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Силабус навчальної дисципліни 

«ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма: 

«Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

У своїй майбутній професійній діяльності студенти, що 

навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування»  

 можуть стикатися з ситуаціями, які будуть вимагати застосування 

знань не тільки з фахових дисциплін, а й суміжних галузей, що 

пов’язані з порушенням вимог фінансового законодавства та 

законодавства, що регулює господарську діяльність. 

Кожен працівник повинен знати не тільки те, як необхідно 

працювати на відповідній посаді, виконувати покладені на нього 

трудові обов’язки, а й передбачати негативні наслідки порушень 

вимог законодавства. 

Таким чином, вивчення дисципліни допоможе студентам 

уникнути можливих негативних ситуацій в майбутній професійній 

діяльності. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Норми, що регламентують правовідносини в сфері організації 

контролю за додержанням фінансового законодавства, 

відповідальність за порушення фінансового законодавства та 

законодавства, що регулює господарську діяльність. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальний курс спрямований на формування у студентів 

коплексу знань щодо правовідносин у сфері організації контролю за 

додержанням фінансового законодавства, відповідальності за 

порушення фінансового законодавства та законодавства, що регулює 

господарську діяльність. 

Курс має висвітлити стрижневі питання в цій галузі знань і бути 

спрямованим на формування у студентів творчих здібностей і 

навичок засвоєння викладеного матеріалу, формування у них 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/2925ea6229ba/071.Account2020.pdf
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системи правових знань, підвищення рівня правової свідомості та 

культури, які допоможуть їм  майбутній професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та 

стандартів професійної етики для досягнення спільної мети. 

Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері обліку та оподаткування або у процесі навчання, 

що вимагає застосування положень і методів економічних наук, та 

може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати 

контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність застосовувати норми права та податкового 

законодавства України у практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Здатність перевіряти законність, достовірність, економічну 

доцільність господарських і фінансових операцій з метою 

збереження власності, попередження порушень та зловживань. 

Здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Здатність організовувати власну професійну діяльність, 

застосовувати знання для розв’язання практичних ситуацій, 

ухвалювати рішення відповідно до законодавства. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В 

УКРАЇНІ 

Тема 1. Податкові органи в Україні. Організація податкового 

контролю 

Тема 2. Способи забезпечення виконання платниками 

податкового зобов’язання 

 

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВПОРУШЕННЯ В СФЕРІ 

ОПОДАТКУВАННЯ 

Тема 3. Кримінальна та адміністративна відповідальність за 

порушення в сфері оподаткування 

Тема 4. Фінансова відповідальність за порушення в сфері 

оподаткування 
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МОДУЛЬ ІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ТРУДОВА, 

КРИМІНАЛЬНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСОВІ ПРАВПОРУШЕННЯ 

ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Тема 5. Поняття та сутність бюджетної системи. Організація 
контролю за додержанням бюджетного законодавства 

Тема 6. Відповідальність за порушення бюджетного 
законодавства 
 

РОЗДІЛ 4. ТРУДОВА, КРИМІНАЛЬНА ТА 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСОВІ 

ПОРУШЕННЯ 
Тема 7. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. 

Дисциплінарна відповідальність працівників 

Тема 8. Поняття, підстави та умови матерiальної 

вiдповiдальностi учасників трудових правовідносин. 

Тема 9. Кримінальна та адміністративна відповідальність за 

фінансові правопорушення 

Пререквізити 

Для підвищення ефективності засвоєння курсу та повного 

розуміння питань, що вивчаються навчальною дисципліною, велике 

значення мають знання, отримані студентами під час вивчення 

профільних дисциплін, у першу чергу «Основи правознавства», 

«Податкова система», «Фінансовий та податковий облік» та інші. 

Постреквізити 

Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни 

допоможуть їм при написанні курсової роботи, а також у майбутній 

професійній діяльності. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А. 

А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. 

О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 

Харків, 2020. – 428 с.  

2. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за 

ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія 

адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.  

3. Науково-практичний коментар Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Станом на 3 лютого 2020 р. // За 

заг. ред. Д.В. Журавльова. - К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 

816 с. 

4. Податкове право України : підручник / [О. О. Головашевич, А. 

М. Котенко, Є. М. Смичок та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, Н. А. 

Маринів. – Харків : Право, 2019. – 440 с. 

5. 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. 

6. Трудове право України : підручник / МВС України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ ; [С. М. Бортник, К. Ю. Мельник, Л. В. 

Могілевський та ін.]. – Харків, 2019. – 408 с. 

https://www.booklya.ua/editor/d-v-zhuravlov-85119/
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Рекомендована 

література 

 

Допоміжна 

1. Фінансове право України: навч. посібник (у схемах, таблицях 

та коментарях) / К. А. Гурковська, О. Б. Мороз, Ю. С. Назар, Л. М. 

Сукмановська. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 308 с.  

2. Фінансове право : конспект лекцій / укладач М. В. Плотнікова. 

– Суми : Сумський державний університет, 2019. – 253 с.  

3. Трудове право України [текст] підручник / За загальною 

редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, 

перероб. і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 472 с.  

4. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний 

посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. – 944 с.  

5. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове 

право. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.. 

6. Кримінальний кодекс України. Науково – практичний комментар: у 

2 т./ за заг. Редакцією В.Я.Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. 

Тютюгіна. – 5-те видання., допов. – Х.: Право, 2013.  

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.rada.gov.ua/ – Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України; 

2. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України; 

3. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний веб-сайт Міністерства 

юстиції України; 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять 
Кількість годин 

5 семестр 6 семестр 

Лекції 30 28 

Семінари 30 28 

Самостійна робота 30 34 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

https://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано  

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано  

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ЄГОРОВ 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: - 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів):  

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal  

E-mail: p.ehorov@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4499 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4499

