бюджетно правові вчення Л.М. Яснопольського, В.М. Твєрдохлєбова та ін.    

Фінансово-правові вчення в період 1917-1991 років. Етапи розвитку науки 

фінансового права у другий період. Бюджетно-правові дослідження О.М. Гурвича, С.А. 

Котляревського, М.Д. Загряцкого, Е.Е. Понтовича, С.Д. Крилова. Розвиток науки 

фінансового права у післявоєнний період. Внесок в розвиток науки М.А. Гурвичем, Є.А. 

Ровенським, Р.Й. Халфіною. Фінансово-правові теорії М.І. Піскотина, С.Д. Ципкіна, Н.І. 

Хімічевої, Л.К. Воронової, В.Д. Чернадчук. 

Проблеми науки фінансового права у сучасний період. Роль та значення Л.К. 

Воронової у становленні та розвитку української науки фінансового права. Сучасний стан 

та перспективи розвитку фінансово-правових досліджень. Питання теорії фінансового 

права в працях науковців О.П. Гетьманець, М.П. Кучерявенка Т.А. Латковської,  А.О. 

Монаєнка, А.А. Нечай,О.П. Орлюк, Л.А. Савченко, В.Д. Чернадчук. 

Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права 

Методологічні засади формування системи принципів фінансового права. 

Визначення поняття  «принципи права» та їх роль у системі права. Розуміння змісту  

поняття «принципи фінансового права». Співвідношення загальних принципів та 

галузевих принципів права.  Місце загально-правових принципів у системі принципів 

фінансового права. Наукові позиції щодо структури принципів фінансового права. 

Міжгалузеві принципи права. Специфічні принципи фінансового права: перелік та 

тлумачення. 

Теоретико-правові основи визначення предмета та об’єкта науки фінансового 

права. Особливості суспільних відносин, що є предметом фінансового права. Підходи 

вчених щодо розуміння публічних фінансів (Л.К. Воронової, О.П. Гетьманець, А.О. 

Монаєнко, А.А. Нечай,О.П. Орлюк, Л.А. Савченко). Метод фінансового права: проблеми 

визначення. Наукові позиції С.С. Алексєєва, Н.І. Матузова, В.С. Нерсесянця щодо методів 

права. Визначення поняття «метод фінансового права». Метод владних приписів, як 
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основний метод фінансового права. Місце окремих методів фінансового права права 

(субординації, узгодження, рекомендацій). 

 Функції науки фінансового права. Джерела науки фінансового права. Проблеми 

формування понятійного апарату фінансового права. Фінансова система в якості предмета 

дослідження. Фінансова діяльність: поняття та зміст. Норми фінансового права: проблеми 

визначення поняття, класифікації норм, особливості структури.  

Структуризація системи фінансового права України. Склад інститутів фінансового 

права та їх класифікація. Позиції вчених щодо структури права (С.С. Алексєєв, А.Б. 

Венгеров, О.Ф. Скакун).  Поняття «інститут права», загальні інститути права, міжгалузеві 

інститути права, галузеві інститути права. Класифікація відносин в сфері  фінансової 

діяльності та інститути фінансового права. Перелік інститутів фінансового права та їх 

характеристика.  

Методологічні питання теорії правовідносин. Концепції праворозуміння щодо 

трактування правовідношення. Передумови виникнення  правовідношення. Вплив 

розуміння сутності права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні на визначення 

поняття «правовідношення». Сутність та правове розуміння правовідношення. Основні 

положення теорії фінансових правовідносин. Поняття фінансових правовідносин, 

проблеми класифікації, особливості структури та змісту. Фінансове зобов’язання.  

Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та фінансово-правової 

відповідальності. 

Фінансовий контроль, його правова природа та роль в забезпеченні фінансової 

безпеки держави, як складової національної безпеки. Проблемні питання визначення видів 

і форм фінансового контролю. Методологічні засади формування системи принципів 

фінансового контролю. Імплементація принципів міжнародного законодавства щодо 

фінансового контролю і аудиту в національне законодавство України. Питання теорії 

методів фінансового контролю. Особливості визначення правового статусу органів 

фінансового контролю. Повноваження органів законодавчої влади, органів виконавчої 

влади, спеціальних контрольних органів, органів місцевого самоврядування, недержавних 

організацій в сфері фінансового контролю. 

