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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4 5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 8 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 
8 10 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 3,0 

 самостійної роботи – 4,5 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

18 од. 12 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

54 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

32 год. 40 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
іспит іспит  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 

для заочної форми навчання – 0,25 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисципліна «Фінансове право» - складна навчальна дисципліна, яка вивчає 

сутність та структуру фінансових правовідносин, особливості проведення 

фінансового державного контролю, особливості бюджетного, податкового, 

банківського та валютного права. 

Вивчення питань теорії фінансового права та чинного законодавства у сфері 

фінансів необхідно майбутньому фахівцю з обліку та аудиту для розуміння суті й 

тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних 

фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарюючих суб’єктів. 

Мета викладання дисципліни «Фінансове право» - розкрити майбутнім 

фахівцям в сфері обліку та аудиту можливості використання фінансового 

законодавства в практичній діяльності підприємства; вивчення сутності 

бюджетного, банківського, податкового та валютного законодавства, 

особливостей фінансово-правових відносин та контролю у сфері фінансів; 

визначення прав та обов’язків суб’єктів фінансового права.  

 Методологічною основою дисципліни є загально філософські та загально - 

наукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез, а також методи 

бухгалтерського обліку: документування, інвентаризація, грошова оцінка, баланс, 

метод рахунку та подвійного запису.  

Завданнями вивчення дисципліни «Фінансове право» є дослідження основ-

них положень та особливостей фінансового законодавства та фінансових право-

відносин; розкриття можливостей використання фінансового законодавства в 

практичній діяльності підприємства; вивчення сутності бюджетного, банківсь-

кого, податкового та валютного законодавства, особливостей фінансово-правових 

відносин та контролю у сфері фінансів; визначення прав та обов’язків суб’єктів 

фінансового права.  

 Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

 знати основні положення фінансових правовідносин; особливості 

контролю фінансової сфери; основи бюджетного, банківського, податкового та 

валютного законодавства; права та обов’язки суб’єктів фінансових 

правовідносин; 

 вміти використовувати теоретичні знання, отримані під час вивчення 

дисципліни, для практичного визначення прав, обов’язків  та відповідальності 

суб’єктів фінансових правовідносин. 

 

3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фінансова діяльність держави та бюджетні 

правовідносини 
 

Тема 1. Фінансова діяльність держави (Фінанси як економічна, юридична, 

історична і вартісна категорія. Матеріальний зміст фінансів: централізовані та 

децентралізовані фонди коштів. Об’єкт та інструмент фінансової діяльності 

держави. Економічний та правовий характер, принципи і методи фінансової 

діяльності держави. Методи формування фондів коштів: фінансування 
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(бюджетне, відомче, з позабюджетних фондів), дотації, субсидії, субвенції, 

кредитування. Методи використання фінансових ресурсів. Метод фінансового 

контролю. Фінансова система України та її складові. Характеристика окремих 

фінансових ланок: державного бюджету, місцевих фінансів, фінансів державних 

підприємств, державних позабюджетних фондів, кредиту. Система і правове 

положення органів влади, що здійснюють фінансову діяльність держави. Функції 

органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави. Органи 

загальної компетенції: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України. Органи особливої компетенції: Міністерство фінансів 

України, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України, 

Державне контрольно-ревізійне управління України, Національний банк України 

тощо. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності). 

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

фінансового права та методи фінансово-правового регулювання. Ознаки 

фінансового права. Характеристика фінансових правовідносин. Взаємозв’язок 

фінансового права з конституційним, адміністративним, цивільним, 

господарським правом. Поєднання фінансового права з кримінальним, трудовим, 

пенсійним. Система і джерело фінансового права. Фінансове законодавство. 

Фінансово-правові акти та їх класифікація. Фінансово-правові норми: зміст, 

особливості та види. Сутність та загальні риси фінансово-правових норм. 

Компоненти норми фінансового права: гіпотеза, диспозиція, санкція. 

Класифікація фінансово-правових норм: в залежності від характеру впливу на 

учасників фінансових відносин; в залежності від змісту; за дією в часі.  Зміст та 

особливості фінанси-правових відносин. Ознаки, характер та матеріальний 

зміст  фінансових правовідносин. Структура фінансових правовідносин: 

суб’єкти, об’єкти, зміст. Правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність. 

