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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 



Меііі : і|)ііі:иіс()іім поігіїмкм лиржміиі проіімдиіі.иі іі ж т г я через фінансове 
іакоіюлапсіпо. Тому мсіоіо іімігістіи дікнітлі іги ( іасіюсння чинного 
чаконодіїнсіла, о іііммомлсиня І ! ііаукоіїими працями і ([лиаисового права, а 
гакож І ! ііракі їїкоіо орі аііі іації правового забезпечення фінансової діяльності 
су6'( кіів. 

З а к л а н н я : 
• вивчення іпсгитутів фінансової системи, відповідальність їх об' анкції 
економічним законам і розкриття закономірностей, пов'язаних із переходом 
до ринкових відносин та формування пропозицій до їх фінансово-правового 
регулювання; 
• з 'ясування ролі й призначення фінансово-правових інститутів, формування 
яких базується на інститутах фінансової системи; 
• вивчення фінансового законодавства інших держав, його порівняльний 
аналіз і використання позитивного досвіду. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
• сутність фінансів, структуру фінансової системи України, принципи 
фінансової діяльності, правові форми та методи фінансової діяльності 
держави; 
• систему фінансового права, його джерела; 
• сутність і призначення фінансового контролю, його види, методи; 
права та обов'язки органів, що здійснюють фінансовий контроль; 
• фінансово-правову відповідальність, порядок застосування фінансово-
правових санкцій. 
• поняття, значення бюджету, процедуру бюджетного процесу, 
здійснення бюджетних видатків; 
• фонди, які формуються і використовуються на підприємствах; 
позабюджетні та бюджетні фонди; 
• безготівковий та готівковий обороти в народному господарстві 
України; 
• діяльність банківсько-кредитної системи; 
• валютне регулювання. 
Вміти: 
• орієнтуватися в фінансовому законодавстві; 
• організувати процедуру проведення контролю; 
• оформлювати акти та висновки за підсумками контролю; 
• застосовувати фінансові анкції до порушників фінансового 
закоподавсіва. 
• використовувати кошти за бюджетним призначенням; 
• застосовувати санкції до порушників бюджетного законодавства; 
• нарахоиуиаги обов'язкові платежі і здійснювати їх відрахування; 

• застосовувати санкції до порушників податкового законодавства; 
• оформлювати пакет документів для отримання кредитів, відкриття 
рахунків; 
• здійснювати розрахунки як в національній так і в іноземній валюті. 

2. Програма навчальної дисципліни 

( Вчена Рада СНАУ протокол № 14 від 01.07.2019 р . ) 

Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права 

ТЕМА 1. Фінансова діяльність держави 

Поняття, ознаки і функції фінансів як економічних відносин по 
плановому створенню, розподілу та використанню грошових фондів. 
Відмінність між поняттями "фінанси" та "гроші", між "державними 
фінансами" та "приватними фінансами".Фінансова діяльність держави по 
управлінню процесом мобілізації, розподілу і використання грошових 
коштів. Зміст, принципи та методи фінансової діяльності держави. Система і 
правовий статус державних органів, які здійснюють керівництво фінансовою 
діяльністю. Повноваження Верховної Ради України та місцевих Рад у 
галузі фінансів. Спеціально створенні органи, для яких фінансова діяльність 
є основним видом діяльності. Поділ спеціально створенних органів на 
фінансові та кредитні.Правовий статус Міністерства фінансів України. 
Фінансова система України та її структурні елементи. Фінансові системи 
індустріально розвинутих країн. 

ТЕМА 2. Фінансово-правові відносини в Україні 
Правові форми фінансової діяльності держави. Фінансово-правові акти 

та їх різновиди. Поняття, предмет та метод фінансового права. Місце 
фінансового права в системі права держави. Система та джерела 
фінансового права. Наука фінансового права. Головний метод фінан-сово-
правового регулювання - метод владних повноважень. Поняття фінансово-
правових норм, їх імперативний характер. Види фінансово-правових норм. 
Фінансово - правові відносини як державновладні, майнові(грошові) 
відносини. Зміст і особливості фінансово-правових відносин. Суб'єкти 
фінансово-правових відносин. Порядок захисту прав і законних інтересів 
суб'єктів фінансово-правових відносин. 

