
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Фінансове право 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Старинський Микола Володимирович

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 7-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин,
з  яких:  денна  форма:  86  годин  самостійна
робота, 64 години аудиторна (32 год. лекції,
32  години  практичні  заняття,  30  годин  -
курсова робота); заочна: 130 годин самостійна
робота, із них 30 годин - курсова робота, 20
годин аудиторна ( 10 годин лекційні заняття,
10 годин практичні заняття)

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для
освітньої  програми  "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни

Адміністративне право, Конституційне право,
Судові та правоохоронні органи України

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою  вивчення  курсу  «Фінансове  право»  є  формування  в  студентів  конструктивного
мислення  та  набуття  ними  сучасних  знань  у  сфері  правового  регулювання  фінансових
відносин,  а  також  практичних  навиків  застосування  чинного  законодавства  в  сфері
утворення,  розподілу  і  використання  публічних  фондів  грошових  коштів,  здійснення
фінансового  контролю  та  притягнення  до  відповідальності  за  порушення  фінансового
законодавства

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальна частина



Тема  1  Правові  основи  фінансової  діяльності  держави  та  органів  місцевого
самоврядування  в  Україні
 

Поняття, ознаки та функції фінансів. Публічні та приватні фінанси. Зміст та елементи
фінансової  системи  держави.  Принципи,  напрями  і  методи  фінан-сової  діяльності
держави  та  органів  місцевого  самоврядування.  Органи  уп-равління  державними
фінансами.  Правові  основи  фінансової  діяльності  орга-нів  місцевого  самоврядування.

Тема 2 Фінансове право в системі права України
 

Поняття фінансів, їх ознаки та функції. Фінансова система України та її структура. Зміст,
принципи, форми та методи фінансової діяльності держави. Система фінансових органів.
Предмет, метод, система, джерела фінансового права. Фінансово-правове регулювання:
поняття та зміст. Фінансове законо-давство: поняття, структура, загальна характеристика.
Фінансове право в сис-темі права. Наука фінансового права: історично-правові аспекти,
сучасний стан та перспективи розвитку

Тема 3 Фінансові норми та правовідносини
 

Поняття  фінансово-правової  норми,  її  ознаки,  особливості  та  зміст;  кла-сифікація  за
способом  впливу  на  учасників  правовідносин,  за  змістом,  за  фун-кціональним
призначенням  тощо.  Структура  фінансово-правової  норми.  Осо-бливості  санкцій
фінансово-правових  норм.  Фінансові  правовідносини:  понят-тя  та  особливості,
класифікація, структура. Суб’єкти та учасники фінансових правовідносин. Особливості
об’єкту  фінансових  правовідносин.  Фактичний  та  юридичний  зміст  фінансових
правовідносин.

Тема 4 Правові засади фінансового контролю в Україні
 

Поняття фінансового контролю та його зміст.  Види фінансового контро-лю за  часом
проведення,  за  формою проведення,  за  сферою фінансової  діяль-ності,  за  суб’єктним
складом органів,  що його здійснюють.  Методи фінансо-вого контролю.  Види органів
фінансового контролю. Повноваження органів законодавчої  влади,  органів виконавчої
влади,  спеціальних  контрольних  ор-ганів,  органів  місцевого  самоврядування,
недержавних організацій в сфері фі-нансового контролю. Порядок реалізації контрольних
повноважень  в  фінан-совій  сфері  органами фінансового  контролю (Рахункова  палата
України,  Мі-ністерство  фінансів  України,  Державна  казначейська  служба,  Державна
ауди-торська служба, Державна фіскальна служба, Національний банк України)

Тема 5 Відповідальність за порушення фінансового законодавства
 

Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності. Принципи фі-нансово-правової
відповідальності. Функції фінансово-правової відповідаль-ності. Загальна характеристика
фінансового  правопорушення.  Поняття  та  ви-ди  фінансових  санкцій.  Види
фінансово-правових санкцій.  Риси і  ознаки фі-нансово-правових санкцій.  Особливості
фінансово-правових  санкцій.  Порядок  реалізації  фінансово-правової  відповідальності.
Стадії фінансово-правової відповідальності.

Модуль 2. Спеціальна частина



Тема 6 Загальні положення бюджетного права
 

Поняття  бюджету  та  його  значення  для  функціонування  держави  та  міс-цевого
самоврядування.  Предмет  бюджетного  права.  Бюджетно-правові  нор-ми:  поняття,
особливості,  структура, класифікація.  Бюджетні правовідносини: поняття,  особливості,
зміст  та  види.  Суб’єкти  бюджетних  правовідносин.  Джерела  бюджетного  права.
Бюджетне  законодавство

Тема 7 Бюджетна система України
 

Бюджетна система України та принципи її побудови. Правове регулю-вання структури
бюджету. Бюджетні права України та місцевого самовряду-вання. Бюджетна класифікація:
поняття та структура.

