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 ВСТУП  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань 
та практичних навичок, необхідних для оволодіння фаховими дисциплінами, а також у 
професійній діяльності. 

Основною метою зазначеного курсу є ознайомити студентів з механізмом 
правового регулювання процесів мобілізації, розподілу та використання 
централізованих і децентралізованих фондів коштів держави. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Фінансового права» є складовою 
частиною циклу правових дисциплін для підготовки студентів всіх напрямів 
підготовки. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із суміжних курсів: «Адміністративне право» «Фінанси та кредит», «Трудове право», 
«Цивільне право», а також із іншими дисциплінами професійної підготовки студентів.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 
України.  

 

 

Анотація 

 

Ринкова економіка з її різноманітними моделями, відомими світовій практиці, 
є соціально-орієнтованим господарством з державним регулюванням. Значну роль як 
у самій структурі ринкових відносин, так і в механізмі їх регулювання з боку держави 
відіграє фінансове право. 

Програмою курсу "Фінансове право" передбачено вивчення основних 
фінансово-правових відносин, що регулюють фінансову діяльність і фінансову 
систему України, бюджетний устрій і бюджетний процес, а також податкові і 
кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини юридичних та фізичних осіб у 
сучасних умовах. 

Слід пам'ятати, що фінансове законодавство України дуже мобільне і часто 
змінюється у зв'язку з активним законодавчим процесом. Тому потрібно регулярно 
слідкувати за змінами у фінансовому законодавстві, повсякденно аналізувати 
спеціальну літературу та періодику. 

 Ключові слова: фінансове, право, кодекс, бюджет. 
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Аbstract 

 

The market economy with its various models, known in the world of practice, is a 
socially oriented economy with state regulation. The financial law plays a significant role 
both in the structure of market relations itself and in the mechanism of their regulation by 
the state. 

The program of the course "Financial Law" provides for the study of the financial and 
legal relations that regulate financial activity and the financial system of Ukraine, the budget 
system and the budget process, as well as tax and credit, insurance, banking and foreign 
legal relations of legal and individuals in modern conditions. 

It should be remembered that the financial legislation of Ukraine is very mobile and 
often changes due to the active legislative process. Therefore, it is necessary to regularly 
monitor changes in financial legislation, daily specialist literature and periodicals. 

Key words: financial law, code, budget. 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

Показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  Нормативна 
Модулів – 1 

Для студентів 
спеціальності 
081 «ПРАВО» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
3 курс 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1,3 
Самостійної роботи 
студента – 5,3 
 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

16 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 

Самостійна робота 

60 год. 
Вид контролю: 

Екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 33,3 % до 66,7 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета курсу "Фінансове право" — ознайомити студентів з механізмом 

правового регулювання процесів мобілізації, розподілу та використання 
централізованих і децентралізованих фондів коштів держави. 

Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у 
студентів фінансової правосвідомості та високої правової культури. Курс «Фінансове 
право» має своїм завданням: 

− усвідомити предмет "Фінансове право"; 
− охарактеризувати види, методи фінансового контролю; 
− розглянути бюджетний устрій України; 
− проаналізувати стадії бюджетного процесу в Україні; 
− охарактеризувати державні доходи; 
− проаналізувати правове регулювання податкової системи; 
− охарактеризувати правове забезпечення здійснення державних видатків; 
− проаналізувати правові засади державного кредиту; 
− розглянути правове регулювання державного страхування; 
− охарактеризувати правове забезпечення функціонування державних цільових 

фондів; 
− розглянути правове регулювання грошової та банківської систем України; 
− проаналізувати правові засади валютного  регулювання в Україні. 

Відповідно до освітньо–професійної програми з навчальної дисципліни 
«Фінансове право» студент повинен уміти:  

− правильно тлумачити, аналізувати і застосовувати норми 
фінансового права; 

− вирішувати правові ситуації; 

− давати загальну правову оцінку діям учасників фінансових відносин. 
 Студент повинен знати: 

− поняття та основні категорії фінансового права й законодавства; 
− джерела та систему фінансового законодавства; 
− теоретичні положення фінансового права; 
− характеристику та особливості фінансової діяльності; 
− правові основи фінансового контролю; 
− види та особливості відповідальності за порушення фінансового 

законодавства. 
. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Предмет, метод, джерела та система фінансового 

права. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 

Тема 1. Фінансова діяльність держави. 

Поняття та функції фінансів. Поняття та методи фінансової діяльності держави 
та органів місцевого самоврядування. Фінансова система України. Органи, що 
здійснюють  управління фінансами. 

 
Тема 2.  Поняття, предмет, метод та система фінансового права. 

Поняття, предмет та метод фінансового права. Система фінансового права. 
Джерела фінансового права. 

   
Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини. 