ТЕМА 3. Правові основи фінансового контролю 
Поняття, сутність і призначення фінансового контролю. Види 



фінансового контролю. Методи іа (|)()рміі ( [ и н а и и т о т контролю. Загальна 
характеристика організації та оріамін (|)іііанс()ііоіо контролю. Загальна 
характеристика стандартів державного (|)інансоіі()го коніролю. 

Планування державного фінансоиоіо коніролю. Організація та 
виконання контрольних заходів. Докумсніуиання рсіультатів контрольних 
заходів, їх використання та оприлюднення. Правові засади діяльності 
Рахункової палати України та її завдання. 

Функції та повноваження Рахункової палати України. Склад і 
структура Рахункової палати України. Міністерство фінансів України. 
Фіскальна служба України. Державне казначейство України. Національний 
банк України. Система, завдання та функції фінансового контролю. 
Права, обов'язки і відповідальність державної фінансової інспекції України. 
Порядок проведення ревізій і перевірок органами державного фінансового 
контролю. Особливості проведення ревізій і перевірок органами державного 
фінансового контролю за поданням правоохоронних органів. 

ТКМ.4 4. Фінансово-правова відповідальність 
Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності. Принципи 

фінансово-правової відповідальності. Функції фінансово-правової 
відповідальності. Загальна характеристика фінансового правопорушення. 
ІІ01ІЯ ітя та види фінансово-правових санкцій. Порядок реалізації фінансово-
нраноної відповідальності. 

Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права 

ТЕМА 5. Бюджетне право та бюджетний процес 

Поняття державного бюджету як центральної ланки фінансової сис-
теми України. Державний бюджет в економічному і юридичному розу-мінні. 
Структура бюджету. Поняття бюджетного періоду. Принципи формування 
бюджету. Бюджетний устрій України - державний та місцеві бюджети. 
Бюджетне право, види бюджетно-правових норм, суб'єкти бюджетних 
правовідносин. Правові основи розмежування доходів та витрат між 
ланками бюджетної системи. Поняття бюджетного регулю-вання. Основні 
методи бюджетного регулювання. Бюджетний процес, стадії бюджетного 
процесу. 

ТКМА 6. Правові основи страхування. Правовий режим цільових 
державних та місцевих фондів 

Поняття, принципи, функції, методи загальнообов'язкового державного 
страхування. 

Попятгя, класифікація і основи правового регулювання цільових 
державних і місцевих фондів. Правовий режим цільових бюджетних фондів. 

Фонд соціального захисту інвалідів. Фонд сприяння зайнятості населення. 
Фонд соціального страхування та інші. 

Правовий режим державних позабюджетних фондів. Правовий статус 
Пенсійного фонда України. 

Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування. 

ТЕМА 7. Правове регулювання державних доходів. Податкове право 
Поняття і система державних доходів, їх класифікація. Основи 

правового регулювання державних доходів. 
Поняття податкового права. Круг суб'єктів податкових правовідносин. 

Предмет податкового права. Метод податкового права. Юридичні ознаки 
методу. Принципи податкового права. Податкові правовідносини. Іх 
особливості. Система податкових правовідносин. Юридичний і фактичний 
зміст податкових правовідносин. Об'єкт податкових правовідносин. Суб'єкт 
податкових правовідносин. Податкова правоздатність і дієздатність. 
Підстави зміни податкових правовідносин. Юридичний факт у 
податковому праві. Сутність податкової норми. Ії особливості. Класифікація 
податкових норм. Структура податкової норми. 

Поняття податкової системи держави. Принципи системи. Законодавче 
регулювання принципів податкової системи. Критерії характеристики 
податкової системи. Поняття податку. Його функції. Принципи. Ознаки. 
Класифікація податків. Співвідношення податку, мита та збору. 
Співвідношення суб'єкта та платника податку. Суб'єкт податку. Носій 
податку. Класифікація платників податку. Права та обов'язки платників 
податку. Поняття податкової пільги. їх класифікація. Основи правового 
статусу податкових органів. 