Тема 8 Організаційно-правові засади бюджетного процесу
 

Поняття бюджетного процесу та його принципи. Поняття стадій бюдже-тного процесу.
Бюджетний період. Учасники бюджетного процесу та їх пов-новаження. Порядок подання
та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів.
Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Складання прогнозу
бюджету  на  наступні  за  плановим  два  бюджетні  періоди.  Бюджетні  призначення  та
асигнування.  Резе-рвний  фонд  бюджету.  Складання  проекту  бюджету;  розгляд  та
затвердження  бюджету,  виконання  бюджету,  особливості  формування  надходжень
бюджету  та  здійснення  витрат  в  разі  несвоєчасного  набрання  чинності  законом про
Державний бюджет України. Особливості бюджетного процесу для місцевих бюджетів.
Принципи  виконання  Державного  бюджету  України.  Казначейське  об-слуговування
бюджетних  коштів.  Виконання  Державного  бюджету  за  дохо-дами.  Виконання
Державного  бюджету  за  видатками.  Особливості  виконання  місцевих  бюджетів.
Фінансування  видатків.  Державні  та  місцеві  запозичення.  Правове  регулювання
міжбюджетних  відносин.  Правові  засади  розмежування  видатків  між  бюджетами.
Передача коштів між місцевими бюджетами. Між-бюджетні трансферти: поняття, види та
особливості. Поняття, система та особ-ливості бюджетного контролю. Поняття та види
порушень  бюджетного  зако-нодавства.  Заходи  впливу  за  порушення  бюджетного
законодавства.  Правові  засади  здійснення  публічних  закупівель.

Тема 9 Загальні положення податкового права України
 

Поняття податкового права. Становлення податкового права як галузі права в системі
права України.  Розвиток наукових підходів до розуміння по-даткового права та  його
функцій у розвитку держави. Предмет та метод податкового права. Особливості методу
податкового  права.  Характеристика  державно-владних  розпоряджень  як  характерної
осо-бливості  методу  податкового  права.  Система  та  джерела  податкового  права.
Принципи  податкового  права.  Податково-правові  норми  та  податкові  правовідносини.



Тема 10 Поняття та характеристика податку
 

Зародження податку, як особливої форми утримання держави її грома-дянами. Поняття та
характеристика  напрямків  сприйняття  податків.  Функції  податків  та  особливості  їх
реалізації. Елементи правового механізму податку. Характеристика основних еле-ментів
правового механізму податку (платник податку, об’єкт оподаткування та ставка податку).
Характеристика додаткових елементів правового механіз-му податку (строк і  порядок
сплати, податкова звітність тощо). Класифікація податків. Характеристика видів податків
залежно  від  ком-петенції  органу,  що  встановлює  податковий  платіж  на  відповідній
території.  Характеристика  видів  податків  залежно  від  каналу  надходження.
Характерис-тика  видів  податків  залежно від  методу стягнення.  Характеристика  видів
пода-тків залежно від методу оподаткування. Податкова система України. Контролюючі
органи. Поняття та зміст та принципи податкової системи. Податок як правова категорія:
поняття, ознаки та сутність. Принципи та функції податку. Співвідношення податків та
інших  обов’язкових  платежів.  Класифікація  податків.  Характеристика  елементів
пра-вового  механізму  податку  (платник  податку,  об’єкт  оподаткування,  база
опо-даткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк
та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності, подат-кові пільги). Права
та обов’язки платників податків та контролюючих органів. Осо-би, що сприяють сплаті
податків. Облік платників податків.

Тема 11 Правове регулювання митних платежів
 

Поняття та принципи митного регулювання. Роль та місце митних пла-тежів в податковій
системі. Поняття та види мита. Ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито, особливі види
мита.  Поняття та види митних режимів.  Встанов-лення митних платежів.  Справляння
митних платежів.  Визначення бази опо-даткування митом.  Фінансово-правові  аспекти
діяльності  митних органів Ук-раїни.  Правові  засади здійснення контролю за сплатою
митних платежів. По-рядок сплати мита. Пільги при сплаті мита.

Тема  12  Фінансово-правові  основи  обов’язкового  державного  страхування.  Правовий
режим державних цільових позабюджетних фондів
 

Поняття страхування як економічної і правової категорії, його завдання і функції. Галузі
права,  якими  регулюються  страхові  відносини.  Види  страху-вання.  Органи,  які
здійснюють  нагляд  і  регулювання  страхових  відносин.  Сутність  обов’язкового
державного страхування. Правовий режим державних цільових позабюджетних фондів.
Види державних цільових позабюджетних фондів. Пенсійний фонд як централізований
орган виконавчої влади і як фонд коштів для забезпечення пенсій і соціальних послуг.
Правовий  режим  коштів  Пенсійного  фонду  та  інших  соціальних  страхових
позабюджетних фондів (на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та
професійного  захворювання,  тимчасовою  втратою  працездатності  та  витратами,
зумовле-ними  народженням  та  похованням).  Правовий  режим  коштів  Фонду
гаранту-вання  вкладів  фізичних  осіб.  Фінансовий  контроль  за  утворенням  та
викорис-танням  цільових  позабюджетних  фондів.