Суб’єктне право та суб’єктний обов’язок. Основні типи зв’язку між юридичними 

правами та обов’язками. Юридичний факт та його зміст: дії, події, акти, 

вчинки). 

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні  (Суть і 

призначення фінансового контролю. Предмет фінансового контролю. Фінансова 

дисципліна. Фінансове правопорушення. Принципи фінансового контролю. Форми 

фінансового контролю: за часом здійснення, за характером взаємовідносин та 

суб’єктів контролю, за формами проведення, за цільовим спрямуванням, за 

місцем здійснення. Методи фінансового контролю: спостереження, перевірка, 

обслідування,аналіз, ревізія. Види ревізій: за змістом, за організаційною ознакою, 

за період проведення, за обсягом. Види державного фінансового контролю. 

Організації та органи проведення фінансового контролю. Контрольні 

повноваження Верховної Ради України, Президента України, парламентських 

комітетів, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, 

Державної контрольно-ревізійної служби України, Державного казначейства 

України, Державної податкової служби України. Сутність та види аудиту в 

Україні. Обов’язковий аудит). 

Тема 4. Бюджетне право та бюджетний устрій України (Поняття і роль 
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бюджету. Основне джерело формування бюджету. Бюджет за формою прояву 

та за матеріальним змістом. Функції бюджету. Предмет та специфічні риси 

бюджетного права. Суб’єкти бюджетних правовідносин. Бюджетне 

законодавство. Бюджетно-правові норми. Класифікація бюджетних 

нормативних документів. Бюджетний устрій та бюджетна система України. 

Фактори, що впливають на бюджетний устрій. Види бюджетів. Поняття і 

склад зведеного бюджету України. Принципи побудови бюджетної системи 

України. Бюджетна класифікація). Сутність та склад доходів бюджету. 

Класифікація державних доходів за змістом, структурою та складом. Сутність 

та склад видатків бюджету. Таємні видатки. Класифікація фінансування 

бюджету та боргу. Загальний та спеціальний фонди бюджету. Резервний фонд. 

Дефіцит бюджету: сутність, причини та законодавче регламентування. 

Профіцит бюджету). 

ТЕМА 5. Бюджетні повноваження держави (Поняття та види бюджетних 

повноважень. Рівні та групи бюджетних прав. Учасники бюджетного процесу. 

Бюджетні повноваження Президента країни, Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, 

Національного банку України. Види розпорядників бюджетних коштів. Головні 

розпорядники бюджетних коштів на різних територіальних рівнях та їх функції. 

Бюджетний запит. Бюджетне призначення. Бюджетне асигнування. Механізм 

бюджетних призначень. Міжбюджетні відносини. Моделі бюджетних систем з 

точки зору міжбюджетних відносин. Бюджетне регулювання. Міжбюджетні 

трансферти. Дотація вирівнювання. Субвенції. Кошик доходів бюджетів 

місцевого самоврядування. Індекс відносної платоспроможності. Фінансовий 

норматив бюджетної забезпеченості ). 

ТЕМА 6. Бюджетний процес в Україні (Поняття та зміст бюджетного 

процесу. Стадії бюджетного процесу. Принципи бюджетного процесу. 

Бюджетний цикл. Порядок складання проекту бюджету, його розгляд та 

затвердження. Зміст, завдання та принципи бюджетного планування. 

Підготовчий етап бюджетного планування. Бюджетні запити. Бюджетна 

резолюція. Склад проекту закону про державний бюджет. Подання проекту до 

Верховної Ради України. Підготовка до першого читання проекту. Перше, друге 

та третє читання проекту. Обмеження щодо виконання бюджету у разі його 

неприйняття до граничного терміну. Затвердження місцевих бюджетів. Зміст 

рішення про місцевий бюджет. Зміст казначейської системи виконання 

бюджету. Бюджетний розпис. Лімітні довідки про бюджетні асигнування. 

Мережа бюджетних установ і організацій, яким виділяються бюджетні кошти. 

Механізм витрачання бюджетних коштів. Закриття бюджетних рахунків. Облік 

операцій по виконанню Державного бюджету органами Державного 

казначейства України. Види звітності про виконання державного бюджету: 

місячна, квартальна на річна звітність. Річний звіт Рахункової палати України. 