Податкові правопорушення, їх класифікація. Підстави притягнення до 
відповідальності за порушення податкового законодавства. 

ТЕМА 8. Правове регулювання державного кредиту 
Державний кредит як особлива форма фінансових відносин. Принципи 

державного кредиту. Функції державного кредиту. Форми державного 
кридиту. Державні позики. Державний борг. Правовідносини, 
опосередковані безпосередньо функціонуванням державного боргу. Методи 
управління державним боргом. 

ТЕМА 9. Правове регулювання державних видатків і бюджетного 
фінансування 



ІІ11І1Я1ГЯ нитрат держави, їх характерні особливості та принципи 
(|іт,ик уиимия. Поняття та принципи бюджетного фінансування. Основні 
нриміїиііи. методи та джерела фінансування галузей народного господарства. 
ІІііняпя і:і сутність кошторисно-бюджетного фінансування, принципи та 
<)о'(і<ім (|)іііансування. Кошторис як основний фінансовий план витрат 
о іоджсто ї установи. 

ІКІМЛ 10. Правове регулювання грошового обігу та банківської 
ДІІІЛЬНОСІІ 

І іонягтя грошової системи. Грошова система України та її розвиток в 
сучасних умовах. Принципи побудови грошової системи та її структура. 
Елементи грошової системи. Правові основи фошового обігу в Україні. 
Грошова реформа. Порядок ведення касових операцій в Україні. Форми 
касових документів. Контроль за веденням касових операцій. Порядок 
проведення ревізії каси та оформлення її результатів. Правові форми 
безготівкових розрахунків. 

Поняття та значення банківського кредиту. Принципи банківського 
кредитування. Види та форми банківського кредиту. Кредитний договір, 
його сутність, зміст та значення. 

Банківська система України. НБУ, його статус та функції. Правовий 
статус комерційного банку. Порядок створення комерційних банків. 
Порядок відкриття рахунків у банках. 

ТЕМА 11 Правові основи валютного регулювання 

Поняття валюти та валютних цінностей. Поняття валютної операції. 
Правовий режим валютних операцій. Ліцензування валютних операцій. 
Порядок надання ліцензій на здійснення операцій з валютними ціннос-тями, 
їх види. Загальні положення про розрахунки в іноземній валюті на території 
України. Валютний контроль та органи, які його здійснюють. Види 
відповідальності за порушення валютного законодавства. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Кількість годин Назви 
змістових 

модулів і тем 
денна форма денна форма 

Назви 
змістових 

модулів і тем Усьо-
го 

V тому числі усього V тому числі 

Назви 
змістових 

модулів і тем Усьо-
го л п лаб шд с.р. 

усього 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Загальна частина фінансового права 

Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права 

Тема 1. 
Фінансова 
діяльність 
держави 

12 12/4 

Тема 2. 
Фінансово-
правові 
відносини в 
Україні 

10 12 12/4 

Тема 
Правові 
основи 
фінансового 
контролю 

3. 14 10 12 12/4 

Тема 4. 
Фінансово-
правова 
відповідаль-
ність 

10 16 12/4 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

44 10 10 24 52 48/16 

Модуль 2 . Особлива частина фінансового права 
Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права 

Тема 5. 
Бюджетне 
право та 
бюджетний 
процес 

13 10 8/4 

Тема 6. 
Правові 
основи 
страхування. 
Правовий 
режим 
цільових 
державних та 
місцевих 
^011 д|в 

10 8/4 

7. Тема 
Правове 
регулювання 
державних 
доходін. 

13 10 8/4 
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1 ІІІІІІІ 1 KOriL' 
ll|).nm 
І1ім:і X. 