Тема 13 Правове регулювання банківської діяльності
 

Ринки  фінансових  послуг  як  предмет  фінансово-правового  регулювання.  Поняття
банківської  системи  України  та  банку.  Фінансово-правове  регулю-вання  банківської
діяльності.  Поняття та характеристика центрального банку держави.  Зміст право-вого
статусу центрального банку держави.  Особливості  становлення Націона-льного банку
України.  Правові  засади  діяльності  Національного  банку  України.  Інституційна
незалежність Національного банку України. Майнова незалежність Націона-льного банку
України.  Кадрова  незалежність  Національного  банку  України.  Функціональна
незалежність  Національного  банку  України.  Інструментальна  незалежність
Національного банку України. Фінансова незалежність Націона-льного банку України.
Поняття та характеристика функцій Національного банку України. Конституційні функції
Національного банку України. Інші функції Національ-ного банку України. Особливості
функціонування Національного банку України. Операції Національного банку України.
Правове  регулювання  діяльності  Національно-го  банку  України  з  управління
золотовалютними  резервами.

Тема 14 Банківська система України
 

Поняття банківської системи та їх види. Структура банківської систе-ми. Характеристика
елементів банківської системи України. Особливості ста-новлення банківської системи
України.  Загальна  характеристика  верхнього  рівня  банківської  системи  України  –
Національного  банку  України.  Загальна  характеристика  нижнього  рівня  банківської
системи  України:  банки,  філіали,  банківські  об’єднання,  банківська  інфраструктура,
небанківсь-кі фінансово-кредитні установи.

Тема 15 Правове регулювання грошового обігу в Україні
 

Грошовий  обіг  та  грошова  система  України.  Фінансово-правові  засади  організації
платіжних систем в Україні. Правове регулювання відносин у сфе-рі готівкового обігу та
здійснення  розрахунково-касового  обслуговування.  Порядок  організації  безготівкових
розрахунків в Україні.

Тема 16 Правові основи валютного регулювання і контролю в Україні.
 

Поняття  валюти  та  валютної  системи.  Поняття  валютних  операцій.  Пов-нова¬ження
органів, що здійснюють державне валютне регулювання. Органи валютного контролю в
Україні.

Модуль 3. Курсова робота

Тема 17 Курсова робота
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 застосовувати чинне фінансове законодавство та підзаконні і індивідуальні
фінансово-правові акти

РН2 аналізувати  правові  засади  фінансового  контролю в  Україні  та  розуміти
особливості його проведення

РН3 володіти  основами  правового  регулювання  кошторисно-бюджетного
фінансування



РН4 організовувати правове  супроводження фінансової  діяльності  суб’єктів,  а
також захист їх порушених прав

РН5 брати  участь  у  розробці  проектів  бюджетів,  організовувати  правове
забезпе-чення  їх  виконання  та  контроль  за  виконанням

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 081 Право:

ПР8 Використовувати  різноманітні  інформаційні  джерела  для  повного  та
всебічного  встановлення  певних  обставин.

ПР14 Використовувати  статистичну  інформацію,  отриману  з  першоджерел  та
вторинних джерел для правничої діяльності.

ПР18 Виявляти  знання  і  розуміння  основних  сучасних  правових  доктрин,
цінностей  та  принципів  функціонування  національної  правової  системи.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема  1.  Правові  основи  фінансової  діяльності  держави  та  органів  місцевого
самоврядування в Україні

Лк1  "Правові  основи  фінансової  діяльності  держави  та  органів  місцевого
самовря-дування  в  Україні"
 

Поняття, ознаки та функції фінансів. Публічні та приватні фінанси. Зміст та елементи
фінансової  системи  держави.  Принципи,  напрями  і  методи  фінан-сової  діяльності
держави  та  органів  місцевого  самоврядування.  Органи  уп-равління  державними
фінансами.  Правові  основи  фінансової  діяльності  орга-нів  місцевого  самоврядування

Пр1 "Правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
в Україні" (денна)
 

Поняття, ознаки та функції фінансів. Публічні та приватні фінанси. Зміст та елементи
фінансової  системи  держави.  Принципи,  напрями  і  методи  фінан-сової  діяльності
держави  та  органів  місцевого  самоврядування.  Органи  уп-равління  державними
фінансами.  Правові  основи  фінансової  діяльності  орга-нів  місцевого  самоврядування.

Тема 2. Фінансове право в системі права України

Лк2 "Фінансове право в системі права України"
 

Поняття фінансів, їх ознаки та функції. Фінансова система України та її структура. Зміст,
принципи, форми та методи фінансової діяльності держави. Система фінансових органів.
Предмет, метод, система, джерела фінансового права. Фінансово-правове регулювання:
поняття та зміст. Фінансове законо-давство: поняття, структура, загальна характеристика.
Фінансове право в сис-темі права. Наука фінансового права: історично-правові аспекти,
сучасний стан та перспективи розвитку.



