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Стислий опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти 

теоретичних та практичних знань у сфері фінансового права, прищеплення 

навичок аналізу його джерел, використання принципів та норм у практичній 

діяльності фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування для 

розбудови сучасної правової держави та здійснення ефективної фінансово-

правової політики.  

Тривалість: 3 кредити. Загальна кількість годин – 90; аудиторних - 8 годин, 

самостійної роботи – 82 години. 

Форми та методи навчання: словесні методи навчання (пояснення, розповідь, 

навчальна дискусія); методи індукції та дедукції; методи аналізу та синтезу; 

метод порівняння. 

Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється на 

семінарських та практичному заняттях відповідно до навчальних питань теми з 

метою вияснення готовності здобувачів вищої освіти до заняття (усне 

фронтальне та індивідуальне опитування, обговорення питань семінарського 

заняття, вирішення практичних завдань на практичному занятті, обговорення 

результатів вирішення практичних завдань). Оцінювання здобувача вищої 

освіти з дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття 

(виставлення балів від 2 до 5). 

Система підсумкового контролю. Розподіл балів, з яких формується рейтинг 

компетентності здобувача вищої освіти, відбувається між поточним контролем 

(60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).  

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» визначається шляхом 

встановлення середньоарифметичного балу здобувача (помноженого на 

коефіцієнт К1 (К1 = 12 (60 : 5)), отриманого на семінарських та практичному 

заняттях та самостійної роботи з опанування навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів з аудиторної роботи здобувачів становить 60 

балів, підсумкового контролю - 40 балів. 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача вищої освіти 

визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, 

отриманого за кожне питання підсумкового тесту, помноженого на коефіцієнт 

К2 (К2 = 8 (40 : 5)) з округленням результату до цілого числа. 



Пререквізити: правове регулювання економічної системи України; 

нормопроєктувальна та правозастосовна діяльність у професійній сфері; 

розробка та прийняття управлінських рішень; право в публічному управлінні та 

адмініструванні; організаційно-правові засади публічної служби.  

Постреквізити: управління змінами та впровадження інновацій; правове 

регулювання державної антикорупційної політики, корупційні ризики; 

національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування; забезпечення 

законності в публічному управлінні; сучасні стратегії економічної безпеки. 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання («hard skills») 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПРН01 вміння виявляти причини, 

рушійні сили та наслідки 

різноманітних процесів у фінансовій 

сфері держави, оцінювати їх правовий 

характер та враховувати їх у прийнятті 

управлінських рішень; 

ПРН02 вміння враховувати 

різноманітні процеси у фінансовій 

сфері держави та їхні наслідки при 

розв’язуванні складних завдань 

публічного управління та 

адміністрування; 

ПРН03 знання принципових 

засад забезпечення фінансової безпеки 

держави як важливої складової її 

національної безпеки;  

ПРН04 вміння використовувати 

сучасні статистичні моделі та цифрові 

технології у зборі нормативно-правової 

інформації у сфері фінансових 

правовідносин при розв’язанні 

складних завдань публічного 

управління; 

ПРН07 вміння враховувати стан 

нормативно-правового забезпечення 

фінансових правовідносин при 

Загальні компетентності 

ЗК01 здатність до абстрактного, 

логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу у кваліфікації 

ситуацій у фінансовій сфері держави 

та місцевого самоврядування, у 

застосовуванні відповідних норм 

фінансового права; 

ЗК03 здатність застосовувати 

методологію проєктного підходу до 

підвищення якості законодавства у 

фінансовій сфері України; 

ЗК04 здатність знаходити, 

збирати та аналізувати нормативно-

правові документи щодо правового 

регулювання фінансової сфери 

держави та місцевого самоврядування, 

перевіряти їх чинність з 

використанням сучасних методів та 

комп’ютерних технологій. 

Фахові компетентності 

ФК01 здатність формулювати 

власну позицію щодо питань 

фінансового права, що 

обговорюються, коректно оцінювати 

позиції співрозмовників, доносити 



розробленні 

національних/регіональних програмних 

документів розвитку публічного 

управління;  

ПРН11 вміння враховувати в 

обґрунтуванні управлінських рішень на 

державному та місцевому рівнях їхнє 

фінансове забезпечення та нормативно-

правові документи, що регулюють 

фінансові правовідносини.  

