




Інформація  про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додатку до 

робочої програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер 

протоколу засідання 

кафедри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант 

освітньої 

програми 

     

     

     

     



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 
1.  Назва ОК ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

2.  Факультет/кафедра Юридичний факультет, кафедра  адміністративного і інформаційного 

права 

3.  Статус ОК Вибірковий  

4.  Програма/Спеціальність 
(програми), складовою 

яких є ОК для 

(заповнюється для 
обов’язкових ОК) 

 

5.  ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

Освітньо-наукова програма «Право»  за спеціальністю 081 «Право»  

 

6.  Рівень НРК Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти,  НРК – 8 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

4 семестр, 1-10 тиждень 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 кредитів  ЄКТС 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл – 150 
годин  

Контактна робота(заняття) денна/заочна Самостійна 

робота 
денна/заочна 

Лекційні – 20/6  

години 

Практичні 

/семінарські 

– 30/4 годин  

Лабораторні – 100/140 години   

10.  Мова навчання Державна (українська) 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

Чернадчук Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного і 

інформаційного права    

11.1 Контактна інформація tchernadchuk@ukr.net 

12.  Загальний опис 

освітнього компонента 

Протягом усього періоду незалежності України фінансове законо-

давство перебуває в процесі постійного реформування. Динамічність, 

притаманна природі фінансово-правових норм, значно посилюється, з 

одного боку, розвитком економічних відносин у нашій державі, а з 
іншого - процесами, що відбуваються у світовій фінансовій системі, 

детермінованими останнім часом кризовими явищами. Внаслідок 

цього система фінансового права не просто перебуває у динаміці, що 
було б нормально для будь-якої держави, але постійно добудо-

вується, вдосконалюється, змінюється, оновлюється. При цьому наяв-

ність складної розгалуженої побудови цієї системи, поєднання в ме-
жах однієї галузі права багатьох правових інститутів чи підгалузей (а 

відтак – і предметів правового регулювання – достатньо порівняти 

бюджетне, податкове, валютне, банківське право, державне страху-

вання, публічні видатки тощо), відсутність узгодженості на рівні 
державної політики позицій щодо системного реформування в 

цілому, призводять до постійних проблем як у сфері  нормативного 

регулювання, так і у сфері правозастосування, особливо з точки зору 
цілей сталого розвитку -  сталий розвиток міст і громад (у тому числі, 

екологічної стійкості), захист екосистем суші, як засобу протидії клі-

матичним змінам, скорочення нерівності, якісна освіта. Процес 
удосконалення фінансового законодавства, так само як і процес ос-

мислення фінансово-правових категорій на рівні фінансово-правової 

науки, вочевидь не встигає задовольнити вимоги сьогодення. Особ-

ливо це стосується таких компонентів, як адекватний національний 
бюджет та належне його коригування, внаслідок чого фінансове за-

конодавство є однією з найбільш суперечливих та недосконалих га-

лузей законодавства з точки зору як юридичної техніки, так і змісту 



 

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

відповідних правових норм. Особливо це відчутно в період гло-

бальної інформатизації. Сьогодні суспільство ставить перед собою 
завдання широкого використання інформаційно-комунікаційних тех.-

нологій, створення інформації і знань з метою подальшого їх вико-

ристання в процесі розбудови аграрного сектора і суспільства в ці-

лому на засадах сталого розвитку. При цьому важливим є необхідний 
рівень правового регулювання відносин, що виникають в умовах 

інформаційного суспільства, заснованого на знаннях.  

Завданням курсу є   сформувати у здобувачів блок знань, умінь та 
компетентностей, необхідних для використання систематизованих 

знань у сфері фінансового права, що є правовим фундаментом 

функціонування фінансової системи держави в умовах сталого 
розвитку. Поглибити знання щодо теоретико-правових основ 

механізму фінансово-правового регулювання; засвоїти та набути 

навички аналізу нормативно-правових актів, що регулюють фінансові 

відносини; ознайомитись із науковими працями з фінансового права; 
аналізу практики застосування фінансового законодавства з точки 

зору цілей сталого розвитку, а також формування навичок наукової 

діяльності у згаданій сфері науки, при написанні дисертації. 