Пр2 "Фінансове право в системі права України"
 

Поняття фінансів, їх ознаки та функції. Фінансова система України та її структура. Зміст,
принципи, форми та методи фінансової діяльності держави. Система фінансових органів.
Предмет, метод, система, джерела фінансового права. Фінансово-правове регулювання:
поняття та зміст. Фінансове законо-давство: поняття, структура, загальна характеристика.
Фінансове право в сис-темі права. Наука фінансового права: історично-правові аспекти,
сучасний стан та перспективи розвитку.

Тема 3. Фінансові норми та правовідносини

Лк3 "Фінансово-правові норми. Фінансові правовідносини"
 

Поняття  фінансово-правової  норми,  її  ознаки,  особливості  та  зміст;  кла-сифікація  за
способом  впливу  на  учасників  правовідносин,  за  змістом,  за  фун-кціональним
призначенням  тощо.  Структура  фінансово-правової  норми.  Осо-бливості  санкцій
фінансово-правових  норм.  Фінансові  правовідносини:  понят-тя  та  особливості,
класифікація, структура. Суб’єкти та учасники фінансових правовідносин. Особливості
об’єкту  фінансових  правовідносин.  Фактичний  та  юридичний  зміст  фінансових
правовідносин

Пр3 "Фінансово-правові норми. Фінансові правовідносини"
 

Поняття  фінансово-правової  норми,  її  ознаки,  особливості  та  зміст;  кла-сифікація  за
способом  впливу  на  учасників  правовідносин,  за  змістом,  за  фун-кціональним
призначенням  тощо.  Структура  фінансово-правової  норми.  Осо-бливості  санкцій
фінансово-правових  норм.  Фінансові  правовідносини:  понят-тя  та  особливості,
класифікація, структура. Суб’єкти та учасники фінансових правовідносин. Особливості
об’єкту  фінансових  правовідносин.  Фактичний  та  юридичний  зміст  фінансових
правовідносин

Тема 4. Правові засади фінансового контролю в Україні

Лк4 "Організаційно-правові засади фінансового контролю в Україні"
 

Поняття фінансового контролю та його зміст.  Види фінансового контро-лю за  часом
проведення,  за  формою проведення,  за  сферою фінансової  діяль-ності,  за  суб’єктним
складом органів,  що його здійснюють.  Методи фінансо-вого контролю.  Види органів
фінансового контролю. Повноваження органів законодавчої  влади,  органів виконавчої
влади,  спеціальних  контрольних  ор-ганів,  органів  місцевого  самоврядування,
недержавних організацій в сфері фі-нансового контролю. Порядок реалізації контрольних
повноважень  в  фінан-совій  сфері  органами фінансового  контролю (Рахункова  палата
України,  Мі-ністерство  фінансів  України,  Державна  казначейська  служба,  Державна
ауди-торська служба, Державна фіскальна служба, Національний банк України).



Пр4 "Організаційно-правові засади фінансового контролю в Україні"
 

Поняття фінансового контролю та його зміст.  Види фінансового контро-лю за  часом
проведення,  за  формою проведення,  за  сферою фінансової  діяль-ності,  за  суб’єктним
складом органів,  що його здійснюють.  Методи фінансо-вого контролю.  Види органів
фінансового контролю. Повноваження органів законодавчої  влади,  органів виконавчої
влади,  спеціальних  контрольних  ор-ганів,  органів  місцевого  самоврядування,
недержавних організацій в сфері фі-нансового контролю. Порядок реалізації контрольних
повноважень  в  фінан-совій  сфері  органами фінансового  контролю (Рахункова  палата
України,  Мі-ністерство  фінансів  України,  Державна  казначейська  служба,  Державна
ауди-торська служба, Державна фіскальна служба, Національний банк України).

Тема 5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

Лк5 "Відповідальність за порушення фінансового законодавства""
 

Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності. Принципи фі-нансово-правової
відповідальності. Функції фінансово-правової відповідаль-ності. Загальна характеристика
фінансового  правопорушення.  Поняття  та  ви-ди  фінансових  санкцій.  Види
фінансово-правових санкцій.  Риси і  ознаки фі-нансово-правових санкцій.  Особливості
фінансово-правових  санкцій.  Порядок  реалізації  фінансово-правової  відповідальності.
Стадії фінансово-правової відповідальності.

Пр5 "Відповідальність за порушення фінансового законодавства"
 

Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності. Принципи фі-нансово-правової
відповідальності. Функції фінансово-правової відповідаль-ності. Загальна характеристика
фінансового  правопорушення.  Поняття  та  ви-ди  фінансових  санкцій.  Види
фінансово-правових санкцій.  Риси і  ознаки фі-нансово-правових санкцій.  Особливості
фінансово-правових  санкцій.  Порядок  реалізації  фінансово-правової  відповідальності.
Стадії фінансово-правової відповідальності.

