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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – загальногалузева 

4. Назва дисципліни – Фінансове право 

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – ППО 10. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – п’ятий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 51 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 34,8 

 семінарські заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 65,2 

 самостійна робота (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 49 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 
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 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ППО 3. Фінанси,  

 2) супутні дисципліни – ППВ 2.2. Міжнародні валютно-

кредитні відносини; 

ППВ 2.3. Фінансові та кредитні 

системи зарубіжних країн 

 3) наступні дисципліни – ППО 16. Податкова система  

ППО 17. Банківська система 

ППО 19.Бюджетна система 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

2. Заплановані результати навчання 

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

усвідомлювати його цінності та необхідність сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні/ 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних фінансових систем та їх структури. 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 

СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК 13*. Розуміння особливостей формування та функціонування 

фінансів країн Європейського Союзу. 

СК 14*. Здатність застосовувати знання з фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних економічних і 

валютно-кредитних відносинах. 

СК 15*. Розуміння особливостей функціонування місцевих 

фінансів і бюджетів місцевого самоврядування.  
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Результати навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем. 

ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових 

і національних фінансових систем та їх структури. 

ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових 

і національних фінансових систем та їх структури. 

ПР 06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових задач. 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР 15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою 

у професійній діяльності. 

ПР 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПР 26*. Застосовувати набуті знання з фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних економічних і 

валютно-кредитних відносинах. 

ПР 27*. Застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у 

бюджетному процесі на рівні територіальних громад. 

ПР 28*. Визначати особливості формування фінансів країн 

Європейського Союзу та функціонування міжнародних 

фінансових організацій у сфері банківської та страхової 

діяльності. 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) називати понятійно-термінологічний апарат  фінансового права; 

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регулюють фінансову 

діяльність держави і органів місцевого самоврядування; 

1.3) описувати систему та компетенцію органів державної влади та 

місцевого самоврядування в сфері фінансової діяльності держави; 

1.4) знаходити головні закономірності фінансового права як однієї з 

публічних галузей права; 

1.5) описувати структуру та основні інструменти фінансового права 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) з’ясовувати  зміст  дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування; 
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2.2) класифікувати фінансові правопорушення за  видами юридичної 

відповідальності суб’єктів фінансового права; 

2.3) виділяти стадії бюджетного процесу та оцінювати їх значення для 

фінансової діяльності держави; 

2.4) описувати процедури фінансового контролю в Україні; 

2.5) переглядати сучасні тенденції розвитку фінансових правовідносин 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) знаходити відмінності між публічними та приватними фінансами; 

3.2) знаходити і добирати необхідну фінансово-правову інформацію; 

3.3) правильно і доцільно застосовувати нормативну базу в галузі 

фінансового права на практиці; 

3.4) могти кваліфікувати фінансово-правові ситуації; 

3.5) аргументовано доводити свою думку з питань публічних фінансів  

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в 

сфері фінансової діяльності держави; 

характер і тенденції розвитку фінансового законодавства; 

4.2) виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), 

викладені в нормативних актах щодо фінансової діяльності держави та 

органів місцевого самоврядування; 

4.3) визначати закономірності процесу реалізації норм фінансового права; 

4.4) розуміти як виникають, змінюються і припиняються суспільні 

відносини,                                                                                                                

що є предметом фінансового, бюджетного та податкового права; 

4.5) логічно проаналізувати фінансову норму і можливі наслідки її реалізації 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу складання (видання, прийняття) державного та 

місцевих бюджетів; 

5.2) аргументувати як сплата чи не сплата  конкретною особою обов’язкових 

платежів може впливати на фінанси держави. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати юридичну повноцінність нормативних актів в фінансовій 

сфері; 

6.2) робити висновок щодо повноти виконання суб’єктами бюджетного 

процесу державного та місцевих бюджетів; 

6.3) пропонувати власні шляхи вирішення конфліктних ситуацій в сфері 

фінансової діяльності держави 

6.4) розробляти можливості інтеграції норм зарубіжного законодавства в 

податковій, бюджетній, банківській, валютній сферах в національне 

законодавство, що регулює фінансову діяльність держави 
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7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти документів за завданою ситуаційною задачею; 

7.2) пропонувати варіанти вирішення реальних фінансових ситуацій на 

підставі законодавства України та проводити аналогію з законодавством 

інших держав. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави та місцевого 

самоврядування 

Поняття, зміст і функції фінансів їх видима та прихована форми прояву. 