13.  Мета освітнього 

компонента 

Мета освітнього компонента:  набуття здобувачами   третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  поглиблених та системати-

зованих теоретичних знань про становлення та розвиток фінансового 

права, її предмет та методологію, основні категорії, фінансово-пра-
вові вчення та перспективи розвитку науки фінансового права, фі-

нансового законодавства, як юридичного джерела фінансового права, 

шляхом його адаптації до міжнародних правових стандартів в умовах 
глобального інформаційного суспільства, заснованого на знаннях. 

Освітній компонент дозволяє поглибити знання здобувачів щодо  

досягнення ними наступних   програмних результатів навчання: 

ПРН2,  ПРН3, ПРН5, ПРН8- ПРН10,   ПРН12, ПРН14, ПРН15.  

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонентами 
ОП 

Освітній компонент базується на таких курсах, як  Сучасні тенденції 

юридичної науки в умовах сталого розвитку,   Методологія сучасного 

правознавства,  Правове забезпечення сталого розвитку регіонів. 
Освітній компонент є основою для  підготовки наукових публікацій 

та написання дисертації. 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності Сумського НАУ, 

академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил 
поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування 

самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати 

завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та 
суспільної моралі. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю, результатів навчання. 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами Сумського 
національного аграрного університету, зокрема Кодексу академічної 

доброчесності, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в Сумському НАУ (повний перелік 
нормативних документів розміщений на сайті університету  
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-

yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/ ).  

 

https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/


 

Результати навчання за ОК: 
Після вивчення освітнього компонента здобувач очікувано 

отримає…» 

Як оцінюється РНД 

ДРН1.знання теорії фінансового права, розуміння значення інтегра-

тивної та прогностичної функції фінансового права для забезпечення 

належного правопорядку у фінансовій сфері в умовах розбудови 

інформаційного суспільства в державі, заснованого на знаннях, для 

практичного вирішення проблем ефективного функціонування 

фінансової системи в умовах сталого розвитку», насамперед сталого 

розвитку міст і громад (у тому числі, екологічної стійкості), захисту 

екосистем суші, як засобу протидії кліматичним змінам, скорочення 

нерівності, якісної освіти; знання методології наукових досліджень з 

фінансового права та здатність її впровадження при розкритті 

предмета дисертаційного дослідження; 

Проведення модульного кот-

ролю та виконня аналітичних 
завдань. 

ДРН2. уміння моніторити доктринальні дослідження у сфері націо-

нального та міжнародного фінансового права щодо правових засо-

бів та організаційно-правових заходів наближення фінансового зако-

нодавства України до міжнародних правових стандартів; уміння 

виявляти та аналізувати наукові та практичні проблеми; історію 

розвитку та сучасного стану наукових знань, основні концепції роз-

витку науки фінансового права, наукові положення щодо дискусій-

них питань науки фінансового права; пояснювати та надавати визна-

чення фінансово-правовим поняттям та категоріям; моніторити 

сучасний стан законодавства  України в різних сферах фінансової 

діяльності на відповідність міжнародним правовим стандартам; 

Семінарське заняття 1-5 

ДРН3. здатність формувати підґрунтя  для застосування фінансово-

го законодавства під час опрацювання власних досліджень здобу-

вачів  у фінансовій сфері; 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 з 

точки зору цілей сталого розвитку. 

Семінарське заняття 6-15 

ДРН4. уміння готувати пропозиції по практичним проблемам здій-

снення організаційних (контрольно-наглядових, право охоронних) 

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 в умовах розбудови аграрного сектору і суспільства в 

цілому на засадах сталого розвитку. 

Семінарське заняття 3-15 

Індивідуальна дослідницька 
роботи (тези на конференцію, 

наукова стаття). 

 
3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті 
в межах теми 

Розподіл в межах 

загального бюджету часу 
денна/заочна 

Рекомендована література 

Аудиторна  

робота 
Само 

стійна  
робота 



 Лк П.з / 

семін. з 
  

Тема 1. Становлення та розвиток 

науки фінансового права. 
1. Періодизація науки фінансового 

права. Становлення науки фінансово-

го 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 

з точки зору цілей сталого розвитку. 