Тема 6. Загальні положення бюджетного права

Лк6 "Загальні положення бюджетного права" (денна)
 

Поняття  бюджету  та  його  значення  для  функціонування  держави  та  міс-цевого
самоврядування.  Предмет  бюджетного  права.  Бюджетно-правові  нор-ми:  поняття,
особливості,  структура, класифікація.  Бюджетні правовідносини: поняття,  особливості,
зміст  та  види.  Суб’єкти  бюджетних  правовідносин.  Джерела  бюджетного  права.
Бюджетне  законодавство.

Пр6 "Загальні положення бюджетного права"
 

Поняття  бюджету  та  його  значення  для  функціонування  держави  та  міс-цевого
самоврядування.  Предмет  бюджетного  права.  Бюджетно-правові  нор-ми:  поняття,
особливості,  структура, класифікація.  Бюджетні правовідносини: поняття,  особливості,
зміст  та  види.  Суб’єкти  бюджетних  правовідносин.  Джерела  бюджетного  права.
Бюджетне  законодавство.

Тема 7. Бюджетна система України



Лк7 "Бюджетна система України" (денна)
 

Бюджетна система України та принципи її побудови. Правове регулю-вання структури
бюджету. Бюджетні права України та місцевого самовряду-вання. Бюджетна класифікація:
поняття та структура

Пр7 "Бюджетна система України" (денна)
 

Бюджетна система України та принципи її побудови. Правове регулю-вання структури
бюджету. Бюджетні права України та місцевого самовряду-вання. Бюджетна класифікація:
поняття та структура

Тема 8. Організаційно-правові засади бюджетного процесу

Лк8 "Організаційно-правові засади бюджетного процесу" (денна)
 

Поняття бюджетного процесу та його принципи. Поняття стадій бюдже-тного процесу.
Бюджетний період. Учасники бюджетного процесу та їх пов-новаження. Порядок подання
та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів.
Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Складання прогнозу
бюджету  на  наступні  за  плановим  два  бюджетні  періоди.  Бюджетні  призначення  та
асигнування.  Резе-рвний  фонд  бюджету.  Складання  проекту  бюджету;  розгляд  та
затвердження  бюджету,  виконання  бюджету,  особливості  формування  надходжень
бюджету  та  здійснення  витрат  в  разі  несвоєчасного  набрання  чинності  законом про
Державний бюджет України. Особливості бюджетного процесу для місцевих бюджетів.
Принципи  виконання  Державного  бюджету  України.  Казначейське  об-слуговування
бюджетних  коштів.  Виконання  Державного  бюджету  за  дохо-дами.  Виконання
Державного  бюджету  за  видатками.  Особливості  виконання  місцевих  бюджетів.
Фінансування  видатків.  Державні  та  місцеві  запозичення.  Правове  регулювання
міжбюджетних  відносин.  Правові  засади  розмежування  видатків  між  бюджетами.
Передача коштів між місцевими бюджетами. Між-бюджетні трансферти: поняття, види та
особливості. Поняття, система та особ-ливості бюджетного контролю. Поняття та види
порушень  бюджетного  зако-нодавства.  Заходи  впливу  за  порушення  бюджетного
законодавства.  Правові  засади  здійснення  публічних  закупівель.



Пр8 "Організаційно-правові засади бюджетного процесу" (денна)
 

Поняття бюджетного процесу та його принципи. Поняття стадій бюдже-тного процесу.
Бюджетний період. Учасники бюджетного процесу та їх пов-новаження. Порядок подання
та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів.
Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Складання прогнозу
бюджету  на  наступні  за  плановим  два  бюджетні  періоди.  Бюджетні  призначення  та
асигнування.  Резе-рвний  фонд  бюджету.  Складання  проекту  бюджету;  розгляд  та
затвердження  бюджету,  виконання  бюджету,  особливості  формування  надходжень
бюджету  та  здійснення  витрат  в  разі  несвоєчасного  набрання  чинності  законом про
Державний бюджет України. Особливості бюджетного процесу для місцевих бюджетів.
Принципи  виконання  Державного  бюджету  України.  Казначейське  об-слуговування
бюджетних  коштів.  Виконання  Державного  бюджету  за  дохо-дами.  Виконання
Державного  бюджету  за  видатками.  Особливості  виконання  місцевих  бюджетів.
Фінансування  видатків.  Державні  та  місцеві  запозичення.  Правове  регулювання
міжбюджетних  відносин.  Правові  засади  розмежування  видатків  між  бюджетами.
Передача коштів між місцевими бюджетами. Між-бюджетні трансферти: поняття, види та
особливості. Поняття, система та особ-ливості бюджетного контролю. Поняття та види
порушень  бюджетного  зако-нодавства.  Заходи  впливу  за  порушення  бюджетного
законодавства.  Правові  засади  здійснення  публічних  закупівель.