Поняття, особливості та види фінансово-правових норм. Фінансові 
правовідносини. Їх зміст та особливості. Види фінансових правовідносин. 

 
Тема 4. Правове регулювання фінансового контролю. 

Поняття фінансового контролю. Види та методи фінансового контролю. Органи 
фінансового контролю в Україні. 

 
Тема 5. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. 

Поняття бюджету та його значення для функціонування держави та органів 
місцевої влади. Поняття, предмет та методи бюджетного права. Норми бюджетного 
права та бюджетні правовідносини. 

 
Тема 6. Бюджетна система України. 

Бюджетний устрій і бюджетна система України. Принципи побудови бюджетної 
системи. Структура бюджетів. Класифікація бюджету. 

 

 

Змістовий модуль 2. Правові засади організації фінансового контролю. Бюджетне 

право і бюджетний устрій України. 

 

Тема 7. Правові основи міжбюджетних відносин. 

Загальна характеристика міжбюджетних правовідносин. Власні та закріплені 
доходи. Розмежування видатків між окремими бюджетами. Методи бюджетного 
регулювання. 

 

Тема 8. Бюджетний процес в Україні. 

Поняття, стадії та учасники бюджетного процесу. Порядок складання бюджету. 
Порядок розгляду і затвердження бюджету. Порядок виконання бюджету. Звітність про 
виконання бюджету. 
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 Тема 9. Поняття, предмет, метод та система податкового права 

Поняття податкового права. Предмет та метод податкового права. Система та 
джерела податкового права. Принципи податкового права. Податково-правові норми та 
податкові правовідносини. 

 

Тема 10. Поняття та види податків. Податкова система України. 

Поняття та функції податку. Елементи правового механізму податку. 
Класифікація податків. Податкова система України. Контролюючі органи. 

 

Тема 11. Адміністрування податків та зборів. 
Податкова звітність та консультації. Податковий контроль. Облік платників 

податків. Організація перевірок. Погашення податкового боргу. Відповідність за 
порушення податкового законодавства.  

 
Тема 12. Правове регулювання податку на прибуток підприємств. 

Загальна характеристика податку. Платники податку. Об’єкт оподаткування, 
база і ставки податку. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів. Пільги 
по податку на прибуток. Порядок обчислення та сплати податку. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем змістових 

модулів 

Кількість годин 

Усього Лекції Практичні 
Заняття 

Сам. 
Робота 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  Предмет, метод, джерела та система фінансового 

права. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 

Тема 1.  Фінансова 
діяльність держави. 

10 2 2 6 

Тема 2. Предмет, метод, 
система та джерела 
фінансового права 

10 2 2 6 

Тема 3. Фінансово-правові 
норми та фінансові 
правовідносини 

10 2 2 6 

Тема 4. Правове регулювання 
фінансового контролю 

10 2 1 7 

Тема 5. Бюджетне право та 
бюджетні правовідносини 

- - - - 

Тема 6. Бюджетна система 
України 

- - - - 

Змістовий модуль 2.  Правові засади організації фінансового контролю. 

Бюджетне право і бюджетний устрій України. 
 

Тема 7. Правові основи 
міжбюджетних відносин 

10 1 1 8 

Тема 8. Бюджетний процес в 
Україні. 

10 1 1 8 

Тема 9. Поняття, предмет, 
метод та система податкового 
права 

10 2 1 7 

Тема 10. Поняття та види 
податків. Податкова система 
України. 

10 2 2 6 

Тема 11. Адміністрування 
податків і зборів 

10 2 2 6 

Тема 12. Правове регулювання 
податку на доходи фізичних 
осіб 

    

Усього годин 90 16 14 60 
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5. Теми практичних занять 

 

 

№ 
 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Предмет, метод, джерела та система 
фінансового права. Фінансово-
правові норми та фінансово-правові 
відносини 

2 

2. Правові засади організації 
фінансового контролю. Бюджетне 
право і бюджетний устрій України. 
 

2 

3. Бюджетний процес в Україні.  
Правовий режим цільових 
державних та місцевих фондів 
коштів. 

2 

4. Правові засади організації 
податкової системи. Податкове 
право, податкові правовідносини. 
Джерела податкового права. 

1 

5. Загальна характеристика системи 
податків в Україні. Відповідальність 
за порушення податкового 
законодавства. 

1 

6. Правові основи державного 
кредиту. Правові засади 
грошового обігу  та розрахунків. 

1 

7. Банківська система України. 1 
8. Правові засади валютного 

регулювання 
2 

 

Разом 

        14 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год. занять. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 
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№  
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1.   
Предмет, метод, джерела та система фінансового права. 

4 

2.  
Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 

4 

3. 

Правові засади організації фінансового контролю. 
4 

4. 

