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Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: BriginetsO@meta.ua  

                                    o_bryhinets@univer.km.ua 
 

Профілі в наукових базах даних: 

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4058-7566 

Google Академія: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2D74sbYAAAAJ 

 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: за попередньою домовленістю по мобільному 

телефону +38 (066)-220-51-34 у робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю по мобільному 

телефону +38 (066)-220-51-34 у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

При вивчені даного курсу слухачі отримають теоретичні знання та практичні 

навички щодо дотримання, виконання та використання норм фінансового 

законодавства. 

Призначенням навчальної дисципліни «Проблеми фінансового права» є 

формування у студентів розуміння сутності цієї галузі права України та її 

правових інститутів, особливостей фінансового-правових норм і відносин, 

ознайомлення з системою фінансових органів та їх компетенцією, 

https://orcid.org/0000-0003-4058-7566


характеристика форм та методів їх діяльності при здійсненні фінансового 

контролю, набуття студентами теоретичних і практичних навичок з належної 

реалізації норм фінансового права, захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів фінансових-правових відносин. 

Метою є: ознайомлення здобувачів вищої освіти із специфічними поняттями 

та термінами, які використовуються в фінансовому праві,   вивчення 

студентами правових засад фінансової діяльності держави, 

отримання ними навиків роботи з фінансово-правовими актами та вміння 

практичного їх застосування. 

Програмні 

компетентності 

ФК-1 Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права 

ФК-2 Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання суспільних 

відносин 

 ФК-3 Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, просторі та за 

колом осіб 

ФК-4 Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати 

судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

ФК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності 

ФК-6 Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів 

ФК-7 Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення 

ФК-8 Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту перед підготовленою 

аудиторією 

ФК-9 Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по справі та 

відображати її у тексті різних правових документів, у тому числі з 

процесуальних питань 

Програмні 

результати 

навчання 

РН-8 Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та практики 

професійної діяльності в галузі права 

РН-9 Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, історії 

розвитку, закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання 

суспільних відносин у різних галузях 

РН-10 Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного 

права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання 

РН-11 Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та 

правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

РН-12 Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій з правових питань у різних сферах 

юридичної діяльності 

РН-13 Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх 

науково-правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення 

РН-14 Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти 

проекти нормативно-правових актів 

РН-15 Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її перед 

підготовленою аудиторією 

РН-16 Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній 



справі, формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у 

тому числі процесуальних 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Курс навчання – 2-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.1. Теорія держави і права;   

2) супутні дисципліни – ВДПП 2.1.54. Податкове право 

3) наступні дисципліни – ВДПП 2.1.55. Проблеми банківського 

права   
 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи – 100 годин, 

лекційних – 12 годин, семінарських – 8 годин.  

 

Форма 

навчання  
Денна, заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас …  

тощо. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/20 

 

1. Актуальні 

питання теорії 

фінансового права 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 3 

2/2/20 

 

2. Правовий режим і 

види публічних 

фондів коштів 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 3 

4/2/27 

 

3. Проблеми 

правового 

регулювання 

податкової системи 

та статусу суб’єктів 

податкових 

правовідносин 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  2,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 3 

4/2/27 

 

4. Проблеми 

бюджетного права 

та бюджетного 

процесу в Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

Лекція –  2,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 3 



тощо… 

2/2/20 

 

5. Проблеми 

правової 

регламентації та 

державного 

регулювання в сфері 

надання 

банківських послуг 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  2,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/20 

 

6. Державне 

регулювання 

валютних операцій. 

Проблеми правової 

регламентації та 

державного 

регулювання в сфері 

надання фінансових 

(парабанківських) 

послуг 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  2,5 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 1 

2/2/20 

 

7.  Проблеми 

правового 

регулювання 

фінансового 

контролю (нагляду) 

в Україні, його види 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2 

2/2/10 

 

8.  Актуальні 

питання фінансово-

правової 

відповідальності 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Проблеми фінансового права» в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Проблеми фінансового права» в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Структура залікового білету включає два 

теоретичних питання та задачу. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Бюджетний кодекс : закон України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI/ URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. П. Гетманець ; [Бандурка О. 

М., Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-

т внутр. справ. Харків, 2017. 392 с. 

3. Фінансове право : підручник / [О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О. А. 

Лукашев та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик. Харків : Право, 

2019. 416 с. 

4. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. 

Менджул. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с. 

5. Фінансове право : конспект лекцій / укладач М. В. Плотнікова. Суми : 



Сумський державний університет, 2019. 253 с. 

6. Кучерявенко М.П. Фінансове право:підручник. Київ: Алерта, 2016.  

7. Фінансове право : підручник / М.П.Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О. А. 

Лукашев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка. Харків: Право, 2016. 

8. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. 

Гетманець ; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та інші. Х. : 

Екограф, 2015  500 с. 

Політика 

щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів 

за пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Лекції відпрацьовуються у вигляді написання реферату по темі лекції. 

Семінарське заняття відпрацьовується шляхом усного опитування та 

вирішення практично-ситуативного завдання по даній темі. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у конференціях за тематикою, 

пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 

201/20  (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188


Викладач дисципліни: 

професор  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права,  

д.ю.н, доцент                                                               __________________    О.О. Бригінець 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права 

15 вересня 2020 року, протокол № 2. 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                          ____________________     І.Л. Самсін 
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Обліковий обсяг – 0,24 ум.др.арк. 

 