Фінанси як економічна, правова, політична та правова категорія. Поняття, суть і 

зміст фінансів як правової категорії. Законодавче закріплення функцій фінансів. 

Співвідношення поняття «гроші» за національним (цивільним) законодавством 

України та поняттям «гроші» (як валютні цінності) у фінансовому праві України.  

Фінансова система України, її складові. Законодавче закріплення інститутів 

фінансової системи України. Та правові джерела регламентації їх 

функціонування. 

Конституційно-правові основи фінансів держави та фінансової діяльності 

держави. Визначення фінансів держави та фінансів органів місцевого 

самоврядування як складових елементів публічних фінансів.  

Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів місцевого 

самоврядування. Принципи фінансової діяльності. Форми та методи фінансової 

діяльності держави й органів місцевого самоврядування. Органи публічної 

влади, які здійснюють фінансову діяльність держави й місцевого 

самоврядування. 

Правові форми фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування. Поняття та види фінансово-планових актів. Поняття та види 

фінансово-правових актів. 

 

Тема 2. Фінансове право як галузь права 

Предмет і метод фінансового права. Визначення фінансового права як 

публічної галузі права. Загальна характеристика юридичних можливостей 

впливу на суспільні відносини з метою забезпечення необхідної поведінки 

учасників цих правовідносин, а саме: припис, заборона і дозвіл. Принципи та 

функції фінансового права.  

Місце фінансового права в системі права України.  Система фінансового 

права. Визначення складових інститутів загальної частини фінансового права. 

Визначення складових інститутів особливої частини фінансового права. 

Специфіка побудови особливої частини фінансового права. 

Джерела фінансового права. Значення судових актів для застосування 

фінансово-правових норм. Міжнародно-правові акти як джерела фінансового 

права. Проблеми систематизації фінансового права України.  

Співвідношення фінансового права як галузі права (нормативне значення),  як 

наука (наукове значення) та як навчальна дисципліна (навчальне значення). 
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Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини  

Поняття фінансово-правових норм.  Визначення загальних особливостей 

фінансово-правової норми як будь-якої іншої норми права. Визначення 

специфічних ознак фінансово-правової норми, які обумовлені особливостями 

предмета і методу фінансового регулювання. Склад фінансово-правової норми. 

Особливості фінансово-правової санкції. Правова природа фінансово-правових 

санкцій. 

Види фінансово-правових норм. Класифікація фінансово-правових норм за: 

предметом (змістом) правового регулювання;  характером приписів які в них 

містяться: територією дії; терміном дії у часі; дії за колом осіб. Особливості 

поділу норм фінансового права на матеріальні та процесуальні норми. Реалізація 

фінансово-правових норм. 

Фінансово-правові відносини та їх функції. Структура фінансово-правових 

відносин. Класифікація фінансово-правових відносин. Виникнення, зміна і 

припинення фінансово-правових відносин. 

 

Тема 4. Правові основи фінансового контролю 

Поняття і призначення фінансового контролю. Визначення елементів 

фінансового контролю: об’єкт фінансового контролю, суб’єкт фінансового 

контролю, предмет фінансового контролю, мета фінансового контролю та 

методи фінансового контролю.  

Види і організаційно-правові форми фінансового контролю. Правові засади 

здійснення контрольних функцій органами фінансового контролю. Фінансовий 

контроль органів державної влади загальної компетенції.  Фінансовий контроль 

органів державної влади спеціальної  компетенції. Аудит як вид незалежного 

фінансового контролю.  

Методи фінансового контролю. Правове закріплення процедури проведення 

кожного з методів фінансового контролю. Права суб’єктів фінансового 

контролю відносно складання кінцевого документу за результатами проведеного 

контролю. 

 

Тема 5. Юридична  відповідальність суб’єктів  фінансового  права 

Загальний зміст юридичної відповідальності суб’єктів фінансової 

відповідальності. Мета юридичної відповідальності суб’єктів фінансової 

відповідальності. Правомірна та неправомірна поведінка суб’єктів фінансового 

права. Основні характеристики юридичної відповідальності суб’єктів 

фінансового права. Позитивна (перспективна) та негативна (ретроспективна) 

юридична відповідальність суб’єктів фінансового права.  

