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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» є норми права, які 

чітко регламентують публічну фінансову діяльність, закріплюють фінансову систему 

України та регулюють функціонування усіх її ланок, а також регламентують специфічні 

суспільні відносини, що виникають в процесі формування, розподілу і використання 

централізованих і децентралізованих фондів коштів, необхідних для виконання функцій 

органами держави і органами місцевого самоврядування.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Конституційне право», «Адміністративне право», 

«Основи економічної теорії», «Ринкова економіка», «Міжнародне право», «Цивільне 

право», «Господарське право», «Судова бухгалтерія», «Податкове право», «Біржове 

право», «Банківське право». 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Метою навчання є опанування здобувачами вищої освіти механізму виникнення, 

зміни та припинення фінансово-правових відносин, здобуття ними глибоких системних 

знань норм права, які регулюють публічну фінансову діяльність та фінансово-правові 

відносини, що виникають в її процесі, а також засвоєння студентами особливостей їх 

прояву у різних сферах цієї діяльності, та розуміння шляхів та методів розв’язання 

складних фінансово-правових проблем. Завдання навчальної дисципліни «Фінансове 

право» є набуття здобувачами вищої освіти знань щодо особливостей публічних 

фінансових правовідносин; засвоєння ними норм фінансового права, які регулюють 

фінансову діяльність і фінансову систему України; фінансовий контроль, бюджетний 

устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські і валютні 

правовідносини, розуміння специфіки фінансових перерозподільних відносин. 

3. Пререквізити. основи законодавства, українська мова, історія України 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання): 

Інтегральна компетентність. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права.  

СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових 

коштів. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

Отримуються наступні програмні результати навчання: 

1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин. 

2. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

3. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

4. Володіти базовими навичками риторики. 



5. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 3 2 4 120 24 28 24    екзамен 

Заочна 3 2 4 120       екзамен 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет і система фінансового права.  2 2          

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в 

Україні. 

 2 2          

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового 

законодавства. 

 2 2          

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система 

України. 

 2 2          

Тема 5. Бюджетний процес в Україні.  2 2          

Разом за  ЗМ1  10 10          

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 6. Правове регулювання публічних доходів. 

Податкове право 

 2 2          

Тема 7. Правове регулювання державних видатків і 

кошториснобюджетного фінансування. 

 2 2          

Тема 8. Правові основи державного кредиту. 

Державний борг 

 2 2          

Тема 9. Правові основи страхування.  2 2          

Тема 10. Правові основи банківської діяльності.  2 2          

Тема 11. Правове регулювання грошового обігу та 

розрахунків 

 2 2          

Тема 12. Правові основи валютного регулювання та 

контролю 

 2 2          



Разом за ЗМ 2  14 14          

Усього годин   24 24          

 

 

5.3. Зміст семінарських завдань 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Предмет і система фінансового права. 2 

2.  Правові засади фінансового контролю в Україні. 2 

3.  Відповідальність за порушення фінансового законодавства. 2 

4.  Бюджетне право. Бюджетна система України. 2 

5.  Бюджетний процес в Україні. 2 

6.  Правове регулювання публічних доходів. Податкове право 2 

7.  Правове регулювання державних видатків і кошториснобюджетного 

фінансування. 

2 

8.  Правові основи державного кредиту. Державний борг 2 

9.  Правові основи страхування. 2 

10.  Правові основи банківської діяльності. 2 

11.  Правове регулювання грошового обігу та розрахунків 2 

12.  Правові основи валютного регулювання та контролю 2 

 Разом 24 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: ____________.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

 

Сума балів  Оцінка  ЕСТS оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література 
 

Основна: 

. Конституція України від 28 червня 1996 року. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96  

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

3. Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: - № 2755- VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

4. Митний кодекс України від 13.03.2012. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

5. Цивільний кодекс України від 2003. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

6. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

7. Закон України Про цінні папери і фондовий ринок. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

8. Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464- У. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17  

9. Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютного контролю. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу:. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93  

10. Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/185/94-вр  

11. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр  

12. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=43315626 

 

Допоміжна: 

1.Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право: навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.  

2. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. - К.: 

Юрінком Інтер, 2010. - 365 с. 26  

3. Фінансове право: навч. посібн. / За заг. Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с. 

 4. Податкове право України. Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 

 6. Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; Право, 2016. – 440 с. 7. Агафонова Н.В. Правове 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=43315626


регулювання документарних акредитивів // Держава і право: Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. Випуск  

7. – К.: Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 312-

319.  

8. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. 

посіб. для самост. вивчення дисципліни. К.: Знання-Прес, 2009. - 299 с.  

9. Куцин М.А. та ін. Сучасна теоріїя та практика оподаткування. – Х.: Прапор, 

2001. – 521 с.  

10. Лісовий А.В., Кирпа С.В. Удосконалення системи оподаткування в Україні 

//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України 

(економіка, право) 2012 — № 1. – С. 86-91.  

11. Сотніченко О.А. Необхідність реформування ПДВ у контексті Податкового 

кодексу України//Науковий вісник Національного університету державної податкової 

служби України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 113-120.  

12. Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в Україні: перспективи запровадження 

//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України 

(економіка, право) 2012. — № 1. – С. 106-112. 

 13. Вишновецький В.М., Пивовар Ю.І., Устинова І.П. Фінансове право України 

[Текст]:навчальний посібник / В.М. Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 364с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

2. .www.mfu.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 

3. www.nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України. 

4. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури 

"Правознавець". 

5. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України. 

6. www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.htm - Каталог корпоративної колекції 

перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічним 

класифікатором). 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо  

 