Науковий аналіз фінансово-контрольних правовідносин в окремих сферах 

фінансової діяльності: бюджетній, податковій та інших у працях вчених-правників (О.П. 

Гетьманець, М.П. Кучерявенка Т.А. Латковської,  А.О. Монаєнка, А.А. Нечай,О.П. 

Орлюк, Л.А. Савченко, Т. О. Чернадчук, В.Д. Чернадчук та ін..). 

Аудит: поняття, проблеми класифікації, система та процесуальні проблеми. 

Порівняльний аналіз методів фінансового і аудиторського контролю за концепцією 

Кінащук Л.Л. 

Проблематика отримання інформації органами фінансового контролю та 

можливість її використання. 

 Фінансово-правова відповідальність в контексті забезпечення фінансової безпеки 

держави. Визначення дефініцій «фінансово-правова відповідальність», «фінансове 

правопорушення», «фінансово-правові санкції». Теоретико-правова  характеристика 

фінансового правопорушення. Юридичний склад фінансового правопорушення, 

класифікація. Особливості правової природи фінансово-правових санкцій. Види 

фінансово-правових санкцій.    
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Науково-практичний аналіз процесуальної складової фінансово-правової 

відповідальності. 

 

Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного права. 

Загальна характеристика стану досліджень. Поняття та завдання науки бюджетного 

права. Норми бюджетного права. Проблеми формування понятійного апарату бюджетного 

права. Поняття бюджетної діяльності, бюджетної системи, бюджетного законодавства. 

Принципи бюджетного законодавства. Бюджетні правовідносини: поняття та особливості, 

стан та перспективи розвитку: концепція В.Д. Чернадчук. Структура та зміст бюджетних 

правовідносин. Проблеми класифікації бюджетних правовідносин. Нормотворчі бюджетні 

правовідносини. Правовідносини виконання бюджету. Бюджетні трансфертні (між 

бюджетні) правовідносини. Контрольні бюджетні правовідносини. Інформаційні 

бюджетні правовідносини. Охоронні бюджетні правовідносини. Модель бюджетних 

правовідносин. 

Фінансово-правові вчення про доходи та видатки бюджетів, місцеві бюджети, 

бюджетна децентралізація. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на 

доходну чи видаткову частину бюджетів. Застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі. Складання проекту бюджету; розгляд та затвердження бюджету, 

виконання бюджету, особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат 

в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України. 

Поняття бюджетного законодавства у вітчизняній юридичній науці. Бюджетне 

законодавство та бюджетне право: проблеми співвідношення. Бюджетне законодавство в 

системі законодавства України. Структура бюджетного законодавства україни: теоретичні 

та практичні аспекти. Фактори впливу на розвиток бюджетного законодавства України та  

перспективи його розвитку. 

Тема 5. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень суспільних відносин у 

сфері оподаткування. 

Актуальність дослідження суспільних відносин у сфері оподаткування. Поняття та 

завдання науки податкового права. Проблеми формування понятійного апарату 

податкового права. Проблеми класифікації податків та інших обов’язкових платежів. 

Податкова система: проблеми її формування. Податкове законодавство та принципи його 

побудови. Правовий статус суб’єктів податкового права. Податкове зобов’язання. 

Податкові перевірки. Інформаційне забезпечення оподаткування. Податкові 

правовідносини: поняття, особливості, структура та зміст. Проблеми класифікації 

податкових правовідносин. Модель податкових правовідносин.  

Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення банківської діяльності та 

валютного регулювання.  

Загальна характеристика стану досліджень. Поняття та завдання науки 

банківського права. Проблеми формування понятійного апарату банківського права. 

Поняття банківської системи та банківської діяльності, як предмету публічно-правового 

регулювання. Національний банк України як суб’єкт банківського права, банківського 

регулювання та нагляду. Банківське законодавство: поняття та принципи. Правова 

характеристика банківського регулювання та банківського нагляду. Правовий статус 

суб’єктів банківського права. Банківські правовідносини: поняття, особливості структури 
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та змісту та проблеми класифікації. Правовий режим банківської інформації. Заходи 

впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства.  

Загальна характеристика відносин неплатоспроможності банків. Правовий статус 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Правове регулювання виведення 

неплатоспроможного банку з ринку.  