Підстави юридичної відповідальності суб’єктів фінансової 

відповідальності. Поняття та склад фінансового правопорушення. Суб’єкт 

фінансового правопорушення. Суб’єктивна сторона фінансового 

правопорушення. Об’єкт фінансового правопорушення. Об’єктивна сторона 

фінансового правопорушення. 
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Заходи державного примусу, що застосовуються у фінансовому праві. 

Правоохоронні заходи державного примусу. Виховні заходи державного 

примусу. Превентивні заходи державного примусу. 

 

Тема 6. Бюджет і бюджетне право. Бюджетна система України. 

Поняття, правова природа бюджету. Значення бюджету для 

функціонування держави, її адміністративно-територіальних утворень: 

економічне значення, соціальне значення, політичне значення та правове 

значення.  

Поняття і система бюджетного права. Бюджетно-правові норми та їх 

класифікація. Бюджетно-правові відносин, їх суб’єкт, об’єкт та зміст. 

Особливості бюджетно-правових відносин.  

Бюджетні права України, Автономної Республіки Крим, органів 

самоврядування на місцях. 

Поняття, правові основи і принципи бюджетного устрою України. 

Конституційно-правове закріплення бюджетної системи України.  

Загальна характеристика складу доходів і видатків бюджетів в Україні, 

що передбачені Бюджетним Кодексом України та доходи і видатки бюджетів, що 

закріплюються в щорічних Законах України Про Державний бюджет.  

Законодавча регламентація бюджетної класифікації.  

Правові методи бюджетного регулювання.  

Бюджетний дефіцит та профіцит та правові шляхи їх подолання. 

 

Тема 7. Правові засади бюджетного процесу в Україні 

Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу. Стадії бюджетного 

процесу їх характеристика.  

Бюджетне планування як основа бюджетного процесу. 

Порядок складення проекту бюджету.  

Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України. Розгляд та 

прийняття рішень про місцеві бюджети. 

Правова регламентація виконання Державного та місцевих бюджетів. 

Звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів. 

 

Тема 8. Правове регулювання міжбюджетних відносин 

Поняття міжбюджетних відносин та їх співвідношення з бюджетними 

відносинами.  Принципи міжбюджетних відносин. Мета регулювання 

міжбюджетних відносин. Види міжбюджетних відносин.  

Концептуальні основи міжбюджетних відносин закладені у Бюджетному 

кодексі.  

Поняття бюджетного регулювання. Будова бюджетного регулювання. 

Методи бюджетного регулювання. Характеристика методу процентних 

відрахувань. Характеристика методу надання трансфертів. Поняття 

міжбюджетних трансфертів та їх види. 

 

Тема 9. Правове регулювання публічних доходів і видатків 
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Поняття і система державних доходів в Україні, основи їх правового 

регулювання. Правове регламентування централізованих та децентралізованих 

державних доходів. Доходи органів місцевого самоврядування їх законодавче 

регулювання. 

Закріплені доходи Державного бюджету, що містяться в Бюджетному 

кодексі України. Закріплені доходи Державного бюджету, що містяться в 

щорічних законах про Державний бюджет України. 

Регулюючі доходи, що передбачені в Законі про Державний бюджет та в 

рішенні про місцеві бюджети.  

Поняття і правові основи видатків держави. Об’єкти і принципи 

бюджетного фінансування.  

Правове закріплення кошторисно-бюджетного фінансування та 

кошторисного процесу. 

Правове регламентування фінансування соціального захисту населення, 

соціального забезпечення та охорони здоров’я. Правове закріплення видатків на 

освіту, культуру, спорт.  

Законодавче визначення порядку фінансування видатків на державне 

управління, національну оборону, правоохоронну діяльність та забезпечення 

безпеки держави. 

Фінансово-правові акти, які регулюють бюджетні видатки. 

 

Тема 10. Основи податкового права 

Поняття податку, його правова природа. Правові принципи 

оподаткування. Законодавче визначення системи оподаткування  України та 

системи податкових органів в Україні.  

Поняття та зміст податкового права в Україні. Поняття податкових норм 

та їх структура. Податкові правовідносини: суб’єкт, об’єкт та зміст.  

Джерела податкового права. Проблема систематизації податкового 

законодавства. 

Правове регулювання загальнодержавних податків та зборів. Правове 

регулювання місцевих податків і зборів. 

Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами. 

Поняття податкового правопорушення склад та класифікація. 

Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового 

законодавства.  

Адміністративна відповідальність за порушення податкового 

законодавства.  

Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.  

Спеціальна дисциплінарна відповідальність посадових осіб 

контролюючих органів. 

