
1. Код: II, 1.7. 
2. Назва: Фінансове право. 
3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук І.В., к.ю.н, доц. 
9. Результати навчання: 

• здобуття глибоких знань норм права, які регулюють фінансові відносини; 
• засвоєння та розуміння особливостей змісту правовідносин у сфері фінансової діяльності 

держави; 
• з’ясування особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності;  
• розв’язання складних фінансово-правових проблем. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи, лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і інноваційних методів 
викладення. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 
«Конституційне право України», «Цивільне право України», «Податкове право» 
12. Зміст курсу: Предмет, метод, джерела та система фінансового права. Фінансово-правові норми та 
фінансово-правові відносини. Правові засади організації фінансового контролю. Бюджетне право і 
бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні. Правовий режим цільових державних та 
місцевих фондів коштів. Правові засади регулювання державних доходів. Система державних 
доходів. Правові засади організації податкової системи. Податкове право, податкові правовідносини. 
Джерела податкового права. Загальна характеристика системи податків в України. Відповідальність 
за порушення податкового законодавства. Правові основи державного кредиту. Банківська система 
України. Правові засади грошового обігу  та розрахунків. Правові засади валютного регулювання. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : 
монографія / Т. Г. Савченко. -Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. -368 с. 

2. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1 берез. 2011 р. / за 
ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. —Х.: Право, 2011. —608 с. 

3. Мілявський М.Ю., Милявська Е.П., Андрєєв П.С. Навчальний посібник до самостійної 
роботи з дисципліни «Фінансове право»: для студ. денної форми навчання / Донбаська держ. 
машинобудівна академія. —Краматорськ : ДДМА, 2010. —208c. 

4. Податковий кодекс України: постатейний  коментар: у 2 ч. / В. В. Білоус, Л. К. Воронова, 
О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. –Х.: Право, 2011. –Ч. 1. –704 с. 

5. Податкове право України: підручник / М. П.Кучерявенко —Х.: Право, 2012. —528 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 
мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 
16. Мова викладання: українська . 

 

 

Завідувач кафедри  
конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIAL LAW for major «Law» 

1. Title Financial law 
2. Code ПП 1.7 
3. Type compulsory 
4. Year of study 2nd 
5. Semesters 4 
6. Credits ECTS 4 
7. Name of lecturer, scientific degree, position Mishchuk I.V. Associated Professor, 
Candidate of Juridical Science (PhD)  
8. Learning outcomes acquire deep knowledge of legislation regulating financial legal 
relations, learn and understand peculiarities of state financial legal relations sphere; 
determine the peculiarities of its occurrence in different areas of this activity, solve 
complicated financial legal problems.  
9.  Obligatory preliminary disciplines «Theory of state and law», «Constitutional law», 
«Civil law», «Tax law» 

10.  Content Subject, method, sources and system of financial law. Financial legal norms 
and financial legal relations. Legal basic of financial control. Budget law and budget system 
of Ukraine. Budget process in Ukraine. Legal regime of earmarked state and local money 
funds. Legal principals of state revenue regulation. System of state revenue. Legal principals 
of tax system organization. Tax law, tax legal relations. Sources of tax law. General 
characteristics of tax system in Ukraine. Responsibility for violation the tax legislaton. Legal 
principals of state credit. Bank system of Ukraine. Legal principals of money turnover and 
payment. Legal principals of foreign exchange regulation. 
11. Recommended literature  

1. Антипов В. І., Білецька Г. М., Воронова Л. К., Дюрядін В. П., Забродський, В. М. 
Словник фінансово-правових термінів / Національна академія держ. податкової 
служби України. НДІ фінансового права / Лідія Костянтинівна Воронова (заг.ред.). —
Ірпінь, 2006. — 343с. 
2. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : 
монографія / Т. Г. Савченко. -Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. -368 с. 
3. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1 берез. 2011 
р. / за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. —Х.: Право, 2011. —608 с. 
4. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія 
управління персоналом. —4-те вид., доп. —К. : Персонал, 2008. —561c. 
5. Іванський А.Й. Словник фінансово-правових   і банківських законодавчих термінів 
України. —О. : Фенікс, 2004. —180с. 
6. Мілявський М.Ю., Милявська Е.П., Андрєєв П.С. Навчальний посібник до 
самостійної роботи з дисципліни «Фінансове право»: для студ. денної форми навчання 
/ Донбаська держ. машинобудівна академія. —Краматорськ : ДДМА, 2010. —208c. 
7. Податковий кодекс України: постатейний  коментар: у 2 ч. / В. В. Білоус, Л. К. 
Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. –Х.: Право, 2011. –Ч. 
1. –704 с. 
8. Податкове право України: підручник / М. П.Кучерявенко —Х.: Право, 2012. —528 с. 
12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 
and innovative teaching methods  
13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 
- current control (written tests, oral examination); 
- module control (written tests); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- final control – (examination) 
14. Language of study Ukrainian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