Валютні правовідносини: поняття, особливості, види та особливості структури та 

змісту. Принципи правового регулювання валютних відносин. Особливості правового 

статусу суб’єктів валютних правовідносин.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л сем лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Станов-

лення та розвиток 

науки фінансового 

права. 

20 2 2   16       

Тема 2. Загальні 

положення теорії 

фінансового права. 

26 4 6   16       

Тема 3. Теоретич-

но-правові засади 

фінансового конт-

ролю та фінансово-

правової відпові-

дальності. 

27 4 6   17       

Тема 4. Стан та 

перспективи роз-

витку науки бюд-

жетного права. 

27 4 6   17       

Тема 5. Теоретико-

методологічні заса-

ди наукових до-

сліджень суспіль-

них відносин у сфе-

рі оподаткування. 

23 2 4   17       

Тема 6. Проблеми 

фінансово-правово-

го забезпечення 

банківської діяль-

ності та валютного 

регулювання. 

27 4 6   17       

Усього годин за 

модуль 

150 20 30   100       
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5. Теми та план лекційних  занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Становлення та розвиток науки фінансового права. 
1. Періодизація науки фінансового права. Становлення науки 

фінансового права.  

2. Фінансово-правові вчення в період ХІХ ст. – 1917 р. 

3. Фінансово-правові вчення в період 1917-1991 років. 

4. Проблеми науки фінансового права у сучасний період.   

 

2 

2 Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права. 

1. Проблеми формування понятійного апарату фінансового 

права.  

2. Теоретико-правові основи визначення предмета та об’єкта 

науки фінансового права.  

3. Особливості суспільних відносин, що є предметом 

фінансового права. 

4. Визначення поняття «метод фінансового права». Метод 

владних приписів, як основний метод фінансового права.  Місце 

окремих методів фінансового права (субординації, узгодження, 

рекомендацій). 

2 

3  Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права. 

1. Функції науки фінансового права. Фінансова система в 

якості предмета дослідження. 

2. Норми фінансового права: проблеми визначення поняття, 

класифікації норм. 

3. Сутність та правове розуміння фінансового 

правовідношення.  

4. Проблеми класифікації, особливості структури та змісту. 

2 

4 Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та 

фінансово-правової відповідальності. 
1. Фінансовий контроль, його правова природа та роль в 

забезпеченні фінансової безпеки держави, як складової 

національної безпеки.  

2. Проблемні питання визначення видів і форм фінансового 

контролю.  

3. Методологічні засади формування системи принципів 

фінансового контролю. Імплементація принципів міжнародного 

законодавства щодо фінансового контролю і аудиту в національне 

законодавство України.  

2 

5 Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та 

фінансово-правової відповідальності. 

1. Проблематика отримання інформації органами фінансового 

контролю та можливість її використання.  

2. Фінансово-правова відповідальність в контексті 

забезпечення фінансової безпеки держави. 

2 

6  Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного 

права. 

1. Проблеми формування понятійного апарату бюджетного 

2 



11 

 

  

права. Поняття науки бюджетного права, бюджетної діяльності, 

бюджетного законодавства.  

2. Структура та зміст бюджетних правовідносин. Проблеми 

класифікації бюджетних правовідносин. 

7 Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного 

права.  

1. Поняття бюджетного законодавства у вітчизняній 

юридичній науці.  

2. Бюджетне законодавство та бюджетне право: проблеми 

співвідношення.  

2 

8 Тема 5. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень 

суспільних відносин у сфері оподаткування. 

1. Актуальність дослідження суспільних відносин у сфері 

оподаткування. Поняття науки податкового права. 

2. Податкове законодавство та принципи його побудови.  

3. Проблемні питання інституту податкової таємниці. 

2 

9 Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення 

банківської діяльності та валютного регулювання в умовах 

інформаційного суспільства. 

1. Банківські правовідносини: поняття, особливості структури 

та змісту та проблеми класифікації.  

2. Банківська інформація, проблеми класифікації. 

3. Правовий режим інституту банківської інформації. 

2 

10 Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення 

банківської діяльності та валютного регулювання в умовах 

інформаційного суспільства. 

1. Валютні правовідносини: поняття, особливості, види та 

особливості структури та змісту.  