1 l |KI IU)IH ' 

[Н'І у IIIOIIMMIIM 

Л(.'рЛчМіиИ)ІО 
KjXVUIiy 
Іом:і 9. 
1 Ipaiioiie 
рсіулюнаїїіія 
д с р ж а ї і н и х 
видатків і 
бюджетного 
фінансування 

9 

1 ІІІІІІІ 1 KOriL' 
ll|).nm 
І1ім:і X. 

1 l |KI IU)IH ' 

[Н'І у IIIOIIMMIIM 

Л(.'рЛчМіиИ)ІО 
KjXVUIiy 
Іом:і 9. 
1 Ipaiioiie 
рсіулюнаїїіія 
д с р ж а ї і н и х 
видатків і 
бюджетного 
фінансування 

9 2 2 5 8 8 / 4 

1 ІІІІІІІ 1 KOriL' 
ll|).nm 
І1ім:і X. 

1 l |KI IU)IH ' 

[Н'І у IIIOIIMMIIM 

Л(.'рЛчМіиИ)ІО 
KjXVUIiy 
Іом:і 9. 
1 Ipaiioiie 
рсіулюнаїїіія 
д с р ж а ї і н и х 
видатків і 
бюджетного 
фінансування 

9 2 2 5 1 0 2 8 / 4 

Т е м а 10. 
Правове 
регулювання 
грошового 
обігу та 
банківської 
діяльності 

13 4 4 5 10 2 8 / 4 

Т е м а 11 . 
Правові 
основи 
валютного 
регулювання 

10 2 2 6 10 2 8 / 4 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

7 6 2 0 2 0 3 6 5 2 8 8 - - 5 6 / 2 8 

Усього 
годин 

1 2 0 ЗО ЗО 6 0 1 2 0 8 8 - - 1 0 4 / 4 4 

5. Теми та план лекційних занять (д.ф.н/з.ф.н) 

№ 
з/п 

Назва т е м и Кількість 
г о д и н 

1 Тема 1. Фінансова діяльність держави 
План 

1. поняття, ознаки, функції фінансів; 
2. фінансова діяльність держави; 
3. правове регулювання фінансової системи. 

2 / -

2 Тема 2: Фінансово-правові відносини в Україні 
План 

1. правові форми фінансової діяльності держави; 
2. поняття, предмет, метод фінансового права; 
3. фінансово-правові відкосини:поняття, склад; 

21-

6/4 

4. фінансово-правові норми. 
3 Тема 3. Правові основи фінансового контролю 

План 
1. державний контроль: поняття, значення. 
2. фінансовий контроль як складова частина загальної системи 
державного контролю. 
3. функції, принципи фінансового контролю. 

21-

4 Тема 3. Правові основи фінансового контролю 
План 

1. поняття методів фінансового контролю, їх види 
2. поняття і класифікація ревізій 
3. загальна правова характеристика суб'єктів фінансового 
контролю 
4. незалежний фінансовий кантроль 

21-

5 Тема 4. Фінансово-правова відповідальність 
План 

1. фінансово-правова відповідальність, як особливий вид 
юридітчної відповідальності. 
2. принципи фінансової відловідаль)іості 
3. види фінансово-правової відповідальності 
4. підстави настання фінансово-правової відповідальності. 

2 / 2 

6 Тема 5. Бюджетне право та бюджетний процес 

П л а н 

1. Поняття бюджету. Бюджетна система, принципи 
бюджетної системи. Бюджетна класифікація. 
2. Бюджетне право, бюджетні правовідносини. 

2/2 

7 Тема 5. Бюджетне право та бюджетний процес 

П л а н 

1. Правові засади бюджетного процессу. 
2. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за бюджетні правопорушення. 

2 

8 Тема 6. Правові основи страхування. Правовий режим 
цільових державних та місцевих фондів 

План 
1. Суть і функції страхування, основні галузі та види 
страхування, їх правовий режим. 
2. Поняття класифікація цільових фондів. Правовий режим 
цільових бюджетних фондів. 
3. Правовий режим державних позабюджетних 
фондів.Пенсійний фонд України 

2 

9 Тема 7. Правове регулювання державних доходів. Податкове 
право 

План 
1. поняття і система державних доходів, їх класифікація; 
2. поняття податкового права, предмет, метод; 

2/2 

10 Тема 7. Правове регулювання державних доходів. Податкове 
право 

План 
1. суб'єкти, об'єкти податкових правовідносин. 