2/2 2 16/23 

6.1. 2. Підручники, посібники 

(2, 4, 24, 31, 32) 
6.1.3. Спеціальна література (2, 

5, 6, 8, 46, 51, 55) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-
рати (5, 35) 

6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 

 

Тема 2. Загальні положення теорії 
фінансового права. 

1. Проблеми формування понятійного 

апарату фінансового права.  

2. Теоретико-правові основи визна-
чення предмета та об’єкта науки 

фінансового права.  

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

4. Визначення поняття «метод фінан-

сового права». Метод владних припи-

сів, як основний метод фінансового 
права.  Місце окремих методів фінан-

сового права (субординації, узгод-

ження, рекомендацій). Функції науки 
фінансового права. Фінансова система в 

якості предмета дослідження. 

5. Норми фінансового права: пробле-
ми визначення поняття, класифікації 

норм. 

6. Сутність та правове розуміння фі-

нансового правовідношення.  
7. Проблеми класифікації, особивості 

структури та змісту. 

4 6/2 16/23 

6.1. 2. Підручники, посібники 
(4, 7, 12, 14, 15, 24, 28, 32) 

6.1.3. Спеціальна література (2, 

4, 13, 14, 29, 32, 41-43, 49, 50) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-
рати (5, 24, 29, 33, 35) 

6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 
 

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

правової відповідальності. 

1. Фінансовий контроль, його право-

ва природа та роль в забезпеченні фі-
нансової безпеки держави, як складо-

вої національної безпеки.  

2. Проблемні питання визначення ви-
дів і форм фінансового контролю.  

3. Методологічні засади формування 

системи принципів фінансового конт-
ролю. Імплементація принципів між-

народного законодавства щодо фінан-

сового контролю і аудиту в національ-

не законодавство України з точки зору 
цілей сталого розвитку.  

4. Проблематика отримання інформа-

ції органами фінансового контролю та 
можливість її використання.  

5. Фінансово-правова відповідальність 

4/2 6 17/24 

6.1.1. Нормативно-правова 
база (1, 8-13, 15, 19, 21, 23, 24, 

32, 37, 39-41, 44, 46, 47, 51, 53-

56, 69-76) 

6.1. 2. Підручники, посібни-ки 
(4, 10, 12, 14, 28, 29, 32) 

6.1.3. Спеціальна література (1. 

2, 10, 11, 16, 24, 36-41, 47, 67, 
79, 103, 105) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-

рати (2, 9, 12, 15, 20, 29, 31, 32) 
6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 



в контексті забезпечення фінансової 

безпеки держави в цілому і в 
аграрному секторі економіки зокрема.  

Тема 4. Стан та перспективи розвитку 

науки бюджетного права. 

1. Проблеми формування понятійного апа-
рату бюджетного права. Поняття науки бюд-

жетного права, бюджетної діяльності, бюд-

жетного законодавства.  
2. Структура та зміст бюджетних право-

відносин. Проблеми класифікації бюджетних 

правовідносин.  

3. Поняття бюджетного законодавства у віт-
чизняній юридичній науці.  

4. Бюджетне законодавство та бюджетне 

право: проблеми співвідношення.  
5. Проблеми  науки бюджетного права в 

умовах належного коригування бюджетного 

процесу щодо стимулювання сталих методів 
ведення сільського господарства:  залучення 

інвестицій в інфраструктуру, підтримку 

фермерів і т.п.. 

4/2 6 17/24 

6.1.1. Нормативно-правова 

база (1, 9, 28, 38, 40-42, 45, 61, 

62, 71-75) 
6.1. 2. Підручники, посібни-ки 

(4, 11, 14, 28, 32) 

6.1.3. Спеціальна література (2, 
10, 11, 18, 25-29, 34, 56-74, 76, 

87, 89, 90) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-

рати (6-8, 19-22, 27, 28, 36, 37) 
6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 

 

Тема 5. Теоретико-методологічні 
засади наукових досліджень суспільних 

відносин у сфері оподаткування. 

1. Актуальність дослідження суспіль-

них відносин у сфері оподаткування. 
Поняття науки податкового права. 