2 

 Разом 20 

 

6.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Становлення та розвиток науки фінансового права. 

Презентація самостійної роботи (Праці М.М. Сперанського 

(План фінансів), М.І. Тургенєва (Досвід теорії податків), М.Ф. 

Орлова (Про державний кредит) як основа зародження фінансово-

правової думки. Фінансово-правові теорії М.І. Піскотина, С.Д. 

Ципкіна, Н.І. Хімічевої. Роль та значення Л.К. Воронової у 

становленні та розвитку української науки фінансового права. 

Питання теорії фінансового права в працях науковців О.П. 

Гетьманець, М.П. Кучерявенка,Т.А. Латковської,  А.О. Монаєнка, 

А.А. Нечай,О.П. Орлюк, Л.А. Савченко, В.Д. Чернадчук.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Характеристика основних етапів розвитку науки фінансового 

права. Розвиток науки фінансового права у післявоєнний період. 

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-правових 

досліджень.) 

 

2 
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2 Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права. 

Презентація самостійної роботи (Наукові позиції С.С. 

Алексєєва, Н.І. Матузова, В.С. Нерсесянця щодо методів права.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Співвідношення загальних принципів та галузевих принципів 

права.  Місце загально-правових принципів у системі принципів 

фінансового права. Наукові позиції щодо структури принципів 

фінансового права. Міжгалузеві принципи права. Специфічні 

принципи фінансового права: перелік та тлумачення. Джерела 

науки фінансового права. Фінансове зобов’язання) 

2 

3 Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права. 

Презентація самостійної роботи (Позиції вчених щодо 

структури права (С.С. Алексєєв, А.Б. Венгеров, О.Ф. Скакун 

Структуризація системи фінансового права України. Склад 

інститутів фінансового права та їх класифікація.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Поняття «інститут права», загальні інститути права, міжгалузеві 

інститути права, галузеві інститути права. Класифікація відносин 

в сфері  фінансової діяльності та інститути фінансового права. 

Перелік інститутів фінансового права та їх характеристика. ) 

2 

4  Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права. 

Презентація самостійної роботи (Підходи вчених щодо 

розуміння публічних фінансів (Л.К. Воронової, О.П. Гетьманець, 

А.О. Монаєнко, А.А. Нечай,О.П. Орлюк, Л.А. Савченко))  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Фінансова система в якості предмета дослідження. Фінансова 

діяльність: поняття та зміст.) 

2 

5 Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та 

фінансово-правової відповідальності. 

Презентація самостійної роботи (Повноваження органів 

законодавчої влади, органів виконавчої влади, спеціальних 

контрольних органів, органів місцевого самоврядування, 

недержавних організацій в сфері фінансового контролю. 

Порівняльний аналіз методів фінансового і аудиторського 

контролю за концепцією Кінащук Л.Л.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Аудит: поняття, проблеми класифікації, система та процесуальні 

проблеми. Особливості визначення правового статусу органів 

фінансового контролю.)  

2 

6 Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та 

фінансово-правової відповідальності. 

Презентація самостійної роботи (Науковий аналіз фінансово-

контрольних правовідносин в окремих сферах фінансової 

діяльності: бюджетній, податковій та інших у працях вчених-

правників (О.П. Гетьманець, М.П. Кучерявенка Т.А. Латковської,  

А.О. Монаєнка, А.А. Нечай,О.П. Орлюк, Л.А. Савченко, В.Д. 

Чернадчук, Т. О. Чернадчук та ін..))  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування (-

Фінансовий контроль, його правова природа та роль в 

забезпеченні фінансової безпеки держави, як складової 

національної безпеки.) 

2 
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7 Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та 

фінансово-правової відповідальності. 

Презентація самостійної роботи (Науково-практичний аналіз 

процесуальної складової фінансово-правової відповідальності. 

Теоретико-правова характеристика фінансового правопорушення. 
Фінансово-правова відповідальність в контексті забезпечення 

фінансової безпеки держави)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Визначення дефініцій «фінансово-правова відповідальність», 

«фінансове правопорушення», «фінансово-правові санкції». 

Юридичний склад фінансового правопорушення, класифікація. 

Види фінансово-правових санкцій.) 

Дискусія: Особливості правової природи фінансово-правових 

санкцій.  

2 

8 Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного 

права. 