Рішення верховної Ради України про Державний бюджет України). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Бюджетне кредитування та фінансування, 

податкові та валютні правовідносини 



7 

 

  

 

Тема 7. Правові засади регулювання державних доходів та видатків 

(Поняття і система державних доходів. Державні доходи з фінансової точки 

зору, за змістом, за структурою та складом. Класифікація державних доходів. 

Класифікація доходів бюджету. Склад доходів Державного бюджету України. 

Основи правового регулювання державних доходів. Поняття державних 

видатків, їх особливості і принципи фінансування. Видатки та витрати 

бюджету. Класифікація державних видатків за предметною ознакою, за роллю в 

відтворювальному процесі, за економічним змістом. Інститут видатків 

бюджету. Показники бюджетного асигнування. Режим бюджетного 

фінансування. Принципи фінансування. Види фінансових планів. Правове 

регулювання в галузі видатків. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 

Суб’єкти видаткових відносин. Види і повноваження розпорядників бюджетних 

коштів. Одержувачі бюджетних коштів. Механізм здійснення видатків). 

Тема 8. Правові основи кошторисно-бюджетного режиму фінансування 

(Кошторис як індивідуальний фінансово-плановий акт. Порядок кошторисно-

бюджетного фінансування. Бюджетна установа та бюджетна сфера. 

Кошторис бюджетної установи. Правове значення кошторису. Види 

кошторисів. Складові кошторису. Додержання фінансової дисципліни. 

Бюджетне правопорушення. Наслідки нецільового використання бюджетних 

коштів. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань. Механізм 

призупинення бюджетних асигнувань. Порядок фінансування соціально-

культурних заходів. Склад соціально-культурних видатків. Видатки на соціальний 

захист населення: структура, розподіл за бюджетами. Порядок фінансування 

освіти: структура, межі фінансування, пільги, розподіл між бюджетами. 

Порядок фінансування науки: напрями. Межі та види фінансування. Видатки на 

культуру і мистецтво: структура, розпорядники, розподіл між бюджетами. 

Видатки на охорону здоров’я: структура видатків, розподіл між бюджетами, 

розрахункові показники обсягів фінансування. Видатки на фізкультуру і спорт: 

класифікація, розподіл між бюджетами. Порядок фінансування видатків на 

національну оборону. Правова база оборони держави. Межі та особливості 

фінансування, структура видатків та суб’єкти фінансування. Видатки на 

утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування. Суб’єкти фінансування на загальнодержавному та місцевому 

рівнях). 

Тема 9. Правові засади державного кредиту (Поняття державного 

кредиту. Ознаки правових відносин державного кредиту. Функції державного 

кредиту. Класифікація державного кредиту за строками погашення, статусу 

позичальника, сфери розміщення боргових зобов’язань, виду доходності. Форми 

державного кредиту: державні облігації, казначейські зобов’язання. Сутність 

та правові обмеження державного боргу. Внутрішній державний борг. Зовнішній 

державний борг. Основні причини створення і збільшення державного боргу. 

Правовідносини України з іноземними державними та міжнародними фінансово-

кредитними установами у сфері державного боргу: світовий банк, Європейський 

банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний банк. Критерії 
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ефективності та стабілізації призначення. Правове регулювання місцевих 

запозичень в Україні. Форми запозичень муніципального органу. Звітність та 

інформування про здійснення місцевих запозичень). 

Тема 10. Податкове право та правові основи страхування (Предмет 

регулювання податкового права. Інститут податкового права. Ознаки 

податкового права. Метод податкового права. Особливості та види податкових 

правовідносин. Податкове законодавство. Принципи та система податкового 

законодавства. Елементи податкового права: суб’єкт оподаткування, платник 

податку та податковий агент, об’єкт оподаткування, податкова база, 

податковий період та його види, ставка податку та їх класифікація, податкові 

пільги. Правовий режим неподаткових платежів до бюджету. Митні, ресурсні 

та рентні платежі. Правовий режим цільових фондів грошових коштів. 

