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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки (спеціальність)

Кількість кредитів -

Галузь знань
0305 Економіка і
підприємництво»

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

Спеціальність
5.03050801«Фінанси і кредит».
(шифр, назва)

«Фінансове право»
(нормативна)

5.03050802«Оціночна діяльність».
(шифр, назва)

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних – 36
самостійної роботи
студента - 72
Заочна форма
навчання:
аудиторних самостійної роботи
студента -

Семестр
ІII-й

-й
Лекції

26 год.
- год.
Практичні, семінарські
10 год.
- год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
72 год.
- год.
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання – 50%.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/

1
1

В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова
робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

Доповнення та зміни:

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з дисципліни

108

108

36

36

26
10
-

26
10
-

72

72

Зал.

Зал.

практичні
заняття

семінарські
заняття

самостійна
робота

В тому числі

лекції

Всього годин

Тематичний план дисципліни «Фінансове право»

Загальна частина

42

10

4

2

26

Тема 1. Фінансова діяльність держави.

12

4

-

-

8

14

2

2

-

10

контролю в Україні.

16

4

2

2

8

Особлива частина

56

14

-

6

46

20

4

-

2

14

система України.

8

2

-

-

6

Тема 5. Бюджетний процес України.

12

2

-

2

8

36

8

-

2

26

10

2

-

-

8

податкової системи України.

8

2

-

-

6

Тема 8. Правові основи страхування.

8

2

-

-

6

Тема 9. Правові засади державного кредиту.

10

2

-

2

6

10

2

-

2

6

10

2

-

2

6

108

24

4

8

72

Найменування тем

Тема 2. Поняття фінансового права,
фінансово-правові норми і фінансові
правовідносини
Тема 3. Правове регулювання фінансового

Розділ 1. Правове регулювання
бюджетного процесу.
Тема 4. Бюджетне право та бюджетна

Розділ 2. Правове регулювання
державних доходів.
Тема 6. Правове регулювання державних
доходів.
Тема №7. Правові засади організації

Розділ 3. Правове регулювання
державних видатків та бюджетного
фінансування в Україні.
Тема 10. Правове регулювання державних і
місцевих видатків.
Разом

2. Предмет, мета та завдання дисципліни «Фінансове право»
Провідну роль у розв’язанні проблеми фінансового оздоровлення України,
створенні сучасного ринкового господарства відіграє фінансова політика держави та її
втілення шляхом розбудови норм та інститутів фінансового права, що є визначальними
в системі засобів економіко-правового регулювання, зокрема в механізмі регулювання з
боку держави суспільних відносин, які виникають з приводу мобілізації, розподілу та
використання централізованих і децентралізованих фондів коштів.
Саме тому знання відповідних норм фінансового права, механізму їх дії стали
об’єктивною необхідністю для широкого кола правознавців, економістів

апарату

законодавчих і виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій.
Тому,

метою

освоєння

навчальної

дисципліни

«Фінансове

право»

є

ознайомлення із змістом основних правових інститутів, що регулюють фінансову
діяльність та фінансові правовідносини в Україні, формування умінь та навиків
правильного застосування норм фінансового законодавства на практиці.
Предметом дисципліни «Фінансове право» є суспільні відносини, що виникають
в процесі фінансової діяльності держави.
Основні завдання дисципліни «Фінансове право»:
- передача студентам комплексу знань про поняття, систему і роль фінансового
права в сучасних умовах, про закони та підзаконні нормативно-правові акти, норми
фінансового права, які регулюють фінансову діяльність держави та фінансову систему
України, фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові,
кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини, що виникають між
різноманітними суб’єктами цих відносин;
-

озброєння майбутніх фахівців системними знаннями щодо змісту, предмету,

специфіки прояву та методів регулювання публічних фінансових правовідносин, що
сприяє засвоєнню дисциплін як економічного циклу, так і цивільного, господарського,
адміністративного, банківського та біржового права України;
-

сприяння формуванню у майбутніх фахівців

економічного та правового

мислення, свідомого дотримання і виконання законів та правових приписів,
правильного застосуванню норм законів та юридичних приписів.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансове право» студенти повинні
знати:


базові поняття фінансового права: поняття, предмет, метод, джерела

фінансового права та його місце у системі права України;


сучасні тенденції в розвитку фінансових правовідносин;



організаційно-правові засади діяльності фінансових органів держави;



систему джерел фінансового права;



законодавчі та основні нормативно-правові акти відомчого характеру;



поняття, зміст, форми і методи здійснення фінансового контролю;



поняття та особливості бюджетно-правових відносин, податкового права,

державного кредиту, страхування та інших фінансово-правових інститутів;


визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення основних

проблем фінансової діяльності з точки зору законодавства.
вміти:


користуватися першоджерелами фінансового права;



усвідомлювати сутність та призначення фінансово-правових інститутів;



аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права;



правильно

кваліфікувати

фінансово-правові

ситуації

та

застосовувати

відповідні норми фінансового права.


застосовувати зразки фінансових документів у практичній діяльності для

вирішення правових питань.