2/-
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11 Іі'ма 8. Правове регулювання державного кредиту 
1 Державний кредит як особлива форма фінансових відносин. 
2. 1 Іравовідносини, опосередковані безпосередньо функціону-
нанням державного боргу. Методи управління державним 
борі ом. 

2 

12 Гема 9. Правове регулювання державних видатків і 
бюджетного фінансування 

План 
1. мопя ггя витрат держави, її характерні особливості та принципи 
фінансування. 
2. правові засади кошторисно-бюджетного фінансування, 
принципи та об'єкти фінансування. 

2 

13 Тема 10. Правове регулювання грошового обігу та банківської 
діяльності: 

План 
1. поняття банків. Банківська система України. 
2. правовий статус НБУ. 
3. правовий статус комерційного банку. 

2/2 

14 Тема 10. Правове регулювання грошового обігу та банківської 
діяльності: 

План 
!. поняття грошової системи України, її елементи 
2. відкриття рахунків установами банків. Операції на них. 
3. розрахунки в народному господарстві України. 

2 

15 Тема 11. Правові основи валютного регулювання 
План 

1. поняття валютного регулювання, валютні правовідносини. 
2. валютний контроль, відповідальність за порушення валютного 
законодавства 

2 

Разом 30/8 

Теми практичних занять (д.ф.н. /з.ф.н) 
№ 
з /п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Гема 1. Фінансова діяльність держави 
1. Попяітя, ознаки і функції фінансів як економічних відносин 
но плановому створенню, розподілу та використанню грошових 
фондів. 
2. Відмінність між поняттями "фінанси" та "гроші", між 
"державними фінансами" та "приватними фінансами". 

2 

2 Тема 2. Фінансово-правові відносини 
1. Головний метод фінансово-правового регулювання - мсюїі 
владних повноважень. 
1. Види фінансово-правових норм. 
2. Фінансово - правові відносини як дсржлтіиии.і т і 
майнові(грошові) відносини. 
3. Зміст і особливості фінансово-правоимх тліин им 

3 Тема 3: Правові основи фінансового кошри ї т ) 

І 1 

1. Планування держанного фшаичикио к<іт|ііиііо 
2. Організація та виконаїїііч к(іііі|ч>ім.ііи\ і л м т т 
3 . Документування рсіулі.іаі їм кптіипп.ііііч іачоліи, їх 
використання та оприлюднені ія. 

4 Тема 3: Правові основи фіііаіісітоиі миі і |)іі.ііі<і 
1. Порядок проведення рсиініі 1 ік |к 'т |» ік ч р к т а м и державної 
фінансової інспекції. 

2 

5 Тема 4. Фінансово-нравона і)ідіі<ііііда.ііі>нісгі, 
1. Фінансова діяльнісіь держаки. 
2. Фінансово-правові відносним. 
3. Правові основи фінансового конгролю. 
4. Фінансово-правова відповідальність. 

2 / 2 

6 Тема 5. Бюджетне право та бюджетний процес 
1.Державний бюджет в економічному і юридичному розумінні. 
2.БЮДЖЄГПИЙ устрій України - державний та місцеві бюджети. 
3.Види бюджетно-правових норм. 

2 

7 Тема 5. Бюджетне право та бюджетний процес 
[.Суб'єкти бюджетних правовідносин. 
2.Поняття бюджетного регулювання. 

2 

8 Тема 6. Правовий режим цільових фондів 
1.Понятія, принципи, функції, методи загальїюобов'язкового 
державного страхування. 
2.Попяітя, класифікація і основи правового регулювання 
цільових державних і місцевих фондів. 
3.Правовий режим державних позабюджетних фондів. 
4.Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування. 