Тема 9. Загальні положення податкового права України

Лк9 "Загальні положення податкового права України" (денна)
 

Поняття податкового права. Становлення податкового права як галузі права в системі
права України.  Розвиток наукових підходів до розуміння по-даткового права та  його
функцій у розвитку держави. Предмет та метод податкового права. Особливості методу
податкового  права.  Характеристика  державно-владних  розпоряджень  як  характерної
осо-бливості  методу  податкового  права.  Система  та  джерела  податкового  права.
Принципи  податкового  права.  Податково-правові  норми  та  податкові  правовідносини

Пр9 "Загальні положення податкового права України" (денна)
 

Поняття податкового права. Становлення податкового права як галузі права в системі
права України.  Розвиток наукових підходів до розуміння по-даткового права та  його
функцій у розвитку держави. Предмет та метод податкового права. Особливості методу
податкового  права.  Характеристика  державно-владних  розпоряджень  як  характерної
осо-бливості  методу  податкового  права.  Система  та  джерела  податкового  права.
Принципи  податкового  права.  Податково-правові  норми  та  податкові  правовідносини

Тема 10. Поняття та характеристика податку



Лк10 "Поняття та характеристика податку" (денна)
 

Зародження податку, як особливої форми утримання держави її грома-дянами. Поняття та
характеристика  напрямків  сприйняття  податків.  Функції  податків  та  особливості  їх
реалізації. Елементи правового механізму податку. Характеристика основних еле-ментів
правового механізму податку (платник податку, об’єкт оподаткування та ставка податку).
Характеристика додаткових елементів правового механіз-му податку (строк і  порядок
сплати, податкова звітність тощо). Класифікація податків. Характеристика видів податків
залежно  від  ком-петенції  органу,  що  встановлює  податковий  платіж  на  відповідній
території.  Характеристика  видів  податків  залежно  від  каналу  надходження.
Характерис-тика  видів  податків  залежно від  методу стягнення.  Характеристика  видів
пода-тків залежно від методу оподаткування.

Пр10 "Поняття та характеристика податку" (денна)
 

Зародження податку, як особливої форми утримання держави її грома-дянами. Поняття та
характеристика  напрямків  сприйняття  податків.  Функції  податків  та  особливості  їх
реалізації. Елементи правового механізму податку. Характеристика основних еле-ментів
правового механізму податку (платник податку, об’єкт оподаткування та ставка податку).
Характеристика додаткових елементів правового механіз-му податку (строк і  порядок
сплати, податкова звітність тощо). Класифікація податків. Характеристика видів податків
залежно  від  ком-петенції  органу,  що  встановлює  податковий  платіж  на  відповідній
території.  Характеристика  видів  податків  залежно  від  каналу  надходження.
Характерис-тика  видів  податків  залежно від  методу стягнення.  Характеристика  видів
пода-тків залежно від методу оподаткування.

Тема 11. Правове регулювання митних платежів

Лк11 "Правове регулювання митних платежів" (денна)
 

Поняття та принципи митного регулювання. Роль та місце митних пла-тежів в податковій
системі. Поняття та види мита. Ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито, особливі види
мита.  Поняття та види митних режимів.  Встанов-лення митних платежів.  Справляння
митних платежів.  Визначення бази опо-даткування митом.  Фінансово-правові  аспекти
діяльності  митних органів Ук-раїни.  Правові  засади здійснення контролю за сплатою
митних платежів. По-рядок сплати мита. Пільги при сплаті мита

Пр11 "Правове регулювання митних платежів" (денна)
 

Поняття та принципи митного регулювання. Роль та місце митних пла-тежів в податковій
системі. Поняття та види мита. Ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито, особливі види
мита.  Поняття та види митних режимів.  Встанов-лення митних платежів.  Справляння
митних платежів.  Визначення бази опо-даткування митом.  Фінансово-правові  аспекти
діяльності  митних органів Ук-раїни.  Правові  засади здійснення контролю за сплатою
митних платежів. По-рядок сплати мита. Пільги при сплаті мита

Тема  12.  Фінансово-правові  основи  обов’язкового  державного  страхування.
Правовий  режим  державних  цільових  позабюджетних  фондів



Лк12  "Фінансово-правові  основи  обов’язкового  державного  страхування.  Правовий
режим  державних  цільових  позабюджетних  фондів"  (денна)
 

Поняття страхування як економічної і правової категорії, його завдання і функції. Галузі
права,  якими  регулюються  страхові  відносини.  Види  страху-вання.  Органи,  які
здійснюють  нагляд  і  регулювання  страхових  відносин.  Сутність  обов’язкового
державного страхування. Правовий режим державних цільових позабюджетних фондів.
Види державних цільових позабюджетних фондів. Пенсійний фонд як централізований
орган виконавчої влади і як фонд коштів для забезпечення пенсій і соціальних послуг.
Правовий  режим  коштів  Пенсійного  фонду  та  інших  соціальних  страхових
позабюджетних фондів (на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та
професійного  захворювання,  тимчасовою  втратою  працездатності  та  витратами,
зумовле-ними  народженням  та  похованням).  Правовий  режим  коштів  Фонду
гаранту-вання  вкладів  фізичних  осіб.  Фінансовий  контроль  за  утворенням  та
викорис-танням  цільових  позабюджетних  фондів