2. Податкове законодавство та прин-

ципи його побудови в умовах розбу-
дови аграрного сектору і суспільства в 

цілому на засадах сталого розвитку.  

3. Проблемні питання інституту 
податкової таємниці.  

2 4 17/24 

6.1.1. Нормативно-правова 
база (1, 4-6, 19-23, 26, 40) 

6.1. 2. Підручники, посібники 

(1, 3, 9, 10, 16-21, 32) 

6.1.3. Спеціальна література (19, 
20, 22, 33, 35, 48, 82, 83, 93) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-

рати (1, 4, 8-10, 14-16) 
6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 

Тема 6. Проблеми фінансово-правового 

забезпечення банківської діяльності 

та валютного регулювання в умовах 
сталого розвитку. 

1.Банківські правовідносини: поняття, 

особливості структури та змісту та 
проблеми класифікації.  

2.Банківська інформація, проблеми 

класифікації. 

3.Правовий режим інституту 
банківської інформації.  

4.Валютні правовідносини: поняття, 

особливості, види та особливості 
структури та змісту. 

4 6/2 17/24 

6.1.1. Нормативно-правова 

база (2, 3, 7, 8, 11-17, 20-23, 25-

28, 33-36, 47-53, 71-75) 
6.1. 2. Підручники, посібни-ки 

(4, 10, 13, 23, 27-29, 32) 

6.1.3. Спеціальна література (3, 
23, 24, 30, 31, 44, 45, 77-81, 84-

86, 88, 92, 94, 101, 104, 106) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-

рати (3, 11, 13, 17, 18, 23, 25. 26, 
34, 38, 39) 

6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 
 

Всього 
20/6 30/4 

100/ 

140 

 

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
 

 
ДРН 

 

Методи викладання 
(робота, що буде 

проведена викладачем 

під час аудиторних 

занять, консультацій) 

 Кіль- 

кість 

годин  

Методи навчання (які 

види навчальної 
діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кіль- 

кість 

годин 



ДРН1.знання теорії фінансо-

вого права, розуміння значен-

ня інтегративної та прогнос-

тичної функції фінансового 

права для забезпечення належ-

ного правопорядку у фінансо-

вій сфері в умовах розбудови 

інформаційного суспільства в 

державі, засованого на знаннях, 

для практичного вирішення 

проблем ефективного функціо-

нування фінансової системи в 

умовах сталого розвитку, на-

самперед сталого розвитку міст 

і громад (у т. числі, екологічної 

стійкості), захисту екосистем  

суші, як засобу протидії кліма-

тичним змінам, скорочення не-

рівності, якісної освіти; знання 

методології наукових дослід-

жень з фінансового права та 

здатність її впровадження при 

розкритті предмета дисертацій-

ного дослідження. 

- проведення лекційних 

та практичних занять 
мультимедійними пре-

зентаціями до кожної з 

тем; 

10/2  додаткове опрацю-

вання лекційного ма-

теріалу;  

 підготовка до прак-
тичних і семінарських 

робіт; 

 написання реферату, 

письмова робота. 

22/35 

ДРН2. уміння моніторити док-

тринальні дослідження у сфері 

національного та міжнародного 

фінансового права щодо право-

вих засобів та організаційно-

правових заходів наближення 

фінансового законодавства Ук-

раїни до міжнародних правових 

стандартів; уміння виявляти 

та аналізувати наукові та 

практичні проблеми; історію 

розвитку та сучасного стану 

наукових знань, основні кон-

цепції розвитку науки фінансо-

вого права, наукові положення 

щодо дискусійних питань нау-

ки фінансового права; поясню-

вати та надавати визначення 

фінансово-правовим поняттям 

та категоріям; моніторити су-

часний стан законодавства  Ук-

раїни в різних сферах фінан-

сової діяльності на відповід-

ність міжнародним правовим 

стандартам; 

 робота з літератур-

ними джерелами і 

нормативно-правовими 
актами;  

 тематична дискусія з 

проблемних питань в 

фінансовій сфері; 

 

10/2  додаткове опрацю-

вання лекційного ма-

теріалу;  

 підготовка до прак- 
тичних і семінарських 

робіт; 

 написання реферату, 

письмова робота. 