 

сутність проблем у фінансовій системі 

України, окреслювати з належною 

аргументацією напрями та способи їх 

вирішення;   

ФК02 здатність до усвідомлення 

способів фінансового забезпечення 

виконання функцій держави з 

дотриманням норм фінансового права 

в організації діяльності органів 

публічного управління та 

адміністрування; 

ФК04 здатність визначати 

показники розвитку фінансової 

системи України на державному на 

місцевому рівнях; 

ФК06 здатність здійснювати 

професійну діяльність з урахуванням 

забезпечення фінансової безпеки на 

макро- та мезорівні; 

ФК07 здатність здійснювати 

фінансове обґрунтування при 

підготовці проєктів нормативно-

правових актів та в експертній оцінці 

нормативно-правових актів на різних 

рівнях публічного управління; 

ФК07 здатність враховувати 

фінансову складову у стратегічних 

документах розвитку всіх рівнів 

соціально-економічної системи; 

ФК09 здатність використовувати 

сучасну методологію дослідження 

фінансових правовідносин у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної 

дисципліни («soft skills»): 

навички коректного обговорення напрямів вирішення актуальних проблем 

фінансового права; 



вміння комунікувати, переконувати співрозмовників та чути точку зору 

інших; 

здатність комплексної оцінки ситуації та наслідків запропонованого 

рішення щодо її покращення; 

здатність користуватися сучасними технологіями збору інформації (нові та 

вдосконалені програми та платформи, нові опції). 

 

Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

Тема 1. Публічні 

фінанси та публічна 

фінансова діяльність 

Лекція: онлайн 

Навчальні питання 

1. Поняття фінансів, структура 

фінансової системи України 

2. Публічна фінансова діяльність 

3. Предмет, метод та система 

фінансового права 

  

1. Поняття фінансів, їх 

ознаки та функції 

2. Фінансова система 

України та її структура 

3. Фінансові 

правовідносини: суб’єкт, 

об’єкт, зміст і особливості  

4. Органи влади, що 

здійснюють фінансову 

діяльність 

5. Фінансове законодавство 

України  

6. Зміст фінансово-

правового регулювання 

7. Основний метод 

фінансово-правового 

регулювання, особливості 

його застосування 

8. Суб’єкти фінансового 

права 

9. Види фінансово-

правових норм 

10. Міністерство Фінансів 

України, його функції та 

повноваження 

11. Основні повноваження 

органів Державного 

казначейства України 

12. Співвідношення 

правового регулювання з 

державним управлінням: 

основні підходи до 

вирішення питання в 

сучасній юридичній 

доктрині 

 

Тема 2. Актуальні 

питання теорії 

фінансового права 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1. Теорія фінансового права: 

1. Фінансово-правові 

норми  

2. Види фінансово-



 еволюція, зміст основних положень 

2. Фінансово-правові відносини, їх 

суб’єкти, об’єкт, зміст та особливості 

3. Невирішені питання теорії 

фінансового права 

4. Основні завдання у вирішенні 

актуальних питань теорії 

фінансового права 

 

правових норм  

3. Структура та форми 

реалізації фінансово-

правових норм  

4. Поняття фінансових 

правовідносин  

5. Склад фінансових 

правовідносин 

6. Фінансове право як 

галузь публічного права 

7. Особливі риси відносин, 

які становлять предмет 

фінансового права 

8. Метод правового 

регулювання 

9. Владність як зміст 

методу фінансово-

правового регулювання, 

особливості, які 

реалізуються в 

імперативних приписах у 

сфері фінансової діяльності 

держави 

10. Метод субординації, 

метод погодження, метод 

рекомендації 

11. Система фінансового 

права, 

12. Загальна та особлива 

частина фінансового права 

13. Принципи фінансового 

права, в яких 

конкретизуються 

особливості предмета і 

методу фінансово-

правового регулювання  

 

Тема 3. Актуальні 

питання реалізації 

фінансового контролю 

 