2 / 2 

9 Гема 7. Правове регулювання державних доходів. Податкове 
право 
1. Основи правового регулювання державних доходів. 
2. Юридичний і фактичний зміст податкових правовідносин. 
3. Круг суб'єктів податкових правовідносин. 
4. Податкова правоздатність і дієздатність. 
5. Податкові правопорушення, їх класифікація. 

2 

10 Тема 8 Правове регулювання державного кредиту. 
1.Державний кредит як особлива форма фінансових відносин. 
2.Принципи державного кредиту. 
3.Правовідносини, опосередковані безпосередньо функціону-
ванням державного боргу. 

2 

11 Тема 9 Правове регулювання державних видатків і 
бюджетного фінансування 
1.Поняття та сутність кошторисно-бюджетного фінансування, 
принципи та об'єкти фінансування. 
2.Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної 
установи 

2 / 2 

12 Тема 10. Правове регулювання грошового обігу 
1 . Поняття грошової системи. Грошова система України та її 
розвиток в сучасних умовах. 
2.Принципи побудови грошової системи та її структура. 
Елементи грошової системи. 

2 

13 Тема 10. Правове регулювання грошового обігу 
І.Правові основи грошового обігу в Украніі. 

2 
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2.ІІ0І1ЯГІЯ та значення банківського кредиту. Принципи 
банківського кредитування. Види та форми банківського кредиту. 
Кредитниіі договір, його сутність, зміст та значення. 

14 Тема 11. Правові основи валютного регулювання 
1.Правовий режим валютних операцій. Ліцензування валютних 
операцій. 
2.Порядок надання ліцензій на здійснення операцій з валютними 
цінностями, їх види. 

2/2 

15 Тема 11. Правові основи валютного регулювання 
1.Загальні положення про розрахунки в іноземній валюті на 
території України. 

2 

2 
Разом 30/8 

9. Самостійна робота (д.ф.н./ з.ф.н.) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1: Фінанси і фінансова діяльність держави 
1. Повноваження Верховної Ради України та місцевих Рад у 
галузі фінансів. 
2 (.'псніально створенні органи, для яких фінансова діяльність є 
осмоиним видом діяльності. 
3. 1 Іоділ спеціально створенних органів на фінансові та кредитні. 
•4. Правовий статус Міністерства фінансів України. 
5 . Фінансові системи індустріально розвинутих країн. 

2/12/4 

2 Гема 2. Фінансово-правові відносини 
1. Суб'єкти фінансово-правових відносин. 
2. Порядок захисту прав і законних інтересів суб'єктів 
фінансово-правових відносин. 

6/12/4 

3 Тема 3. Правові основи фінансового контролю 
1.Особливості проведення ревізій і перевірок органами державної 
конірольно-ревізійної служби за поданням правоохоронних 
органів. 

10/12/4 

4 Тема 4. Фінансово-правова відповідальність 
Загальна частина фінансового права 

6/12/4 

5 Тема 5. Бюджетне право, бюджетний процес 
1 .Структура бюджету. 
2.Поняття бюджетного періоду. 
3.Правові основи розмежування доходів та витрат між ланками 
бюджетної системи. 

5/8/4 

6 

7 

8 

Тема 6. Правові основи страхування. Правовий режим 
ііілі.овнх фондів 
1.Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування. 

5/8/4 6 

7 

8 

Гема 7. Податкове право 
1 ІІідсіави притягнення до відповідальності за порушення 
подач копою законодавства. 

5/8/4 

6 

7 

8 1 СМИ 8. Правове регулювання державного кредиту 5/8/4 

15/4 

1.Методи управління державним борі ом. 

9 Тема 9. Правове регулювання державних вида ї кін 
1.Основні принципи, методи та джерела фінансування галузей 
народного господарства. 

5/8/4 

10 Тема 10. Правове регулювання грошового оПії у 
1.Порядок ведення касових операцій в Україні. (1>орми касових 
документів. 
2.Контроль за веденням касових онерацій. Порядок проведення 
ревізії каси та оформлення ії результатів. Правові форми 
безготівкових розрахунків. 
3.Банківська система України. 