22/35 

ДРН3. здатність формувати 

підґрунтя  для застосування фі-

 робота з літератур-

ними джерелами і 

10/2  додаткове опрацю-

вання лекційного ма-

22/35 



нансового законодавства під 

час опрацювання власних до-

сліджень здобувачів  у фінансо-

вій сфері; системно мислити і 

чітко формулювати свої відпо-

віді та генерувати власні ідеї, 

критично ставитися до окремих 

наукових положень; обгрунто-

вувати власну наукову пози-

цію  щодо напрямів удоскона-

лення фінансового законодав-

ства з точки зору цілей сталого 

розвитку. 

нормативно-правовими 

актами;  

 тематична дискусія з 
проблемних питань в 

фінансовій сфері; 

 аналіз спірних си-

туацій, що виникають 

між суб’єктами фінан-
сових правовідносин; 

 

теріалу;  

 підготовка до прак 

тичних і семінарських 
робіт; 

 написання реферату, 

письмова робота. 

ДРН4. уміння готувати про-

позиції по практичним проб-

лемам здійснення організацій-

них (контрольно-наглядових, 

правоохоронних) заходів адап-

тації фінансового законодавст-

ва України; розробляти право-

ві моделі та використовувати 

правові засоби фінансового 

права задля впровадження ре-

зультатів дисертаційного дос-

лідження у правотворчу та пра-

возастосовну діяльність органів 

публічної влади України в умо-

вах розбудови аграрного сек-

тору і суспільства в цілому на 

засадах сталого розвитку. 

 пошукова робота, 

робота з джерелами;  

 індивідуальна до-

слідницька робота; 

 обговорення на за-
няттях ситуацій, які є 

найбільш важливими 

для сучасної України. 

 

20/4  підготовка до захис-

ту індивідуальної до-

слідницької роботи 
(тези на конференцію, 

наукова стаття). 

. 

34/35 

Всього годин  50/10  100/ 

140 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2.  Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата 

складання 

1. 1. Семінарське заняття 1. Ознайомлення з концептуальними 
підходами щодо становлення і розвитку української науки 

фінансового права, її сучасного стану задля визначення 

перспектив розвитку фінансово-правових досліджень в 

умовах глобалізації.  
Есе на тему: «Роль та значення Л.К. Воронової у 

становленні та розвитку української науки фінансового 

права». Підготувати реферат на тему «Загальна 
характеристика основних етапів розвитку науки 

фінансового права». 

2 балів /2% До 2 тижня 

2. 2. Семінарське заняття 2-4.  З’ясувати основні завдання і 

функції,  методологічні засади сучасної науки фінансового 
права. Визначити сутність публічних фінансів, 

6 балів /6% До 3 тижня 



посилаючись на підхід до даного питання науковців. Есе 

за темами: «Наукові позиції С.С. Алексєєва, Н.І. Матузова, 
В.С. Нерсесянця щодо методів 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)». Підготувати реферат на тему «Структуризація 
системи фінансового права України». 

3. 3. Семінарське заняття 5-7. Визначити 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 подальшо-

го розвитку інституту фінансово-правової відповідаль-
ності. Есе на тему: «Особливості правової природи 

фінансово-правових санкцій». 

8 балів /8% До 5 тижня 

4. 4. Семінарське заняття 8-10. Ознайомлення з концепт-
туальними підходами щодо формування сучасного 

бюджетного права, посилаючись на позиції видатних 

науковців у згаданій сфері. Визначити проблемні питання 

в правових засадах здійснення бюджетних видатків за 
такими напрямами як: соціально-культурні видатки; 

фінансування охорони здоров’я, освіти та науки;  видатки 

на культуру та мистецтво; фінансування оборони; 
фінансування органів законодавчої, виконавчої влади, 

судових та правоохоронних органів.  

Есе на теми: «Огляд наукових підходів до розуміння 

сутності бюджетного права: дослідження В. Д. 
Чернадчук»; «Фінансово-правові вчення про доходи та 

видатки бюджетів, місцеві бюджети, бюджетна 

децентралізація». 
Розробити і представити свою модель бюджетних 

правовідносин. 