Бюджетне право і бюджетний устрій України. 
4 

 5. 

Бюджетний процес в Україні 
4 

 6. Правовий режим цільових державних та місцевих фондів 
коштів 

4 

 7. Правові засади регулювання державних доходів. Система 
державних доходів. 

4 

8. Правові засади організації податкової системи. Податкове 
право, податкові правовідносини. Джерела податкового 
права. 

4 

9. Загальна характеристика системи податків в Україні 4 

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 4 

11. Правові основи державного кредиту 4 

12. 

Банківська система України. 
4 

13. 

Правові засади грошового обігу  та розрахунків. 
4 

14 

Правові засади валютного регулювання 
4 

 

Разом 

60 

 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час підсумкового контролю знань. 

та проблемним методами навчання.  
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7. Методи навчання 

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 
наближені до реальних ситуацій:  

− використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів 
системного мислення, розвитку пам'яті; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
− задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної літератури, а 

також періодичних видань.  
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 

передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: «проблемні» 
лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, метод мозкового 
штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення тематичних зображень, метод 
"переваги та недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри. 

 «Проблемні» лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло 
питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів 
концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в підручниках, 
використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздаванням студентам 
під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що 
розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, 
образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, за звичай, як частина 
заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за вказаними темами лектор 
акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал 
у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які 
зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-
семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 
студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 
досвіду соціального спілкування. Після висвітлення   
проблеми (при використанні «проблемних» лекцій) або стислого викладання 
матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується об’єднуватися у 
групи по 5 – 6 осіб і презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття 
матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення 
певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних 
завдань. Однією з позитивних рис презентації та її переваг за умови використання в 
навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти під час роботи в певній 
малій групі.  
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Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо 
даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 
переконання, виробляють вміння формулювати думки и висловлювати їх, вчать 
оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони задіяні в 
процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, сприяє 
розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу.  

 

 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 0 до 100 
балів. 

Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 
практичних задач, тестування, перевірка письмових завдань. 

Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, здійснюється за 
такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 
студента не достатньо аргументовані;  
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 
не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Сума 

Змістовий модуль №1           Змістовий модуль № 2  
        40 

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
 
Т1, Т2 ... Т9 – теми . 
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 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, що наведена у 
табл. 6. 

 
Таблиця 6 

Шкала оцінювання  
 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів 
Добре 

74-81 балів 

64-73 балів 
Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно 

1-34 балів незараховано, з обов’язковим повторним 
вивченням курсу 

 
10. Методичне забезпечення 

 

1. 06-15-18 Міщук, І. В. Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове право»  для 
студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» денної форми 
навчання. URL: file:///C:/Users/Larisa/Desktop/06-
1518%20мв%20фінасове%20право.pdf 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Адміністративне право України[Текст]: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008.-240 с. 

2. Кодекс законів про працю України. — К.: Україна, 2006. 5. Кримінальний кодекс 
України. — К.: Україна, 2006. 6. Житловий кодекс УРСР // Відомості Верховної Ради 
УРСР. — 1983. — ст. 513. 7. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради 
України. — 2002. — № 21–22. — ст. 135.  

3.  Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради 
УРСР. — 1984. — № 54. — ст. 1122. 9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 
року № 435-IV. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 2. — Ст. 272. 10. 
Цивільний Процесуальний кодекс України. Офіційний текст за станом на 1 вересня 
1998 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1966. — № 41. — Ст. 258 
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Допоміжна 

1. Конституція України : зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії 
Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. - 1996. 
- № 30. - С. 141. 

2. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України: монографія. – 
Ірпінь: Академія держ. Податкової служби України. 2002  

3. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посіб. – К.: Юрінкомінтер, 2007 
4.  Юрій С.І. Стоян В.І, Мац М.Й. Казначейська система: підручник. – 

Тернопіль: Карт-бланк, 2012 
5. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика 

становлення. – К.: НДФІ, 2011. 
6. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: навч. посіб.- К.: Знання, 

КОО, 2010. 
7. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002 
8. Павлюк  К.В, Фінансові ресурси держави: суть, склад, структура // Фінанси 

України.,1996.,№2., 
9. Щербанюк О.В. Співвідношення науки фінансового права та фінансового 

права.// Науковий вісник Чернівецького держуніверситету . вип. 100 
Правознавство – Чернівці: Рута. 2000. 

10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. // Офіційний 
вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 461. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. Кабінет Міністрів України. URL:  http://www.kmu.gov.ua 
2. Верховна Рада України, законодавство. URL:  http://iportal.rada.gov.ua  
3. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені 
Даля.     URL: http://www.library.snu.edu.ua  
4.  Національна бібліотека імені Вернадського.URL: http://www.nbuv.gov.ua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