Презентація самостійної роботи (Концептуальні підходи до 

формування сучасної бюджетного права. Проблеми  науки 

бюджетного права в умовах глобалізації. Огляд наукових підходів 

до розуміння сутності бюджетного права: дослідження В. Д. 

Чернадчук.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Поняття та завдання науки бюджетного права. Норми 

бюджетного права. Проблеми формування понятійного апарату 

бюджетного права.) 

2 

9 Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного 

права. 

Презентація самостійної роботи (Фінансово-правові вчення про 

доходи та видатки бюджетів, місцеві бюджети, бюджетна 

децентралізація. Місцеві бюджети і їх статус в процесі реформи 

децентралізації)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Інститут бюджетно-правової відповідальності.) 

2 

10 Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного 

права.  

Презентація самостійної роботи (Проблематика застосування 

санкцій за порушення бюджетного законодавства)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Структура бюджетного законодавства України: теоретичні та 

практичні аспекти. Фактори впливу на розвиток бюджетного 

законодавства України та  перспективи його розвитку.) 

Практичне завдання: Модель бюджетних правовідносин. 

2 

11 Тема 5. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень 

суспільних відносин у сфері оподаткування. 

Презентація самостійної роботи (Огляд наукових підходів до 

розуміння сутності податкового права: дослідження М. П. 

Кучерявенко. Наукові школи податкового права України.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Проблеми формування понятійного апарату податкового права.)  

Дискусія: Проблемні питання інституту податкової таємниці. 

2 

12 Тема 5. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень 

суспільних відносин у сфері оподаткування. 

2 
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Презентація самостійної роботи (Наукові концепції податкової 

реформи. Новації податкового законодавства України в сфері 

оподаткування фізичних і юридичних осіб.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Податкові правовідносини: поняття, особливості, структура та 

зміст. Проблеми класифікації податкових правовідносин.) 

Практичне завдання: Модель податкових правовідносин. 

13 Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення 

банківської діяльності та валютного регулювання в умовах 

інформаційного суспільства. 

Презентація самостійної роботи (Класифікація інформації з 

урахуванням специфіки банківської діяльності. Інформаційні пра-

вовідносини у банківській сфері України: концепція Т.О. 

Чернадчук.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Загальна характеристика стану досліджень в сфері банківської 

діяльності. Банківське законодавство: поняття та принципи. 

Правовий статус суб’єктів банківського права..) 

2 

14 Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення 

банківської діяльності та валютного регулювання в умовах 

інформаційного суспільства.  
Презентація самостійної роботи (Національний банк України як 

основний регулятор фінансової безпеки банків.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Національний банк України як суб’єкт банківського права, 

банківського регулювання та нагляду. Заходи впливу 

Національного банку України за порушення банківського 

законодавства.) 

2 

15 Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення 

банківської діяльності та валютного регулювання в умовах 

інформаційного суспільства. 

Презентація самостійної роботи (Механізм фінансово-правового 

регулювання валютних обмежень. )  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Розвиток інституту валютного регулювання в Україні. 

Особливості правового статусу суб’єктів валютних 

правовідносин.) 

Дискусія: Проблематика правового регулювання валютного ринку 

України. 

2 

 Разом 30 

Робота в аудиторіях на семінарських заняттях побудована таким чином, щоб допомогти 

здобувачу вищої освіти  сформувати блок знань, умінь та компетентностей, необхідних 

для використання систематизованих знань у сфері фінансового права, що є правовим 

фундаментом функціонування фінансової системи держави. Поглибити знання щодо 

теоретико-правових основ механізму фінансово-правового регулювання; засвоїти та 

набути навичок аналізу нормативно-правових актів, що регулюють фінансові відносини; 

ознайомлення із науковими працями з фінансового права; аналізу практики застосування 

фінансового законодавства, а також сформувати навички наукової діяльності у згаданій 

сфері науки, при написанні дисертації. 
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7. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Тема 1. Становлення та розвиток науки фінансового права 

Праці М.М. Сперанського (План фінансів), М.І. Тургенєва (Досвід 

теорії податків), М.Ф. Орлова (Про державний кредит) як основа 

зародження фінансово-правової думки. Загальні поняття про 

фінансову науку і фінансове право в працях В.О. Лебедєва. Вчення 

про митні збори та паперові гроші (В.О. Лебедєв). Основні засади 

фінансової науки: вчення про державні доходи І.І. Янжула. 

