
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.7; 

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: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к.е.н., доцент кафедри Маланчук 

Л.О. 

9. Результати навчання: здобуття глибоких знань норм права, які регулюють фінансові відносини, а 

також 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; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Конституційне право України», «Цивільне право України», «Податкове право»; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Цивільне 

право, Кримінальне право, Адміністративне 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: (зазначити до 5 джерел) 
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. 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. 

5. 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. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:22 год. лекцій, 20 год. 

лабораторних робіт, 48 год. самостійної роботи. Разом – 90год. Методи: інтерактивні лекції, 

індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання:Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.   Підсумковий 

контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 4 семестру.    Поточний 

контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.7.; 

2. Title: Finance law; 

3. Type: обов’язковий; 

4. Higher education level: І (бакалаврський),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:4; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ph.D., associate professor of the 

department Malanchuk L.O. 

9. Results of studies: obtaining deep knowledge of the rules of law that regulate financial relations, as well as 

assimilate and understand the peculiarities of the content of legal relations in the field of financial activity of the 

state, ascertaining the peculiarities of their manifestation in various spheres of this activity, solving complex 

financial and legal problems 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Theory of state and law", "Constitutional law of Ukraine", "Civil law of Ukraine", "Tax law", Civil law, 

Criminal law, Administrative law; 

12. Course contents: (перелік тем) Subject, method, source and system of financial law. Financial-legal norms 

and financial-legal relations. Legal principles of organization of financial control. Budget law and budgetary 

system of Ukraine. Budget process in Ukraine. Legal regime of target state and local funds of funds. Legal 

bases for regulating state revenues. System of state revenues. Legal principles of organization of the tax system. 

Tax law, tax relations. Sources of tax law. General characteristics of the tax system in Ukraine. Responsibility 

for violation of tax laws. Legal basis of state credit. Banking system of Ukraine. Legal principles of monetary 

circulation and settlements. Legal framework of currency regulation. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
2. 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. 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. 

5. 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. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 48 год. самостійної роботи. Разом – 90год. Методи: 

інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Forms and assessment criteria: 
   Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  

письмовий, або тестовий, або усний в кінці 4 семестру.    Поточний контроль (60 балів): тестування, 

опитування. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.,        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