8 балів /8% До 6 тижня 
 

5. 5. Семінарське заняття 11-12. Визначити теоретико-

методологічні засади наукових досліджень суспільних 
відносин у сфері оподаткування, проаналізувати 

ефективність сучасної податкової системи України. 

Запропонувати свою наукову  концепцію податкової 
реформи з точки зору цілей сталого розвитку. 

8 балів /8% До 8 тижня 

6. 6. Семінарське заняття 13-15. Здійснення науково-дослід-

ницької діяльності на основі знання та критичного аналізу 

правових проблем у сфері здійснення банківської діяль-
ності, вміння обирати оптимальні методи дослідження, 

обробляти результати дослідження, аналізувати їх з ура-

хуванням актуальних наукових і практичних джерел. 
Визначення проблемних питань щодо правових засад 

готівкового та безготівкового грошового обігу, особли-

востей грошово-кредитних відносин, що склалися на 
основі інтернаціоналізації господарського життя і роз-

витку світового ринку та закріплені в договірних і 

державно-правових нормах, валютного регулювання,  

валютного контролю. 
Підготувати есе на теми: «Загальна характеристика стану 

досліджень в сфері банківської діяльності»; «Інформаційні 

правовідносини у банківській сфері України: концепція 
Т.О. Чернадчук»; «Механізм фінансово-правового регулю-

вання валютних обмежень»; «Розвиток інституту валют-

ного регулювання в Україні»; «Зарубіжний досвід регулю-

8 балів /8% До 10 тижня 



вання валютних обмежень».  

7. 7. Модульний контроль (тест множинного вибору) 10 балів /10% До 10 тижня 

8. 8. Підготовка матеріалів по темі дисертаційного дослідження 
до публікації. 

20 балів /20% До 10 тижня 

9. 9. Іспит 30 балів /30% До 10 тижня 

 
5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Есе/ 

тематична 

дискусія/рефера

т 

0-1 балів 1-3 балів 3-4 балів 5 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 
виконано 

Більшість вимог  ви-

конано, але окремі 
складові відсутні або 

недостатньо розкри-

ті, відсутній аналіз 

ін. підходів до пи-
тання 

 

Виконано усі 

вимоги завдан-
ня 

Виконано усі вимо-

ги завдання, проде-
монстровано, креа-

тивність, вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення 
проблеми 

Модульний 

контроль 

(тест 

множинного 

вибору))  

0-2 балів 3-5 балів 6-8 балів 9-10 балів 

Залежить від 

кількості вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від кіль-

кості вірних відпо-

відей на тест 

Залежить від 

кількості вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від кіль-

кості вірних відпові-

дей на тест 

Підготовка ма-

теріалів по темі 

дисертаційного 

дослідження до 

публікації (тези 

доповіді,  стат-

тя). 

10 балів 20 балів 

Виконано усі вимоги завдання, про-

демонстровано, креативність, вдумли-

вість, запропоновано власне вирішення 

проблеми, але здобувач підготовив тези 

доповіді.  

Виконано усі вимоги завдання, про-

демонстровано, креативність, вдум-

ливість, запропоновано власне вирі-

шення проблеми, здобувач підготовив 

статтю. 

Іспит 

 

 

 

 

0-5 балів 5-15 балів 15-27 балів 27-30 балів 

Здобувач недос-

татньо орієн-

тується в теоре-

тичному мате-

ріалі, складові 

питань відсутні 

або недостатньо 

розкриті 

Здобувач недос-

татньо орієн-

тується в теоре-

тичному матеріа-

лі, складові пи-

тань недостатньо 

розкриті 

Здобувач достат-

ньо орієнтується 

в теоретичному 

матеріалі, складо-

ві питань розкри-

ті 

Здобувач гарно 

орієнтується в тео-

ретичному мате-

ріалі, складові пи-

тань повністю роз-

криті 

5.3. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удосконалення 
передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1. Усне (письмове) опитування після вивчення кожної теми Після завершення вивчення 
теми 

2. Письмовий зворотний зв'язок на есе, реферат Протягом 1 тижня після 

складання 

3. Проходження тестування модульного контролю та 
підготовки тез доповоді зі зворотнім зв’язком з викладачем 

Відповідно до графіку 
навчального процесу 
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