
Опис 

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Фінансове право» 

освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» 

за спеціальністю 081 «Право» денної/заочної форми навчання 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 644 від 

20.07.2022р. Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та розвитку 

практичних фахових навичок щодо: надання фінансових послуг; розв’язання 

спорів у податковій та грошово-кредитній сферах; застосування норм 

міжнародного і зарубіжного законодавства, з урахуванням специфіки 

міжнародних фінансових відносин. 

Ключовими результатами навчання за спеціалізацією «Фінансове право» 

ОС «Бакалавр» є набуття здобувачами освіти компетентностей, потрібних 

для ефективної професійної діяльності із урахуванням сучасних вимог ринку 

праці. Загальні та спеціальні компетентності (знання, розуміння, навички, 

здатності), яких здобувач освіти набуває в сфері правозастосування та в 

процесі навчання, передбачає виконання здобувачем освіти програми 

навчання за вибірковим блоком «Фінансове право», зокрема, опанування 

відповідних навчальних дисциплін вибіркового блоку ««Фінансове право». 

Вибірковий блок «Фінансове право» освітньої програми «Право» для 

здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» 

денної/заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін: 

«Правовий статус міжнародних фінансових організацій», «Спори у 

податковій та грошово-кредитній сфері», «Правове регулювання публічних 

фінансів», «Правовий статус фінансових установ». 

У межах навчальної дисципліни «Правовий статус міжнародних 

фінансових організацій» передбачається поглиблене вивчення питань 

фінансового права зарубіжних країн та міжнародного фінансового 

законодавства, а саме: розкривається сутність міжнародних фінансових 

відносин та участі у них міжнародних фінансових організацій; особливості 

участі Світового банку та Групи організацій Світового банку у міжнародних 

фінансових відносинах; дослідження фінансово-правових проблем протидії 

легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму, участі у цьому 

низки міжнародних організацій; аналіз особливостей правового статусу 



міжнародних організацій та вищих органів фінансового контролю, 

міжнародних організацій банківського регулювання, контролю та нагляду. 

У межах навчальної дисципліни «Спори у податковій та грошово-

кредитній сфері» передбачається поглиблене вивчення питань фінансового та 

суміжного законодавства, що регулює відносини у грошово-кредитній сфері. 

Зокрема, здатність реалізовевати права і свобод людини і громадянина в 

Україні як суб’єктів фінансових та інших правовідносин; застосовувати 

Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

прецедентну практику ЄСПЛ у податкових, кредитних, фінансових спорах. 

У межах навчальної дисципліни «Правове регулювання публічних 

фінансів» розкриваються правові основи регулювання відносин у сфері 

публічних фінансів; аналізуються особливості публічного інтересу у 

фінансових відносинах; розкриваються бюджетні правовідносини крізь 

призму публічних фінансів; розглядається співвідношення публічного і 

приватного у регулюванні та здійсненні бюджетних запозичень та ін. 

У рамках навчальної дисципліни «Правовий статус фінансових установ» 

розкриваються правові засади створення та діяльності фінансових установ в 

Україні, види фінансових установ, їх місце та роль на фінансовому ринку 

України, проблеми правового статусу та перспективи розвитку у контексті 

євроінтеграції фінансового ринку; загальні правові засади у сфері надання 

фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за 

діяльністю з надання фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і 

розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг та єдиної 

державної політики у фінансовому секторі України.  

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

 комплексні доктринальні знання про: засади створення та 

діяльності фінансових установ в Україні, види фінансових установ, їх 

місце та роль на фінансовому ринку України; функціонування 

міжнародних фінансових організацій та особливості міжнародних 

фінансових правовідносин і міжнародних організацій, задіяних у процесі 

управління публічними фінансами; сутність та особливості спорів, що 

виникають у податковій та грошово-кредитній сфері; 

 навички застосування норм міжнародного і зарубіжного 

законодавства, з урахуванням специфіки міжнародних фінансових 

відносин; 

 вміння визначати актуальні теоретичні та практичні проблеми 

щодо сутності основних понять, що пов’язані із функціонуванням 



фінансових установ, як в межах національного законодавства, доктрини, 

так і міжнародних нормативно-правових актів; 

 навички аналізу і узагальнення судової практики у податкових, 

банківських, валютних, митних й інших спорах; 

 вміння розмежовувати приватні та публічні спори у фінансовій 

сфері та аналізувати процесуальне законодавство; 

 розуміння сутності бюджетно-кредитних відносин і міжнародних 

грантів; 

 вміння розмежовувати процедури публічних закупівель за бюджетні 

кошти, та формувати замовлення на публічні закупівлі та тендерні 

пропозиції; 

 знання наукових підходів щодо визначення понять «публічні 

фінанси», «публічний інтерес», «публічна фінансова діяльність» та вміння 

відмежовувати публічні фінансові правовідносини із приватними майновими 

відносинами; 

 розуміння сутності міжнародних фінансових правовідносин;  

 навички щодо формулювання та висловлювання думки при розгляді 

актуальних питань стосовно діяльності фінансових установ в Україні;  

 знання особливостей правового статусу міжнародних фінансових 

організацій; 

 вміння визначати особливості фінансування проектів державно-

приватного партнерства; 

 розуміння проблем правового статусу фінансових установ та 

перспектив розвитку у контексті євроінтеграції фінансового ринку.

 Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності нормативно-

правових актів, що визначають правовий статус фінансових установ в 

Україні, статус міжнародних фінансових організацій, стосуються спорів, що 

виникають у податковій та грошово-кредитній сферах. 

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

 здатність надавати консультації з правових питань, зокрема з 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у фінансовій сфері; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, що 

виникають у фінансовій сфері;  

 здатність і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права;  



 здатність взаємодіяти з представниками інших професій та брати 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності; 

 спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення 

та пропонувати шляхи вирішення юридичних проблем: в сфері надання 

фінансових послуг; при розв’язанні спорів у податковій та грошово-

кредитній сферах, застосуванні норм міжнародного і зарубіжного 

законодавства, з урахуванням специфіки міжнародних фінансових відносин. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Фінансове 

право» кваліфікованими  фахівцями, в тому числі у формі авторських курсів; 

 залученню здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у 

фінансовій сфері, у тому числі податковій, грошово-кредитній, тощо; 

 проведенню майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків у 

фінансовій сфері, у тому числі податковій, грошово-кредитній;  

 використанню в освітньому процесі активних та інтерактивних 

форм проведення занять;  

 проведенню в навчальних групах проблемно-орієнтованих 

дискусій, предметом яких є обговорення проблемних питань: 

функціонування фінансових установ в Україні; діяльності міжнародних 

фінансових організацій; розв’язання спорів у податковій та грошово-

кредитній сферах; 

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду щодо: вирішення спорів у 

податковій та грошово-кредитній сферах; застосування норм міжнародного і 

зарубіжного законодавства, з урахуванням специфіки міжнародних 

фінансових відносин; вирішення казусу з урахуванням особливостей 

практичної ситуації наведеної в кейсі (задачі) та актуальності нормативно-

правової бази. 


