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

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57,  

ауд. 227: 

Сторожук І.П. вівторок і четвер з 13.00 до 15.00. 

 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

 

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 «Фінансове право» є 

формування у студентів розуміння сутності цієї галузі права України та її правових інститутів, особливостей 

понятійно-термінологічного апарату  фінансового права, класифікації фінансових правопорушень за  видами 

юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права, розуміння сучасних тенденцій розвитку фінансових 

правовідносин, аналіз основних нормативно-правових актів щодо регулювання фінансових відносин, вміння 

оцінювати тенденції розвитку фінансового законодавства, формування навичок аналізувати та порівнювати 

фінансово-правові категорії, дослідження правового статусу суб’єктів фінансових правовідносин, системи та 

компетенції органів влади у сфері фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування, практичного 

застосовування чинного законодавства для вирішення різноманітних проблем фінансової діяльності.  

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Вміння аналізувати нормативно-правові акти; застосовувати правові норми у вирішенні практичних ситуаційних 

завдань; самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній літературі; бути здатним використовувати 

відповідні комунікаційні технології; здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; вміння 

застосовувати міжнародні норми у сфері фінансової діяльності; здатність здійснювати управління та проводити 

оцінку ефективності діяльності державних органів в фінансовій сфері; проводити порівняльний аналіз національного 

законодавства з міжнародними стандартами в різних сферах фінансового права.  

Результати навчання 

Застосовувати набуті знання відносно обігу фінансової інформації, у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; формувати за допомогою права інформаційний 

простір, що найбільш повно сприяє розкриттю індивідуальних здібностей і формуванню самостійної, критично 

мислячої і здатної до творчого перетворення дійсності особистості; оцінювати вплив людського фактору на 

організацію фінансової безпеки; застосовувати сучасні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у 



соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами суб’єктів господарювання; 

знаходити, добирати і аналізувати необхідну фінансово-правову інформацію; правильно і доцільно застосовувати 

нормативну базу в галузі фінансового права на практиці; аналізувати сутність правового регулювання суспільних 

відносин в сфері фінансової діяльності держави; характер і тенденції розвитку фінансового законодавства; виділяти 

головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), викладені в нормативних актах щодо фінансової діяльності 

держави та органів місцевого самоврядування. 

Місце дисципліни в 

логічній схемі 

Курс навчання – 3-й, семестр – 5-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями навчальних дисциплін: Фінанси. 
Податкова система. Бюджетна система. Банківська система. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними дисциплінами: Міжнародні валютно-

кредитні відносини. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн.  

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого вивчення дисциплін: Місцеві фінанси. 

Місцеві бюджети. Фінанси територіальних громад. Фінанси країн ЄС.  

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи – 55 години, лекційних – 30 годин, семінарських – 20 

годин.  

 

Форма навчання  денна 

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 

2/2/6 

 

1. Фінанси і 

фінансова 

діяльність держави і 

місцевого самовря-

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

Лекція –  0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 



дування ситуаційні завдання 

тощо… 

1/0/3 

 
2. Фінансове право 

як галузь права 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,3 

Семінарське 

заняття –  0 
СРС –  1 

1/0/3 

 

3. Фінансово-

правові норми і 

фінансово-правові 

відносини 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо… 

Лекція –  0,3 
Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 1 

2/2/8 
 

4. Правові основи 

фінансового 

контролю в Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,6 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 1 

2/0/6 

 

5. Юридична 

відповідальність 

суб’єктів 

фінансового права 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,6 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 1 

2/2/6 

 

6. Бюджет і 

бюджетне право 

України.  

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо… 

Лекція –  0,6 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/8 

 

7. Правові засади 

бюджетного процесу 

в Україні 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

Лекція –  0,6 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 1 



ситуаційні завдання 

тощо… 

2/0/6 

 

8. Правове 

регулювання 

міжбюджетних 

відносин в Україні 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,6 

Семінарське 

заняття –  0 
СРС –  1 

2/2/10 

 

9. Правове 

регулювання 

публічних доходів і  

видатків 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо… 

Лекція –  0,6 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

4/2/13 
 

10. Основи 

податкового прав 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція – 0,6 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/8 

 

11. Правові основи 

державного та 

муніципального 

кредиту 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,6 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 1 

2/0/4 

 

12. Правові засади 

банківського права 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо… 

Лекція –  0,6 
Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 1 

2/2/8 

 

13. Правове 

регулювання 

єдиного соціального 

внеску на загально-

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

Лекція –  0,6 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 1 



обов’язкове 

державне 

страхування 

 

ситуаційні завдання 

тощо… 

2/2/8 

 

14. Правове 

регулювання 

грошового обігу та 

розрахунків в 

Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,6 
Семінарське 

заняття –  5 

СРС –  1 

2/2/8 
 

15. Правові засади 

валютного 

регулювання 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0,6 

Семінарське 
заняття –  5 

СРС –  2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та 

навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Фінансове право» в електронній бібліотеці університету 

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

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах дисципліни «Фінансове право» в 

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

Залік усно-письмовий. Структура залікового білету включає два теоретичних питання та практичне завдання. 

Рекомендовані джерела 

для вивчення 

навчальної дисципліни  

У робочій програмі та навчально-методичних матеріалах наведено перелік рекомендованих джерел.  

1. Фінансове право : підручник / за ред. М. П. Кучерявенка. Харків : Право, 2013. 398 с 

2. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. К.: МАУП, 2003.  [3-тє вид., доп.] 160 с. 

3. Орлюк О. П. Фінансове право : академічний курс : [підруч.]. Київ : Юрінком Інтер, 2010.  808 с.  

4. Финансовое право: Учебник / отв. ред. Н.И. Хитичева. [3-е изд., перер. и доп. ]. М.: Юристъ, 2004. 749 с.. 

5. Фінансове право України: Підручник / за ред.  М. П. Кучерявенка. К.: Юрінком Інтер. 2007. 320 с. 

6. Фінансове право: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / за ред. Л.К. Воронової і  Д.А. 

Бекерсбкої.  К., 2000. 

 



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 ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 

р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). 

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 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затверджене рішенням вченої ради 

від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.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. 

 

Викладач дисципліни: 

доцент  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права,  

д.ю.н., доцент                                                               ____________________      І.П. Сторожук 
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_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,3 ум.др.арк. 
 