5/8/4 

11 Тема И . Правові основи валютного регулювання 
1.Валютний контроль та органи, які йото здійснюють. 
2.Види відповідальності за порушення валютного законодавства. 

5/8/4 

Разом 6 0 / 1 0 4 / 4 4 

11. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і 

репродуктивна), лекція, робота з книгою (читання, переказ, складання плану, 
конспектування, опорних конспектів тощо). 

1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний. 
2.2. Методи синтезу. 
2.3. Індуктивний метод. 
2.А. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивний .метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 
діяльності студентів. 

Ъ.\. Пробле.чний (чи проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів 
навчання, диспути, круглі столи, ділові та рольові ігри,використання 
проблемних ситуацій, імітаційні методи навчання (побудовані на імітації 
майбутньої професійної діяльності), використання навчальних та 
контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 
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5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних 
технологій, case-study (метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове 
навчання, співробітництво студентів (кооперація). 

12. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна 

атестація) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 
4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом 

певного індивідуального завдання : 
- навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти (іспит) (д.ф.н.) 

Поточне тестування та самостійна робота Ате- Су-
Змістовий С ста- с ' 

ь: н ма 
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Змістовий модуль 2 -
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Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 
(підсумковій) атестації у формі екзамену: 

иа денній формі навчання 
до 40 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 15 балів - за результатами проміжної атестації; 
до 15 балів - за виконання самостійної роботи; 
до ЗО балів - за результатами семестрової (підсумкової) атестації; 

Розподіл балів, які отримують студенти (іспит) (з.ф.н.) 

Поточне тестування та самостійна робота Ате- Су-
Змістовий 
модуль 1 
- 10 балів 

Змістовий модуль 2 -
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Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 
(підсумковій) атестації у формі екзамену: 

на заочній формі навчання 
до 40 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до ЗО балів - за виконання самостійної роботи; 
до ЗО балів - за результатами семестрової (підсумкової) атестації. 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 
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14. Методичне забезпечення 
1. Фінансове право. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни, 
виконання самостійної роботи, проведення практичних занять. Суми, 2012 р., 
42 с. 
2. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Фінансове право», на 
платформі Моосіїе, СНАУ, 2019 рік. 

15. Рекомендована література 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/' 
2. Господарський кодекс України від Ібсічня 2003 року - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
biп/laws/main.cgi?page=l &nreg=436-15 
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-
XII - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.Ua/iaws/show/l 798-12 
4. Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю»: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 
15-93- [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93 
5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»: Закон України від 7 
жовтня 2010 р. № 2591-VI - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: 
6. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» : Закон 
України від 17 березня 2011 р. № 3166-У1 - [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до матеріалу: 
7. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» : Закон України від 
08.07.2010 № 2464-\/1 - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 
8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-111 -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?пreg=2664-14 

9. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Закон України від 
07 грудня 2000 року № 2121 - III - [Електронний ресурс] - Режим доступу 
до матеріалу: http:.//zakon2.rada.gov.ua/Iaws/show/2121-14 
10. Закон України «Про Національний банк України»: Закон України від 
20 травня 1999 року № 679-Х1\'. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: Ьир:,//гакоп1 .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/lпain.cgi?пreg=2121 -14 
11. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»: Закон України 
від 23.02.2006 № 3480-І\/. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: ЬНр:.//гакоп1 .rada.gov.ua/'cgi-bin/laws./main.cgi?пreg=3480-15 
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12. Закон України «Про порядок здійснення роїрачумкін її и ю и м і і т 
валюті»: Закон України від 23 вересня 1994 року .W" ІК'і/').! НІ' 
[Електронний ресурс] - Режим досіуму до маїсрімну 
http://zakon3.rada.gov.Ua/Iaws/main/l 85/94-%D0%B2%I) І 
№ 40. - Ст. 364. 
13. Закон України «Про систему гарантування вкладів фі нічппх ін іо» 
Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI. - [Електронний рссурс] ІЧ-жіім 
доступу до матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/44.'i2-17 
14. Закон України «Про основні засади здійснення лє|Ужлтіоиі 
фінансового контролю в Україні»: Закон України від 26.01.199! N" 
[Електронний ресуре] - Режим доступу до матеріалу: 
http:,•Vzakon4.rada.gov.ua/laws/show/''2939-12 
15. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову інігніси, и 
Україні» Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV- [Елскіронниіі рссурс] 
Режим доступу до матеріалу: http:.//zakon4.rada.gov.ua'lavvs/show/996-l4 
16. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом" - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: http://zakon5.rada.gov.uayiaws/niain/2343-12 
17. Закон України "Про заставу" - [Електронний ресурс] - Режим доступу 
до матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws,/main/2654-12 
18. Закон України "Про іпотеку" - [Електронний ресурс] - Режим доступу 
до матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/898-15 
19. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" 
від 05.04.2001 № 2346-111 - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 
20. Закон України "Про електронні документи та електронний 
документообіг" - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/851-15 
21. Закон України "Про електронний цифровий підпис" - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/852-15 
22. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 
14.10.2014 № 1702-VII - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/l 702-18 
23. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року. -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http ://zakon5 .rada.gov.ua/laws/main/2374-14 
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24. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», 
затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 N 368. - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
1ійр://2акоп5 .rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 
25. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті, затв. 
Постановою НБУ від 21 січня 2004р. № 22. - [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до матеріалу: http://2akon5.rada.gov.ua/laws/show/20377-04 
26. Інструкція Національного банку України "Про відкриття банками 
рахунків в національній та іноземній валюті", затв. Постановою НБУ від 12 
листопада 2003р. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/lavvs/show/zl 172-03 
27. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», 
затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 N 368. - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 
28. 

29. Конституція України від 26 червня 1996 року № 254к/9б-ВР-
|І-лсктронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
htlp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0 
."іО. Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755- VI -
І Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon.rada.gov.ua/c^i-bin,/^aws/main•cai?nreg=2755-l7 
31. Постанова Верховної Ради України "Про застосування векселів в 
господарському обороті України" від 17.06.1992 № 2470-Х11 - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
Ьіір:.//гакопЗ.rada.gov.ua/laws/show/2470-12 
32. Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр 
позичальників", затв. Постановою правління НБУ від 27.06.2001 № 245 -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/iaws/show/z0604-01 
33. Положення про переказний і простий вексель (затверджене 
постановою ЦБК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341). -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vl341400-37 
34. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 
відокремлених підрозділів, затв. Постановою правління НБУ від 08.09.2011 
№ 306 - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://2akon5 .rada.gov.ua/laws/show/2l 203-11 #п20 

35. Положення про порядок формування та використання банками 
України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими операціями, затв. Постановою правління НБУ 
від 25.01.2012 № 23. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12 
36. Положення про застосування Національним банком України заходів 
впливу, затверджене постановою Правління Національного банку України 
від 17.08.2012 № 346. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/zl590-12 
37. Положення про валютний контроль, затверджене постановою 
Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49- [Електронітй 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00 
38. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України 
від 15 грудня 2004 р. № 637. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05 
39. Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу 
керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 
злочинністю інформації та документів: Постанова Правління 
Національного банку України від 16 листопада 2000 року № 451. -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0859-00 
40. Постанова Правління Національного банку України "Про встановлення 
граничної суми готівкового розрахунку" від 06.06.2013 № 210. 
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon5 .rada.gov.ua/laws/show/z 1109-13 
41. Про затвердження Положення про порядок накладання 
адміністративних штрафів: Постанова Правління Національного банку 
України від 29 грудня 2001 року № 563. - [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до матеріалу: http:,•7zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0062-02 
42. Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в 
уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній 
валюті та в гривнях: Постанова Правління Національного банку України 
від 26.03.1998 № 118. - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-98 
43. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками 
операцій з векселями в національній валюті на території України: 
Постанова Правління Національного банку України від 16 фудня 2002 року 
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