
Опис 

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Фінансово-правовий 

радник» освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня 

«Магістр» за спеціальністю 081 «Право» денної/заочної форми навчання 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання 

навчальних дисциплін «Фінансово-правовий радник» забезпечує досягнення 

здобувачами освіти програмних результатів навчання, що визначені 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 643 від 20.07.2022р. Викладання зазначених нижче 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок у сферах щодо: 

податкового планування та оптимізації оподаткування; альтернативних 

способів вирішення спорів у податкових правовідносинах; оподаткування 

окремих видів діяльності та операцій; регулювання податкового 

адміністрування; охорони та захисту прав суб’єктів податкових 

правовідносин; публічної служби у фінансово-контрольних органах; 

практики ЄСПЛ у податкових спорах; правового  регулювання фінансової 

безпеки держави. 

Ключовими результатами навчання за вибірковим блоком «Фінансово-

правовий радник» ОС «Магістр» 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 

«Фінансово-правовий радник», зокрема, опанування відповідних навчальних 

дисциплін вибіркового блоку «Фінансово-правовий радник». 

Результати навчання, що відображують специфіку вибіркового блоку 

«Фінансово-правовий радник» ОС «Магістр», формуються за рахунок 

вивчення здобувачами освіти дисциплін вибіркового блоку дисциплін 

«Фінансово-правовий радник», використання авторських методик викладачів, 

завдяки чому відбувається поглиблене опанування здобувачами освіти 

фінансового права, цивільного права, адміністративного процесуального 

права. Досягнення результатів навчання в частині, яка забезпечується блоком 

дисциплін «Фінансово-правовий радник», забезпечується ґрунтовним 



формуванням у здобувачів освіти таких загальних та спеціальних 

компетентностей як здатності до абстрактного мислення; пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; адаптації та дії в новій 

ситуації; генерування нових ідей (креативності); працювати в міжнародному 

контексті; ухвалення рішень у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування; донесення до фахівців та нефахівців 

у сфері права інформації, ідей, змісту проблем та характеру оптимальних 

рішень з належною аргументацією; оцінювання взаємодії міжнародного 

права та міжнародних правових систем з правовою системою України; 

обґрунтування та мотивування правових рішень, надання розгорнутої 

юридичної аргументації; застосовування медіації та інших правових 

інструментів альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових 

спорів; утвердження етичних стандартів правничої діяльності, стандартів 

професійної незалежності та відповідальності правника; самостійного 

готування проектів актів правозастосування з врахуванням вимог щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості; аналізування та 

інтерпретування результатів наукових досліджень, враховуючи використання 

міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів. 

Вказане забезпечує досягнення визначених у відповідних робочих 

програмах дисциплін, які входять до названого вибіркового блоку, таких 

результатів навчання як вміння, навички оцінювати природу та характер 

суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 

бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; здійснювати 

презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження, аргументувати висновки; обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи; оцінювати достовірність інформації та 

надійність джерел, ефективно опрацьовувати та  використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; 



генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг.  

Механізми забезпечення досягнення результатів навчання, визначених 

за вибірковим блоком дисциплін «Фінансово-правовий радник», 

передбачають використання професорсько-викладацьким складом таких 

форм, методів, технологій викладання та навчання, які відповідають вимогам 

сучасності, вчать самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, 

самостійно навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на 

здобувача освіти і формування у нього навичок, вмінь, компетентностей. 

Опанування здобувачами освіти навчальних дисциплін вибіркового блоку 

«Фінансово-правовий радник» забезпечується акцентуванням у процесі 

викладання на проблемних аспектах виконавчої та судової практики, 

стимулюванні здобувачів освіти до самостійності і автономності у пошуку 

таких проблемних питань, шляхів правової оцінки, вирішення тих чи інших 

правових ситуацій. Професорсько-викладацький склад використовує у 

навчальному процесі такі форми, методи, технології навчання як лекції, 

мультимедійні заняття, семінарські заняття, гуртки, круглі столи, самостійну 

роботу здобувачів освіти. 