Класифікаційні ознаки податкового правопорушення. Види податкових 

правопорушень. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Характеристика посадової особи. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб 

підприємства. Відповідальність за завдання збитків платнику податків 

неправомірними діями податкових органів. Кримінальна відповідальність за 

порушення податкового законодавства. Об’єкт, предмет, суб’єкти злочину. 

Класифікація службової недбалості.  Підстава для звільнення від кримінальної 

відповідальності. Поняття і функції страхування. Зміст та об’єкт страхування. 

Особливості правового регулювання загальнообов’язкового та добровільного 

страхування. Види і принципи загальнообов’язкового державного страхування. 

Особливості та види добровільного страхування. Відносини в сфері страхування, 

що регулюються фінансовим правом). 

Тема 11. Правове регулювання банківської діяльності та грошового обороту 

(Поняття банківської системи та банківської діяльності. Банк та базові 

операції. Класифікація банків за обсягом операцій. Банківська діяльність. Види 

банківських угод та банківських операцій. Банківська система: сутність, рівні та 

склад. Правові норми діяльності банків в Україні. Банківське право: предмет, 

метод, банківські правовідносини та банківське законодавство. Умови 

формування банківського права. Юридичні факти як обставини виникнення 

банківських правовідносин. Методи регулювання діяльності банків: імператив 

ний та диспозитивний. Банківське законодавств: сутність, рівні та особливості. 

Правове регламентування готівкового обігу та регулювання касових правил. 

Основні завдання банків в організації готівки. Правове регулювання безготівкових 

розрахунків. Правові норми використання банківських платіжних карток та 

міжбанківських розрахунків ). 

Тема 12. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю 

(Валюта України та іноземна валюта. Банківські метали. Валютні цінності. 

Валютні операції та їх склад. Учасники валютних операцій. Ліцензування 

валютних операцій. Сутність та завдання валютної політики. Сутність та 

функції валютного курсу. Валютна система. Правові акти, що регулюють 

валютні відносини. Етапи валютного регулювання в Україні.  Сутність, напрями 

та особливості валютного регулювання. Повноваження Кабінету Міністрів та 
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Національного банку України в сфері валютного регулювання. Правовий режим 

валютного контролю. Основні напрямки валютного контролю. Суб’єкти та їх 

повноваження в сфері валютного контролю). 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БЮДЖЕТНЕ ПРАВО 

Змістовий модуль 1  

Фінансова діяльність держави та бюджетне право 

Тема 1. Фінансова 

діяльність держави 5,5 1,5 1 – – 3 8 1 1 – – 6 

Тема 2. Предмет, 

метод, джерела та 

система фінансового 

права 

6,5 1,5 1 – – 4 7,5 0,5 1 – – 6 

Тема 3. Правові 

засади організації 

фінансового контролю 

в Україні   

7 2 2 – 4 5 7,5 0,5 1 – 5 6 

Тема 4. Бюджетне 

право та бюджетний 

устрій України 

8 2 1 – 4 5 8 1 1 – 5 6 

Тема 5. Бюджетні 

повноваження 

держави 

7,5 1,5 1 – 4 5 7 – 1 – 5 6 

Тема 6. Бюджетний 

процес в України 
8,5 1,5 2 – 4 5 8 1 1 – 5 6 

Всього змістовий 

модуль 1 
43 8 8 – 16 27 46 4 6 – 20 36 

Змістовий модуль 2 

Державне кредитування та фінансування. Податкове, банківське, страхове та валютне 

право 

Тема 7. Правові 

засади регулювання 

державних доходів та 

видатків 

5 2 1 – – 2 5 – 1 – – 4 

Тема 8. Правові 

основи кошторисно-

бюджетного режиму 

фінансування 

4 1 1 – – 2 5,5 0,5 1 – – 4 

Тема 9. Правові 

засади державного 

кредиту 

6 1 2 – – 3 5,5 0,5 1 – – 4 

Тема 10. Податкове 

право та основи 

страхування 

16 2 2 – 12 12 16,5 0,5 1 – 15 15 
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Тема 11. Правове 

регулювання 

банківської діяльності 

та грошового обороту 

9 2 2 – 4 5 6,5 0,5 1 – 5 5 

Тема 12. Правові 

засади валютного 

регулювання та 

валютного контролю 

7 2 2 – – 3 5 – 1 – – 4 

Всього змістовий 

модуль 2 
47 10 10 – 16 27 44 2 6 – 20 36 

УСЬОГО ГОДИН 90 18 18 – 32 54 90 6 12 – 40 72 

                                       