Нариси науки фінансового права І.Т. Тарасова. Вчення про 

державний кредит та нариси теорії і політики податків в працях 

А.О. Ісаєва. Фінансово-правові вчення І.І. Патлаєвського та Г.Д. 

Сидоренка. Теорії грошей та грошового обігу у працях Л.В. 

Федоровича, О.М. Миклашевського, П.П. Мігуліна, М.І. Туган-

Барановського, В.Є. Власенка. Бюджетно правові вчення Л.М. 

Яснопольського, В.М. Твєрдохлєбова та ін.    

Етапи розвитку науки фінансового права у другий період. 

Бюджетно-правові дослідження О.М. Гурвича, С.А. 

Котляревського, М.Д. Загряцкого, Е.Е. Понтовича, С.Д. Крилова. 

Внесок в розвиток науки М.А. Гурвичем, Є.А. Ровенським, Р.Й. 

Халфіною.  

Аналіз концептуальних підходів провідних науковців щодо 

становлення та розвитку науки фінансового права. Підготовка 

презентацій. 

16 

2 Тема 2. Загальні положення теорії фінансового права 

Підходи вчених щодо розуміння публічних фінансів (Л.К. 

Воронової, О.П. Гетьманець, А.О. Монаєнко, А.А. Нечай,О.П. 

Орлюк, Л.А. Савченко). Метод фінансового права: проблеми 

визначення. Наукові позиції С.С. Алексєєва, Н.І. Матузова, В.С. 

Нерсесянця щодо методів права.  

Структуризація системи фінансового права України. Склад 

інститутів фінансового права та їх класифікація. Позиції вчених 

щодо структури права (С.С. Алексєєв, А.Б. Венгеров, О.Ф. 

Скакун).   

Методологічні питання теорії правовідносин. Концепції 

праворозуміння щодо трактування правовідношення. Передумови 

виникнення  правовідношення. Вплив розуміння сутності права в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні на визначення 

поняття «правовідношення». Фінансове зобов’язання. 

Аналіз концептуальних підходів провідних науковців щодо 

дискусійних питань в сфері фінансових правовідносин. 

Підготовка презентацій. 

16 

3 Тема 3. Теоретично-правові засади фінансового контролю та 

фінансово-правової відповідальності. 

17 
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Питання теорії методів фінансового контролю. Особливості 

визначення правового статусу органів фінансового контролю. 

Повноваження органів законодавчої влади, органів виконавчої 

влади, спеціальних контрольних органів, органів місцевого 

самоврядування, недержавних організацій в сфері фінансового 

контролю. 

Визначення дефініцій «фінансово-правова відповідальність», 

«фінансове правопорушення», «фінансово-правові санкції». 

Теоретико-правова  характеристика фінансового 

правопорушення. Юридичний склад фінансового правопорушення, 

класифікація. Особливості правової природи фінансово-правових 

санкцій. Види фінансово-правових санкцій. 

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на 

вибір здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з 

запропонованих питань. 

4 Тема 4. Стан та перспективи розвитку науки бюджетного 

права. 

Загальна характеристика стану досліджень. Бюджетні 

правовідносини: поняття та особливості, стан та перспективи 

розвитку: концепція В.Д. Чернадчук. 

Фінансово-правові вчення про доходи та видатки бюджетів, 

місцеві бюджети, бюджетна децентралізація. Застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Складання 

проекту бюджету; розгляд та затвердження бюджету, 

виконання бюджету, особливості формування надходжень 

бюджету та здійснення витрат в разі несвоєчасного набрання 

чинності законом про Державний бюджет України. 

Аналіз концептуальних підходів провідних науковців щодо 

дискусійних питань в сфері бюджетних правовідносин. 

Підготовка презентацій. 

17 

5 Тема 5. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень 

суспільних відносин у сфері оподаткування. 

Податкове зобов’язання. Податкові перевірки. Модель 

податкових правовідносин.  

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на 

вибір здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з 

запропонованих питань. 

17 

6 Тема 6. Проблеми фінансово-правового забезпечення 

банківської діяльності та валютного регулювання.  