Перелік дисциплін вибіркового блоку «Фінансово-правовий 

радник»: 

У рамках навчальної дисципліни «Правові основи публічного 

кредитування» розкриваються: особливості правового регулювання 

відносин в сфері публічного кредитування (взяття державних (місцевих) 

запозичень, державних (місцевих) гарантій та кредитування бюджету), щодо 

суб’єктів правовідносин в сфері державного (місцевого) кредиту, управління 

державним (місцевим) боргом та фінансування державного (місцевого) 

боргу, щодо граничного обсягу державного (місцевого) боргу, стосовно 

порядку розміщення державних облігацій України та облігацій місцевих 

позик, надання державних (місцевих) гарантій, державне та місцеве 

кредитування за рахунок залучених коштів; кредитування бюджету 

відповідно до бюджетних програм, а також публічне кредитування за 

рахунок позабюджетних фондів коштів; повернення коштів, наданих на 

умовах публічного кредитування та забепечення погашення заборгованості 

перед бюджетами та позабюджетними цільовими фондами коштів. 

За допомгою навчальної дисципліни «Правовий режим публічних 

фондів коштів» розкривається поняття та сутність публічного фонду коштів, 

конституційно-правові основи їх створення та діяльності, критерії їх 



визнання публічними та розмежування на види, їх місце в фінансовій 

системі, управління такими фондами, взаємодії позабюджетних публічних 

фондів з бюджетною системою та приватними фондами коштів, а також 

фінансового контролю за їх створенням, формуванням їх доходів та 

використання фінансових ресурсів публічних фондів коштів, ефективністю їх 

функціонування. 

У межах навчальної дисципліни «Правове регулювання 

оподаткування доходів фізичних осіб» розкривається: загальна 

характеристика податку на доходи фізичних осіб, його місце в податковій 

системі, еволюція його правового закріплення, роль в бюджетоутворенні; 

види та правовий статус платників податку на доходи фізичних осіб їх 

представників; реєстрація платників ПДФО в Державному реєстрі фізичних 

осіб, номер картки платника податків, податкова адреса фізичної особи та 

порядок її зміни, податкова адреса та податковий облік податкового агента, 

електронний кабінет; елементи податку на доходи фізичних осіб, особливості 

оподаткування окремих об’єктів оподаткування; правове регулювання 

нарахування та сплати ПДФО та військового збору; особливості 

оподаткування доходів фізичних осіб нерезидентів. 

Форми та методи навчальної дисципліни «Правове регулювання 

фінансової безпеки у господарській діяльності» передбачають поглиблену 

підготовку з питань організації та здійснення правового регулювання 

фінансової безпеки у господарській діяльності, а саме: теоретико-правових 

основ фінансової безпеки та принципи її реалізації. Розкриваються 

особливості правового статусу суб’єктів у сфері забезпечення фінансової 

безпеки господарської діяльності. Зосереджується увага на особливостях 

правового регулювання окремих елементів фінансової безпеки, зокрема, 

бюджетній, податковій та валютній складових. 

У межах навчальної дисципліни «Правові основи бюджетування у 

публічній сфері» передбачається поглиблена підготовка з питань теоретико-

правових основ бюджетування та принципів її реалізації. Досліджуються 

правовий статус суб’єктів у сфері бюджетування. Зосереджується увага на 

особливостях програмно-цільового методу у бюджетному процесі; гендерно-

оріїнтоване бюджетування; бюджет участі та відкритість використання 

публічних коштів. 

За допомогою навчальної дисципліни «Інновації у сфері фінансів» 

розкривається сутність правового регулювання інновацій та інноваційної 

діяльності в Україні, особливостей фінансування інноваційної сфери; 

фінансових послуг у сфері інноваційної діяльності; розкриваються правові 

аспектів технології блокчейн і правова природа цифрових активів; 

фінансових інновацій та фінансових технологій. Зосереджується увага на 



європейському, зарубіжному, а також українському досвіді правового 

регулювання віртуальних активів та фінансових технологій. Досліджуються 

фінансово-правове регулювання віртуальних активів та розвиток технології 

блокчейн, а також правова природа інновацій у сфері банківських послуг та 

небанківських фінансових послуг. 

