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Актуальні питання фінансового права 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2. Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 

 

30 

14 

16 

60 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування 

розуміння актуальних питань фінансового права в розрізі 

його найбільш важливих та перспективних складових на 

основі системи знань норм фінансового права. 

Завданнями навчальної дисципліни є поглиблення та 

вдосконалення здобувачами знань щодо: актуальних питань 

фінансових та бюджетних 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 та за 

порушення бюджетного законодавства; особливостей 

податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних 

правовідносин; специфіки фінансових перерозподільних 

відносин.  

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання 

фінансового права» тісно пов’язана з такими навчальними 

дисциплінами, як «Актуальні питання адміністративного 



права », «Актуальні птьання адміністративного процесу», 

«Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів», 

«Правові та організаційні основи державного контролю в 

Україні». 

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Вибір методів навчання зумовлений характером 

пізнавальної діяльності студентів та особливостями 

навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи. 
 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та 

критерії оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 

за рейтинговою шкалою, що передбачає накопичення 100 

балів, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як 

середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 



Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка 

множиться на коефіцієнт 20. 

11.Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати: 

-       сучасну філософію та концептуальні положення щодо 

процесу нормотворення у сфері регулювання фінансових 

правовідносин; 

-       систему, характеристику та особливості фінансового 

законодавства України; 

-       нормативно-правові положення щодо участі держави, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

в діяльності з питань фінансів; 

-       основні проблемні питання, які існують на даному 

етапі розвитку у сфері фінансових правовідносин. 

  

вміти: 

-       використовувати набуті теоретичні знання у 

повсякденній правничій діяльності; 

-       аналізувати та надавати тлумачення положенням 

законодавчих та нормативно-правових норм, що регулюють 

правовідносини у сфері фінансової діяльності; 

-       використовувати відповідні техніко-юридичні 

процедури при застосуванні норм чинного фінансового 

законодавства у правничій роботі; 

-       застосовувати на практиці набуті знання щодо 

актуальних проблемних питань фінансового права. 
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