 

Тема 11. Правові основи державного та муніципального кредиту 

Поняття і функції державного кредиту за законодавством України. 

Правова сутність інституту державних та місцевих запозичень.  

Правове регулювання державного зовнішнього боргу.  
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Законодавче визначення видів, форм державного внутрішнього боргу 

України.  

Правові основи місцевих запозичень.  

Правове регулювання ощадної справи та лотерейної діяльності в Україні. 

Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту. 

 

Тема 12. Правові засади банківського права 

Види банків в Україні та правова регулювання процедури створення, 

державної реєстрації, ліцензування та реорганізації. 

Банківська система України, правові принципи її діяльності. 

Національний банк України, його правовий статус.  

Місце Національного банку України у банківській системі України. 

Функції Національного банку України. Поняття та зміст банківського 

регулювання. Форми державного регулювання банківської діяльності.  

Банківський нагляд, його види та методи. 

Поняття та зміст банківського права в Україні. Поняття норм  

банківського права та їх структура.  Банківські правовідносини: суб’єкт, об’єкт 

та зміст.  Джерела банківського права. Проблема систематизації банківського 

законодавства. 

Поняття правопорушення в сфері банківської діяльності: склад та 

класифікація. 

Поняття банківського кредиту та його порівняльний аналіз з державним 

кредитом. Зміст кредитних правовідносин. Договір банківського вкладу та 

банківського рахунку. Правові вимоги до форми та змісту даних договорів. 

Фінансово-правова відповідальність за порушення банківського 

законодавства.  

Адміністративна відповідальність за порушення банківського 

законодавства.  

Кримінальна відповідальність за порушення банківського законодавства.  

 

Тема 13. Правове регулювання єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне страхування 

Юридична природа страхування. Поняття та джерела страхового права. 

Відносини у сфері страхування, що регулюються фінансовим правом. 

Поняття та особливості страхових правовідносини. Елементи страхового 

правовідношення. Учасники страхових правовідносин. Правовий режим 

коштів, страхових резервів та фондів страхових організацій. 

Загальна характеристика єдиного внеску. Платники єдиного внеску. База 

нарахування та розміри єдиного внеску. Обчислення і сплата єдиного внеску. 

Відповідальність за порушення порядку обчислення і сплати ЄСВ.  

Правова характеристика обов’язкового державного: страхування майна, 

особистого страхування та страхування відповідальності. 

 

Тема 14. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків в 

Україні 

Правові вимоги до організації готівкових розрахунків.  
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Поняття безготівкових розрахунків та їх правові основи. Форми 

безготівкових розрахунків.  

Правове регулювання відносин при відкритті рахунків у банках. Порядок 

оформлення касових операцій.  

Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.  

Відповідальність сторін в розрахункових відносинах. Особливості 

фінансово-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення в сфері розрахункових відносин. 

 

Тема 15. Правові засади валютного регулювання 

Законодавче визначення правових категорій «валюта України», 

«іноземна «валюта», «валютні цінності» та їх співвідношення.  

Правовий режим валютних відносин.  

Операції з іноземною валютою за законодавством України.  

Правові засади валютного регулювання.  

Правове регулювання здійснення торгівлі іноземною валютою.  

Валютний контроль. 

Відповідальність за порушення валютного законодавства. Система 

фінансових санкцій за порушення валютного законодавства. адміністративна та 

кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства. 

  

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Фінанси і фінансова 

діяльність держави і 

місцевого самовря-

дування 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

2.  Фінансове право як 

галузь права 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

3.  Фінансово-правові 

норми і фінансово-

правові відносини 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

4.  Правові основи 

фінансового 

контролю в Україні 

5 - 2 - - 3 - - - - - - 

5.  Юридична 

відповідальність 

суб’єктів фінансового 

права 

7 2 2 - - 3 - - - - - - 
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6.  Бюджет і бюджетне 

право України. 