Навчальна дисципліна «Захист прав та інтересів суб’єктів фінансових 

правовідносин» передбачає отримання теоретичних знань щодо сутності 

прав та інтересів суб’єктів фінансових правовідносин та засобів їх захисту; 

формування практичних навичок та умінь щодо застосування практики 

судових органів з вирішення  спорів з фінансово-правових питань. 

Поглиблює здатність розуміти порядок оскарження рішень контролюючих 

органів  як засобу захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин; 

здатності аналізувати практику Верхового Суду з вирішення податкових 

спорів та спорів в сфері банківської діяльності, практику ЄСПЛ  розгляду 

спорів з питань видатків державного бюджету та  податкових спорів щодо 

порушення права  на справедливий суд та захист власності, а також 

демонструвати здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

В обсягу навчальної дисципліни «Альтернативні способи вирішення 

фінансових спорів» розкриваються види та особливості альтернативних 

способів вирішення спорів у податкових правовідносинах, правові засади їх 

запровадження, місце в правовій системі України та зарубіжний досвід 

використання, процедура та механізм застосування альтернативних способів 

вирішення спорів у податкових правовідносинах, поняття та сутність 

податкового спору, його ознаки, стадії ескалації та моделі завершення 

конфлікту, поведінкові стратегії та стилі взаємодії в конфлікті, підходи та 

способи вирішення конфлікту, поняття та природа інтересів та потреб сторін 

у конфлікті, особливості участі адвоката в медіації, поняття, сутність та 

соціально-правова природа судової медіації як альтернативного способу 

вирішення спорів у податкових правовідносинах, особливості процедури 

врегулювання податкових спорів за участю судді, визначення ролі та 

компетенції судді у процедурі врегулювання спору за участю судді, основні 

поняття, теоретичні та правові положення щодо комбінованих та інших 

альтернативних способів вирішення спорів у податкових правовідносинах. 

У межах навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів 

господарювання та податкове планування» передбачається поглиблена 

підготовка з питань оподаткування, а саме: розкривається сутність 

теоретичних аспектів податкового планування та оптимізації оподаткування, 

сучасних методів податкового планування та оптимізації оподаткування. 

Досліджуються особливості організації податкового планування та 

оптимізації оподаткування, поняття основних засад і видів податкового 



планування та оптимізації оподаткування. Зосереджується увага на 

моделюванні законних схем податкового планування та оптимізації 

оподаткування різними податками, що стягуються на території України, у 

країнах ЄС, інших зарубіжних країнах. 

Форми викладання та методи навчальної дисципліни «Правове 

регулювання публічних закупівель» спрямовані на вивчення правового 

регулювання публічних закупівель. У межах навчальної дисципліни 

вивчається: економіко-правова сутність публічних закупівель; поняття, 

принципи  здійснення та ознаки публічних закупівель; джерела правового 

регулювання публічних закупівель; державне  регулювання та контроль у 

сфері публічних закупівель; процедури здійснення публічних закупівель; 

договір про закупівлю. 

Навчальна дисципліна «Оборотоздатність корпоративних прав» 

спрямована на оглядове вивчення оборотноздатності корпоративних прав, 

підстав та порядку відчуження корпоративних прав у господарських 

товариствах, дослідження способів передачі корпоративних прав та способів 

захисту корпоративних прав. 

У межах навчальної дисципліни «Фінансово-контрольне право» 

передбачається поглиблена підготовка з питань організації та здійснення 

публічного фінансового контролю і його правового регулювання, а саме: 

розкривається сутність основних положень чинного фінансового 

законодавства України, що регулює контрольні правовідносини по 

формуванню, розподілу та використанню публічних фондів. Досліджуються 

правовий статус державних органів фінансового контролю і права та 

обов’язки підконтрольних суб’єктів з приводу формування та використання 

публічних фінансових ресурсів. Зосереджується увага на організації 

фінансового контролю, форм та методів його проведення, встановлення 

правильності застосування норм фінансового права у сфері обігу публічних 

фінансів. 

 