Загальна характеристика стану досліджень. Правова 

характеристика банківського регулювання та банківського 

нагляду.  

Загальна характеристика відносин неплатоспроможності банків. 

Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Правове регулювання виведення неплатоспроможного банку з 

17 
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ринку.  

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на 

вибір здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з 

запропонованих питань. 

 Разом 100 

                                                                                                              

8. Методи навчання, що використовуються у дисципліні 

1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, 

робота з книгою (читання, переказ, складання плану,  конспектування,  опорних 

конспектів тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні:  практична робота. 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Метод порівняльного правознавства (компаративний метод) – полягає у 

вивченні та використанні правового регулювання схожих правовідносин у різних 

правопорядках та правових системах з урахуванням не лише юридичного змісту того чи 

іншого правового інституту, а й причини його появи в конкретній національній правовій 

системі та форми історичного розвитку. Це дозволяє визначити універсальні та специфічні 

закономірності розвитку фінансово-правових явищ. 

 2.2. Метод комплексного аналізу – ґрунтується на одночасному використанні для 

вирішення конкретного завдання наукового інструментарію, що використовується 

декількома різними науками, наприклад юриспруденції та економіки. 

 2.3. Метод системного аналізу – ґрунтується на розгляді конкретного явища, як 

певної системи, в якій складові частини (елементи) функціонують з певною метою. 

Сутність полягає у виявленні елементів та взаємозв’язків між ними з метою подальшого 

аналізу їх взаємодії.  

2.4. Метод конкретних соціологічних досліджень – полягає у використанні 

аналізу статистичних даних, у тому числі і даних судової, правозахисної та 

правозастосовної статистики тощо. 

 2.5. Історичний метод - ґрунтується на вивченні історії становлення та розвитку 

того чи іншого правового інституту, поняття, категорії тощо. 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1. Проблемний   (чи проблемно-інформаційний) 

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Репродуктивний 

 3.4. Пояснювально-демонстративний 

 4.  Активні методи навчання   -  використання технічних засобів навчання,  

диспути, круглі столи,  використання проблемних ситуацій, використання опорних 

конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання  -  використання мультимедійних технологій,   

case-study (метод аналізу конкретних ситуацій),   діалогове навчання, співробітництво 

здобувачів (кооперація). 

 

9. Методи оцінювання 

Формативне оцінювання: на кожному занятті здобувачи вищої освіти отримують 

описовий зворотний зв'язок. За результатами першого модуля – письмова робота, що дає 

здобувачам вищої освіти уявлення про рівень їхнього прогресу.  
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Сумативне оцінювання спрямоване на оцінювання того, наскільки здобувачи вищої 

освіти досягли запланованих результатів навчання через оцінювання презентацій, 

виконання письмових завдань.   

Оцінювання за 100-бальною шкалою (розподіл балів у розділі 10) 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачи вищої освіти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

 

Сума 

 

 70 балів 

 

 

 

 

 

СРС 

Т1
1
 Т2

2
 Т3

3
 Т4

4
 Т5

5
 Т6

6
 30

7
 100 

 10 12 12 12 12 12 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

                                           
1
 Здобувач має підготувати огляд концептуальних підходів щодо становлення і розвитку української науки 

фінансового права, її сучасний стан, визначити перспективи розвитку фінансово-правових досліджень в 

умовах глобалізації. ДРН 1. ДРН 6.   
2
 Здобувач має сформулювати основні завдання і функції,  методологічні засади сучасної науки фінансового 

права. Визначити сутність публічних фінансів, посилаючись на підхід до даного питання науковців. ДРН 2. 

ДРН 3. 
3
 Здобувач має сформулювати актуальні проблеми  правового забезпечення повноважень органів публічної 

влади України в сфері фінансового контролю,   особливо в забезпеченні фінансової безпеки держави, як 

складової національної безпеки.  Запропонувати напрями подальшого розвитку інституту фінансово-

правової відповідальності. ДРН 1. ДРН 2. ДРН 4. ДРН 7. ДРН 8 
4
 Здобувач має підготувати огляд концептуальних підходів щодо формування сучасної бюджетного права, 

посилаючись на позиції видатних науковців у згаданій сфері. Розробити і представити свою модель 

бюджетних правовідносин. ДРН 1. ДРН 3. ДРН 5. ДРН 6. - ДРН 8 
5
 Здобувач має сформулювати теоретико-методологічні засади наукових досліджень суспільних відносин у 

сфері оподаткування, запропонувати свою наукову  концепцію податкової реформи. ДРН 1. ДРН 3. ДРН 5. 