Практичне заняття 

Питання до заняття 

1. Сутність, види, методи, організація 

та органи проведення фінансового 

контролю 

2. Фінансовий контроль державних 

органів виконавчої влади 

3. Сфери повноваження органів 

законодавчої влади у сфері 

фінансового контролю  

5. Повноваження органів виконавчої 

влади у сфері фінансового контролю 

Розбір практичних ситуацій щодо 

реалізації фінансового контролю 

 

1. Державний фінансовий 

аудит, органи, що вправі 

його проводити 

2. Органи місцевого 

самоврядування, що 

наділені повноваженнями у 

сфері фінансового 

контролю 

3. Суб’єкти, що мають 

право проводити 

аудиторські перевірки 

суб’єктів господарювання 

4. Реалізація громадського 

фінансового контролю 

5. Організаційно-правові 



 форми державного 

фінансового контролю 

6. Фінансовий контроль 

представницьких органів 

державної влади 

7. Ретроспектива появи 

Рахункових палат у світі, 

зарубіжний досвід їх 

діяльності 

8. Правовий статус та 

компетенція Рахункової 

палати України 

9. Контрольні 

повноваження Кабінету 

Міністрів України, 

Міністерства фінансів 

України, Державної 

казначейської служби 

України, Державної 

податкової служби України 

10. Аудиторський 

фінансовий контроль, його 

сутність, значення 

11. Види фінансового 

контролю за часом та 

формою проведення, 

сферою фінансової 

діяльності, суб’єктним 

складом органів, що його 

здійснюють. 

12. Поняття «метод 

фінансового контролю» та 

«методика фінансового 

контролю»  

13. Методи, що 

використовують Рахункова 

палата України та 

Державна аудиторська 

служба України 

Тема 4. Трансформація 

та подальший розвиток 

фінансових 

правовідносин в 

Україні 

 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1. Подальший розвиток бюджетного 

регулювання в Україні: невирішені 

питання та основні напрями 

розв’язання актуальних питань 

2. Подальший розвиток правового 

регулювання міжбюджетних 

відносин: невирішені питання та 

основні напрями розв’язання 

актуальних питань 

3. Подальший розвиток податкового 

права в Україні: невирішені питання 

1. Стан реалізації стратегії 

реформування системи 

управління державними 

фінансами України 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з 

дотриманням основних нормативних документів Національної академії 

внутрішніх справ. 

Політика щодо академічної доброчесності: здобувач вищої освіти має 

погодитися на дотримування принципів академічної доброчесності (складати 

тематичні та підсумковий тести самостійно без допомоги сторонніх осіб, не 

вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити власні результати чи 

погіршити/покращити результати інших здобувачів, не поширювати відповіді 

тематичні та підсумковий тести з дисципліни). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування та підготовки практичних 

завдань під час заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. При визначенні середнього балу здобувача вищої 

освіти необхідною умовою є наявність відповідних балів не менше, як на 50% 

занять. При невиконанні цієї умови здобувач вважається таким, що має 

академічну заборгованість за дисципліною «Актуальні проблеми фінансового 

права», яку зобов’язаний ліквідувати. За об’єктивних причин (хвороба та ін.) 

навчання може відбуватись в онлайн у формі, погодженій з викладачем. 

Політика щодо ліквідації заборгованості та перескладання: академічну 

заборгованість за пропущеними семінарськими та практичними заняттями 

здобувач вищої освіти зобов’язаний ліквідувати шляхом відпрацювання у 

визначеній викладачем формі та в узгоджений з викладачем термін відповідних 

тем програми навчальної дисципліни, з яких є пропуск. За бажанням отримати 

оцінку, вищу за оцінку, отриману на занятті, здобувач має право перескласти 

відповідну тему у визначеній викладачем формі та в узгоджений з викладачем 

термін. 

 

Оцінювання результатів навчання 

 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 

мax 60 % мах 40 % мах 100 % 

Тема 1 

 

Тема 2 Тема 3 

 

Тема 4 Самостійна 

робота 
залік  

5 5 5 5 40 40 100 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ESТС 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-5 9 незадовільно Fx необхідне перескладання 
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