5. 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Фінансова діяльність держави» 

1 
1 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Предмет, 

метод, джерела та система фінансового права»  

1 
1 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Правові 

засади організації фінансового контролю в Україні»   

2 
1 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Бюджетне право та бюджетний устрій України» 

1 1 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Бюджетні 

повноваження держави» 

1 1 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Бюджетний процес в України» 

2 1 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Правові 

засади регулювання державних доходів та видатків» 

1 1 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Правові 

основи кошторисно-бюджетного режиму фінансування» 

1 1 

9 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Правові 

засади державного кредиту» 

2 1 

10 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Податкове право та правові основи страхування» 

2 1 

11 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Правове 

регулювання банківської діяльності та грошового обороту» 

2 1 

12 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Правові 

засади валютного регулювання та валютного контролю» 

2 1 

ВСЬОГО 18 12 

 
 

 
 

 

 
 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 
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матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  11 4 

2 Підготовка до практичних  занять 11 24 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції  - 4 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 32 40 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 54 72 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальна робота з дисципліни «Фінансове право» передбачає 

виконання восьми індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №1 до теми № 3 «Правові 

засади організації фінансового контролю в Україні». Функції фінансового 

контролю різних суб’єктів контролю. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №2 до теми № 4 «Бюджетне 

право та бюджетний устрій України». Структура Бюджетного Кодексу України. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №3 до теми № 5 «Бюджетні 

повноваження держави». Функції учасників бюджетного процесу. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №4 до теми № 6 «Бюджетний 

процес в Україні». Схема бюджетного процесу. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №5 до теми № 10 «Податкове 

право та правові основи страхування». Структура Податкового Кодексу. 

Фінансова відповідальність платників податку. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №6 до теми № 10 «Податкове 

право та правові основи страхування». Структура Кримінального кодексу 

України. Кримінальна відповідальність за фінансові правопорушення. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №7 до теми № 10 «Податкове 

право та правові основи страхування». Структура Закону України «Про 

страхування». 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №8 до теми № 11 «Правове 

регулювання банківської діяльності та грошового обороту». Структура Закону 

України «Про банки та банківську діяльність в Україні». 
 

 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

При викладанні дисципліни  використовується КМСОНП. На практичних 
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заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання з окремих тем дисципліни. 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом складання 

іспиту з усіх тем дисципліни або на підставі накопичених кожним студентом 

балів рейтингу на протязі семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою письмового або тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 
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заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

8-й семестр (10-й) 

 

Змістовий модуль 1. «Фінансова діяльність держави та бюджетне право» 

 

Робота на лекціях  0,5 1  4  2 4 2 – – 

Виконання лабораторних   

робіт 
–  – –  – – –  – –  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 4 12 20 3 – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /9 0/10 – –   – 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 4/ 

11 

5,5/ 

17  
 4  16 22  1  11  17 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 46   35    45 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 39/ 

45 
–  20  39 –   20     45 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10/2  0 10  0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2. «Державне кредитування та фінансування. Податкове, 

банківське, страхове та валютне право» 

 

Робота на лекціях 1 2 5 5 10 1 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 5 15 25 3 9 15 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання іспиту: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 
 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансове 

право» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної форми навчання / Укл. Г.О. Ткачук, Х.О. Баранюк 

– Одеса: ОНАХТ, 2017. – 26 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансове 

право» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укл. Г.О. Ткачук. – Одеса: 

ОНАХТ, 2017. – 27 с. 

3. Ткачук Г.О. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» для 

студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укл.  Г.О.Ткачук. – Одеса: 

ОНАХТ, 2017. – 80 с  

 

 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

10 
–/ 

11 
– – – 1 10 11 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

5/ 

5 

5/ 

5,5 
4 20 20 4 20 22 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    40 55  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 35/ 

50 
–  20  35 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 



15 

 

  

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Конституція України (зі змінами та доповненнями) [Електронний ре-

сурс]. – ВРУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

2. Бюджетний кодекс України (із змінами та доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – ВРУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

3. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями) [Електрон-

ний ресурс]. – ВРУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

4. Митний кодекс України (із змінами та доповненнями) [Електронний ре-

сурс]. – ВРУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

5. Податковий кодекс України (із змінами та доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – ВРУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

6. Про Державний бюджет України [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Закон 

України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

7. Про банки і банківську діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – 

ВРУ. – Закон України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  

www.rada.gov.ua. 