ДРН 6. - ДРН 8 
6
 Тест множинного вибору та аналітичні завдання ДРН 1. ДРН 3. ДРН 5. ДРН 6.  ДРН 7. 

7
 Здобувач вищої освіти ІІІ рівня має підготувати тезисний виклад певної проблеми в сфері фінансових 

правовідносин,  яка насьогодні є більш актульною,  обґрунтовувати власну наукову позицію щодо напрямів 

її вирішення і презентувати в аудиторії. ДРН 1. ДРН 3. ДРН 5. ДРН 8 
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2. Методичний посібник підготовки до семінарських занять і виконання практичних робіт 
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ДОДАТОК  

до робочої програми навчальної дисципліни (силабуса) 

ВБ 1- ВБ 3.Проблеми фінансового права 

Таблиця – Узгодження результатів навчання з дисципліни (ДРН) з програмними 

результатами навчання (ПРН) ОНП Право, спеціальність 081 ПРАВО 

Результати навчання з 

дисципліни 

Програмні результати навчання 
ПРН  

2 

ПРН 

 5 

ПРН  

8 

ПРН   

10 

ПРН 

11 

ПРН  

15 

ПРН  

16 

ПРН  

17 

ПРН  

18 

ПРН  

20 

ДРН1.знання теорії фінан-

сового права в умовах роз-

будови інформаційного су-

спільства в державі, засно-

ваного на знаннях, для 

практичного вирішення 

проблем ефективного функ-

ціонування фінансової сис-

теми в умовах сучасної 

України; 

     Х  Х   Х Х   

ДРН2. розуміння значення 

інтегративної та прогнос-

тичної функції фінансового 

права для забезпечення 

належного правопорядку у 

фінансовій сфері; 

 Х     Х Х   

ДРН3. знання методології 

наукових досліджень з 

фінансового права та 

здатність її впровадження 

при розкритті предмета 

дисертаційного 

дослідження; 

Х  Х Х Х Х Х Х Х  

ДРН4.уміння моніторити 

доктринальні дослідження 

у сфері національного та 

між-народного фінансового 

пра-ва щодо правових 

засобів та організаційно-

правових за-ходів 

наближення фінанси-вого 

законодавства України до 

міжнародних правових 

стандартів; 

  Х Х Х Х  Х  Х 

ДРН 5. здатність 

формувати підґрунтя  для 

застосування фінансового 

законодавства під час 

опрацювання влас-них 

досліджень здобувачів  у 

 Х Х Х Х Х   Х Х 
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фінансовій сфері; 

ДРН 6. уміння виявляти та 

аналізувати наукові та 

практичні проблеми; 

історію розвитку та 

сучасного стану наукових 

знань, основні концепції 

розвитку науки 

фінансового права, наукові 

положення щодо дискусій-

них питань науки фінанси-

вого права; пояснювати та 

надавати визначення фінан-

сово-правовим поняттям та 

категоріям; моніторити су-

часний стан законодавства  

України в різних сферах 

фінансової діяльності на 

відповідність міжнародним 

правовим стандартам;  

Х  Х Х Х Х  Х Х Х 

ДРН7.здатність системно 

мислити і чітко формулю-

вати свої відповіді та гене-

рувати власні ідеї, 

критично ставитися до 

окремих нау-кових 

положень; обгрунто-вувати 

власну наукову позицію  

щодо напрямів 

удосконалення фінансового 

законодавства 

Х Х Х Х Х Х Х Х   

ДРН8.уміння готувати 

про-позиції по практичним 

проб-лемам здійснення 

організа-ційних 

(контрольно-наглядо-вих, 

правоохоронних) захо-дів 

адаптації фінансового за-

конодавства України; роз-

робляти правові моделі та 

використовувати правові 

за-соби фінансового права 

задля впровадження резуль-

таттів дисертаційного до-

слідження у правотворчу та 

правозастосовну діяльність 

органів публічної влади 

України. 

  Х Х Х Х Х  Х Х 
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