Пр12  "Фінансово-правові  основи  обов’язкового  державного  страхування.  Правовий
режим  державних  цільових  позабюджетних  фондів"  (денна)
 

Поняття страхування як економічної і правової категорії, його завдання і функції. Галузі
права,  якими  регулюються  страхові  відносини.  Види  страху-вання.  Органи,  які
здійснюють  нагляд  і  регулювання  страхових  відносин.  Сутність  обов’язкового
державного страхування. Правовий режим державних цільових позабюджетних фондів.
Види державних цільових позабюджетних фондів. Пенсійний фонд як централізований
орган виконавчої влади і як фонд коштів для забезпечення пенсій і соціальних послуг.
Правовий  режим  коштів  Пенсійного  фонду  та  інших  соціальних  страхових
позабюджетних фондів (на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та
професійного  захворювання,  тимчасовою  втратою  працездатності  та  витратами,
зумовле-ними  народженням  та  похованням).  Правовий  режим  коштів  Фонду
гаранту-вання  вкладів  фізичних  осіб.  Фінансовий  контроль  за  утворенням  та
викорис-танням  цільових  позабюджетних  фондів

Тема 13. Правове регулювання банківської діяльності

Лк13 "Правове регулювання банківської діяльності" (денна)
 

Ринки  фінансових  послуг  як  предмет  фінансово-правового  регулювання.  Поняття
банківської  системи  України  та  банку.  Фінансово-правове  регулю-вання  банківської
діяльності.  Поняття та характеристика центрального банку держави.  Зміст право-вого
статусу центрального банку держави.  Особливості  становлення Націона-льного банку
України.  Правові  засади  діяльності  Національного  банку  України.  Інституційна
незалежність Національного банку України. Майнова незалежність Націона-льного банку
України.  Кадрова  незалежність  Національного  банку  України.  Функціональна
незалежність  Національного  банку  України.  Інструментальна  незалежність
Національного  банку  України.  Фінансова  незалежність  Націона-льного  банку  України.



Пр13 "Правове регулювання банківської діяльності" (денна)
 

Ринки  фінансових  послуг  як  предмет  фінансово-правового  регулювання.  Поняття
банківської  системи  України  та  банку.  Фінансово-правове  регулю-вання  банківської
діяльності.  Поняття та характеристика центрального банку держави.  Зміст право-вого
статусу центрального банку держави.  Особливості  становлення Націона-льного банку
України.  Правові  засади  діяльності  Національного  банку  України.  Інституційна
незалежність Національного банку України. Майнова незалежність Націона-льного банку
України.  Кадрова  незалежність  Національного  банку  України.  Функціональна
незалежність  Національного  банку  України.  Інструментальна  незалежність
Національного  банку  України.  Фінансова  незалежність  Націона-льного  банку  України.

Тема 14. Банківська система України

Лк14 "Банківська система України" (денна)
 

Поняття банківської системи та їх види. Структура банківської систе-ми. Характеристика
елементів банківської системи України. Особливості ста-новлення банківської системи
України.  Загальна  характеристика  верхнього  рівня  банківської  системи  України  –
Національного  банку  України.  Загальна  характеристика  нижнього  рівня  банківської
системи  України:  банки,  філіали,  банківські  об’єднання,  банківська  інфраструктура,
небанківсь-кі фінансово-кредитні установи.

Пр14 "Банківська система України" (денна)
 

Поняття банківської системи та їх види. Структура банківської систе-ми. Характеристика
елементів банківської системи України. Особливості ста-новлення банківської системи
України.  Загальна  характеристика  верхнього  рівня  банківської  системи  України  –
Національного  банку  України.  Загальна  характеристика  нижнього  рівня  банківської
системи  України:  банки,  філіали,  банківські  об’єднання,  банківська  інфраструктура,
небанківсь-кі фінансово-кредитні установи.

Тема 15. Правове регулювання грошового обігу в Україні

Лк15 "Правове регулювання грошового обігу в Україні" (денна)
 

Грошовий  обіг  та  грошова  система  України.  Фінансово-правові  засади  організації
платіжних систем в Україні. Правове регулювання відносин у сфе-рі готівкового обігу та
здійснення  розрахунково-касового  обслуговування.  Порядок  організації  безготівкових
розрахунків в Україні

Пр15 "Правове регулювання грошового обігу в Україні" (денна)
 

Грошовий  обіг  та  грошова  система  України.  Фінансово-правові  засади  організації
платіжних систем в Україні. Правове регулювання відносин у сфе-рі готівкового обігу та
здійснення  розрахунково-касового  обслуговування.  Порядок  організації  безготівкових
розрахунків в Україні

Тема 16. Правові основи валютного регулювання і контролю в Україні.