8. Про державну податкову службу в Україні [Електронний ресурс]. – 

ВРУ. – Закон України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  

www.rada.gov.ua.ми). 

9. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – ВРУ. – 

Закон України  (із змінами та доповненнями).  – Режим доступу:  

www.rada.gov.ua.и). 

10. Про Рахункову палату України [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Закон 

України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

11. Про національний банк України» [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Закон 

України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  www.rada.gov.ua.ннями). 

12. Про аудиторську діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – ВРУ. – 

Закон України  (із змінами та доповненнями).  – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

13. Веприняк Д.М. Фінансове право: навч.-метод. комплекс для студ. усіх 

форм навчання спец. 7.050106 «Облік і аудит» / Веприняк Д.М., Нашинець-

Наумова А.Ю. – Київ; ЦУЛ, 2008. – 168 с. 

14. Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник / Л.К. Воронова. 

– К. : Прецедент : Моя книга, 2009. – 448 с 

15. Завальна ЖЛ. Валютне право України : навч. посіб. / Ж.В. Завальна, 

М.В. Старинський. – Суми : Університетська кн., 2005. – 304 с. 

16. Гетманцев Д.О. Банківське право України: навч. посіб./ Гетманцев 

Д.О., Щукліна Н.Г. // Київ. Нац.. ун-т ім.. Т. Шевченка. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 344 с. 

17. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: навч. посіб. / Лазебник 

Л.Л. // Київ. Нац.. ун-т ім Т. Шевченка. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 312 с. 

18. Капаева Л.М. Фінансове право : навч. посіб. для вузів / Л.М. Капаева, 

М.С. Лях. – К.: Центр навч. л-ри, 2007. – 248 с. 

19. Костюченко O.A. Бюджетне, податкове та митне законодавство 

України : посібник / O.A. Костюченко, В.П. Жиромський, Т.С. Моторіна. – К.: 
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Прецедент, 2006. – 93 с. 

20. Кучерявенко М.П. Податкове право України. Академічний курс. Під-

ручник / М.П. Кучерявенко. – Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова 

єдність», 2008. – 701 с. 

21. Мазаракі А.А. Бюджетна система України та Євросоюзу: онографія / 

за заг.ред. А.А. Мазаракі // Мазаракі А.А., Ю Будгакова С.О., Барановський О.І., 

Кучер Г.В. та ін.- Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т. – Київ: КНТЕУ, 2010. – 409 с. 

22. Музика-Стедбанчук О. А. Фінансове право: Навч. Посібник / О.А. 

Музика-Стедбанчук. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка. 2007. – 264 с. 

23. Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посіб. / О.П. Орлюк. – 2.вид., пе-

рероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. –392с. 

24. Пилипенко П.Д. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. П.Д. Птлтпенка. 

– 3-тє вид. – Львів: «Новий Світ-2000», 2010. – 512 с. 

25. Фінансовий контроль: теорія, ревізія і аудит: підручник / За ред. засл. 

діяча науки і техніки України, докт. екон. наук, проф. M. T. Білухи. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. – К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. – 888с. 

26. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. 

Криницький: За ред. М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер. 2007. – 320 с. 

27. Фінансове право: підручник. Під ред.. проф. І.М. Пахомова – Х.: 

Одисей, 2008. – 432 с.  

Допоміжна 

1. Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи студентів з курсу «Фінансо-

ве право» / Укл. Ткачук Г.О. [Електронний ресурс] – Центр дистанційного нав-

чання, ОНАХТ, 2018  – Режи доступу: http://moodle.onaft.edu.ua/login/ index.php 

2. Періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит, Все про 

бухгалтерський облік, Економіка АПК. 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

6) http://buhgalter911.com/ 

 

http://moodle.onaft.edu.ua/login/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/

