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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни 
вибіркова дисципліна, що формує загальні та 
професійні компоненти, ВК 7 

Час та місце проведення  6 семестр, відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 3 кредити (90 годин) 

Курсовий проєкт (робота)  непередбачено 

Форма контролю залік 

 

 Передумови для вивчення дисципліни: знання, навички та вміння з навчальних дисциплін: 

«Фінанси підприємств», «Економіка підприємств», «Гроші і кредит», «Бухгалтерський облік». 

Характеристика дисципліни 
          Призначення навчальної дисципліни: «Фінансове право» є вибірковою навчальною дисципліною 

підготовки фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування», надає здобувачам освіти основні 
поняття щодо теоретичних основ фінансового права, фінансово-правових норм, фінансових 

правовідносин та джерел права. 
         Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є формування у здобувачів освіти 

системи теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок з фінансового права, засобів, механізмів та 

інструментарію правового регулювання бюджетного процесу, податкового контролю, банківської 
діяльності. 

Задачі курсу – відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших 

бакалаврів з обліку і оподаткування здобувачі освіти повинні: 
         знати: зміст основних фінансово-правових понять та категорій, предмет і методи фінансового 

права, джерела та систему, загальні засади фінансової діяльності держави і органів місцевого 

самоврядування; правове регулювання фінансового контролю, систему та функції органів фінансового 

контролю, права та обов’язки суб’єктів фінансового контролю; структуру бюджетної системи України, 

види бюджетів, поняття та склад бюджетної класифікації; поняття та стадії бюджетного процесу, 

порядок виконання державного бюджету України та внесення змін до державного бюджету; правове 

регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності, податків, державного кредиту, 

державних і місцевих видатків, страхування, банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та 

валютного регулювання.  

          вміти: визначати суть правової проблеми у сфері регулювання основних фінансово-правових 

відносин, що регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України, бюджетний устрій і 
бюджетний процес, а також податкові і кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини 

юридичних та фізичних осіб; тлумачити та розкривати основні поняття дисципліни «Фінансове право», 



запропонувати шляхи для вирішення правової проблеми з фінансових правовідносин; аргументовано 

висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативно правові акти; грамотно 

застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію 

фінансового права, свої відповіді обґрунтовувати нормами фінансового права України.  

Навчальна дисципліна направлена на досягнення загальних компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 10. Здатність виконувати роботу як самостійно, так і в команді, включаючи здатність взаємодії 

з колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

ЗК 11. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості. 
ЗК 12. Здатність формувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. Здатність вчитись та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

Навчальна  дисципліна  спрямована  на досягнення спеціальних компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

СК 4. Здатність застосовувати норми права та податкового законодавства України у практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

СК 7. Здатність перевіряти законність, достовірність, економічну доцільність господарських і 
фінансових операцій з метою збереження власності, попередження порушень та зловживань. 

СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави.  

СК 12. Здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання для 

розв’язання практичних ситуацій, приймати рішення відповідно до чинного законодавства. 
СК 13. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

СК 14. Здатність здійснювати, в межах своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків, 

контроль здійснення певних господарських процесів та їх відповідності до схвалених планів, норм і 
вимог. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

       РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що існують між процесами 

та явищами в різних економічних системах. 

РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 



РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну відповідальність за результати 

роботи, дотримуватися норм та стандартів професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 

економічного розвитку України. 

РН 19. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 
РН 23. Розуміти і уміти застосовувати законодавчі акти і нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного сектору. 

РН 25. Здатність усвідомлювати механізм функціонування бюджетної і податкової систем України 

та враховувати їх особливості у практичних ситуаціях. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      План вивчення навчальної дисципліни 

 

Назва розділу, теми 
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1. Фінансова діяльність держави 4 2 - - 2 

2. Предмет, метод і система фінансового права 8 4 2 - 2 

3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні 6 2 2 - 2 

4. Бюджетне право та бюджетний устрій України 8 2 4 - 2 

5. Бюджетні повноваження держави 6 2 2 - 2 

6. Бюджетний процес в Україні 6 - 4 - 2 

7. Правові засади регулювання державних доходів. 

    Система державних доходів 
4 - 2 - 2 

8. Податкове право 8 2 2 - 4 

9. Правові засади державного кредиту 6 2 2 - 2 

10.  Правові засади страхування 6 2 - - 4 

11. Правове регулювання державних видатків 6 2 2 - 2 

12. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування 8 2 4 - 2 

13. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі 
банківської діяльності 

4 - 2 - 2 

14. Правове регламентування банківських рахунків і 
регулювання грошового обігу 

6 2 2 - 2 

15. Правові засади валютного регулювання та контролю 4 2 - - 2 

Всього 90  26 30 - 34 



          Каталог інформаційних джерел: 

Основна література: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96 

2. Фінансове право : навч. посіб. / М.І. Волощук, М.В. Менджул. – Ужгород : Видавництво Олександри 

Гаркуші, 2011. – 216 с.  

3. Фінансове право: підручник / за аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. Жорнокуй, О.В. 

Кашкарьова, Т.В. Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с.  

4. Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін..; за ред.. М.П. 

Кучерявенка. – Х.; Право, 2016. – 440 с.  

5. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право: навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 312 с.  

6. Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 365 с.   

7. Фінансове право: навч. посібн. / За заг. Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 

2009. – 520 с.  

8. Вишновецький В.М., Пивовар Ю.І., Устинова І.П. Фінансове право України: навчальний посібник / 

В.М. Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 364с. 

Додаткова: 

1. Орлюк О. П. Банківська система України: правові засади організації. — К.: Юрінком Інтер, 2003.  

2. Фінансове право: Курс лекцій / В. А. Предборський, Л. А. Жук, А. Г. Зюнькін та ін. — К.: Правові 
джерела, 1998.  

3.Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. С. Криницький / За ред. М. П. 

Кучерявенька. — К.: Юрінком Інтер, 2004. 

Форми організації навчання. У освітньому процесі вивчення дисципліни «Фінансове право» 

використовуються аудиторні заняття і самостійна робота здобувачів освіти: 

1. Лекції з використанням наочного матеріалу і технічних засобів навчання. 

2. Практичні  заняття: виконання та вирішення ситуаційних завдань відповідно до варіанту,  написання 

здобувачами освіти контрольної роботи. 

3. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  
здобувачів освіти, які використовуються при вивченні дисципліни: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні (ілюстрація, 

демонстрація). 

2. В    аспекті    логічності    та    мислення: пояснювально-ілюстративні  (презентація); репродуктивні 
(короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; самостійна робота під 

керівництвом викладача. 
4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (участь в конкурсах, конференціях, 

науково-дослідній роботі). 
Контроль   знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час лекційних та  

практичних занять,  контроль  якості  опрацювання самостійного опрацювання;  рубіжний 

контроль у  формі тестування. Підсумковий контроль знань здобувачів освіти реалізується 

шляхом складання заліку з дисципліни. 

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  графіком, співпрацюють з 
викладачем та працюють за індивідуальним графіком відповідно до «Положення про навчання за 

індивідуальним графіком». 



Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язковість відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередня підготовка до лекцій, семінарських і 
практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час 
консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 
 