Бюджетна система 

України 

5 1 4 - - 2 - - - - - - 

7.  Правові засади 

бюджетного процесу 

в Україні 

6 1 2   3 - - - - - - 

8.  Правове регулювання 

міжбюджетних 

відносин в Україні 

5 - 1   3 - - - - - - 

9.  Правове регулювання 

публічних доходів і  

видатків 

7 - 1   5 - - - - - - 

10.  Основи податкового 

прав 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

11.  Правові основи 

державного та 

муніципального 

кредиту 

7 2 2 - - 3 - - - - - - 

12.  Правові засади 

банківського права 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

13.  Правове регулювання 

єдиного соціального 

внеску на загально-

обов’язкове державне 

страхування 

5 - 2 - - 3 - - - - - - 

14.  Правове регулювання 

грошового обігу та 

розрахунків в Україні 

5 - 2 - - 3 - - - - - - 

15.  Правові засади 

валютного 

регулювання 

5 - 2 - - 3 - - - - - - 

 Усього годин 90 16 30 - - 44 - - - - - - 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає 

завдання до кожної теми.  
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Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена 

навчальним планом у формі  виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-

опитування студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої 

лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на 

семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі 

тестування. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 3 теоретичних питання. 
 

 

6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
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Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України  Офіц. 

вид.  2010 р.   № 50, / № 50-51 /.  Ст. 572; 

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України .  

Офіц. вид.   2010 р.   № 72/1 /Спеціальний випуск /.  Ст. 2598; 

3. Податковий Кодекс України  // Відомості Верховної Ради України.   Офіц. 

вид.  2011 р.,  № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17.  Ст. 112; 

4. Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2011; 

5. Про валютний контроль Положення : затверджене постановою Правління 

НБУ від 9 лютого 2000 р., № 49 Редакція від 23.06.2015; [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00; 

6. Про Державну казначейську службу України : Указ Президента України 

від  15.04.2015 № 215  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/2011;  

7. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні : Закон України (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс] 

– Режим доступу:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 ; 

8. Про місцеве самоврядування : Закон України (зі змінами і доповненнями). 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/2011
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

http://www.rada.gov.ua 
http://www.president.gov.u

a 

- Веб-портал Верховної Ради України 

- Веб-портал Адміністрації Президента України 

http://www.kmu.gov.ua - Веб-портал Кабінету Міністрів України 

http://mon.gov.ua - Веб-сайт Міністерства освіти і науки України 

https://www.bank.gov.ua - Веб-портал Національного банку України  

9. Про Національний банк України : Закон України (зі змінами і 

доповненнями). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 ; 

10. Про Рахункову палату ВРУ : Закон України (зі змінами і доповненнями). 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96; 

11. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України (зі змінами і 

доповненнями). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15; 

12. Фінансове право : підручник / Алісов Є. О. та ін.; за ред.                            М. 

П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2013. – 398 с 

13. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. / А.Г. Зюнькін – 

К.: МАУП, 2003. – [3-тє вид., доп.] – 160 с. 

14. Орлюк О. П. Фінансове право : академічний курс : [підруч.] /                     О. 

П. Орлюк . – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.  

15. Финансовое право: Учебник / Отв. Ред. Н.И. Хитичева. [3-е изд., перер. и 

доп. ] – М.: Юристъ, 2004. – 749 с.. 

16. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О.Дмитрик,                І. 

Є.Криницький: За ред.  М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер. 2007. – 320 

с. 

17. Фінансове право: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів 

/ За ред. Л.К. Воронової і  Д.А. Бекерсбкої. – К., 2000. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

18. Турчинов О.В. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / 

[О.В.Турчинов, Ц.Г. Огонь, Г.С. Фролова ті  ін.];  за редакцією                 О.В. 

Турчинова  і Ц.Г. Огня.  К.: Парламентське вид-во, 2002.  320 с. 

19. Картанов Є.В. Банківське право України: Навч. посібник. /                       Є.В. 

Картанов.  Харків., 2000; 

20. Кучерявенко М.П. Податкове право України : Підручник /                        М. 

П. Кучерявенко. – Харків : Право, 2013. – 536 с. 

21. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право /               О. 

М.  Бандурка,   В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. :  Центр учбової 

літератури, 2012. – 312 с. 

22. Завальна Ж. В., Старинський  М. В. Валютне право України :  Навчальний 

посібник / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми : Університетська 

книга, 2005. – 304с. 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
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http:// www.minfin.com.ua  - Веб-сайт Міністерства фінансів України 

http:// www.me.gov.ua  - Веб-портал Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

http://nbuv.gov.ua/ - Веб-сайт Національної бібліотеки України 

імені В.І.Вернадського 

http://gntb.gov.ua/ua/ - Веб-сайт Веб-сайт державної науково-технічної 

бібліотеки України  

http://www.ounb.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

http://www.khmelnytsky.c

om/ 

- Веб-сайт Хмельницької міської ради 

http://www.univer.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницького університету 

управління та права 

  

http://www.me.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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