Лк16 "Правові основи валютного регулювання і контролю в Україні" (денна)
 

Поняття  валюти  та  валютної  системи.  Поняття  валютних  операцій.  Пов-нова¬ження
органів, що здійснюють державне валютне регулювання. Органи валютного контролю в
Україні



Пр16 "Правові основи валютного регулювання і контролю в Україні" (денна)
 

Поняття  валюти  та  валютної  системи.  Поняття  валютних  операцій.  Пов-нова¬ження
органів, що здійснюють державне валютне регулювання. Органи валютного контролю в
Україні

Тема 17. Курсова робота

IндЗан17 "Курсова робота"
 

Написання  індивідуальної  курсової  роботи  за  обраною  темою  відповідно  до
запропонованого  переліку

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання групового дослідницького завдання

НД2 Виконання практичних завдань

НД3 Підготовка до лекцій

НД4 Підготовка до практичних занять

НД5 Написання реферату

НД6 Написання та захист курсової роботи

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Дослідницька робота

МН3 Обмін думками (think-pair-share)

МН4 Навчальна дискусія / дебати

МН5 Проблемні лекції

Лекція.  В  процесі  викладення навчальної  дисципліни будуть  застосову-ватися  такі  види
лекцій: викладення теоретичного матеріалу (теми 1, 2, 5), оглядові лекції з використанням
опорного конспекту (теми 13, 14), лекції-дискусії (теми 3, 4), інформаційні лекції (теми 8-12),
підсумкові лекції (теми 4, 6,7). Залежно від методів викладення навчального матеріалу в
процесі  викла-дення  окремих  тем  можливим  є  застосування  таких  видів  лекцій  як
монологіч-на,  інформаційно-проблемна,  проблемна,  лекція  бесіда  або  їх  поєднання.
Практичні заняття: розв’язання типових завдань, робота малими групами над вирішенням
практичних ситуацій.

1.  Базові  комунікативні  навички,  які  допомагають  розвивати  відносини  з  людьми,
підтримувати  розмову,  ефективно  вести  себе  в  критичних  ситуаціях  при  спілкуванні  з
оточуючими. 2. Навички self-менеджменту: допомагають ефективно контролювати свій стан,
час, процеси. 3. Навички ефективного мислення: ерудованість, креативність. 4. Управлінські
навички, які потрібні людям на етапі, коли вони стають керівниками і підприємцями.



9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Взаємооцінювання (peer assessment)

МФО2 Експрес-тестування

МФО3 Захист презентацій та рефератів

МФО4 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО5 Розв'язування ситуаційних завдань

МФО6 Самостійне  виконання  студентами  ситуаційних  вправ  на  практичних
заняттях  та  їх  обговорення.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист)

МСО2 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО3 Підсумковий контроль: екзамен

МСО4 Оцінювання письмових робіт

МСО5 Написання та захист курсової роботи

Контрольні заходи:

7 семестр 100 балів

МСО1. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 8

8

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 20



2x10 20

МСО3. Підсумковий контроль: екзамен 40

40

МСО4. Оцінювання письмових робіт 32

16x2 32

Контрольні заходи в особливому випадку:

7 семестр 100 балів

МСО1. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 60

6x10 60

МСО3. Підсумковий контроль: екзамен 40

40

Курсова робота:

7 семестр 100 балів

МСО5. Написання та захист курсової роботи 100

100

Підготовлена до захисту курсова робота повинна мати рецензію наукового керівника. Перед
захистом курсової роботи студенту надається можливість ознайомитися із змістом рецензії.
До захисту курсової роботи студент допускається після оформлення роботи відповідно до
встановлених вимог та одержання позитивної рецензії  керівника курсової роботи. Захист
курсових робіт  проводиться згідно з  планом навчального процесу та  розкладом захисту
студентами  курсових  робіт  перед  комісією  у  складі  двох-трьох  викладачів  кафедри  та
керівника  курсової  роботи.  Курсова  робота  допускається  до  захисту  після  перевірки  на
антиплагіат.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Бібліотечні фонди

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Іванський  А.Й.  Фінансове  право:  підручник.  Міжнародний  гуманітарний
університет. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2022. 484 с.

2
Фінансове право :  підручник /  [О.  О.  Дмитрик,  І.  Є.  Криницький,  О.  А.
Лукашев та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик. – Харків : Право,
2019. – 416 с.
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3
Фінансове право України. Харків:підручник / за заг. ред. О. П. Гетманець ;
[Бандурка О. М., Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.] ; МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.

Допоміжна література

1 Тетарчук І. Фінансове право України. Навчальний посібник для підготовки
до іспиту. Київ: ЦНЛ, 2022, 256 с.

2 Савченко Л.,  Коваленко А.,  Андрущенко Г.  Фінансово-контрольне право.
Київ: Юрінком Інтер, 2021, 348 с.

3
Фінансове  право  України:  навчальний  посібник  /  [М.  В.  Ковалів,  С.  С.
Єсімов,  І.  М.  Проць,  Р.  М.  Скриньковський,  Ю.  Р.  Лозинський].  Львів:
СПОЛОМ, 2022. 394 с


