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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5,5

60

105

кредитів ЄКТС
(165 годин)

годин контактна робота з викладачем (30
годин лекцій; 30 годин семінарських
занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік, екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

обов’язкова для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення правових засад фінансової діяльності держави; формування у здобувачів вищої
освіти системи теоретичних знань і практичних навичок щодо правомірного вирішення
ситуацій при застосуванні бюджетного, банківського, валютного, податкового та страхового
законодавства.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Публічна фінансова діяльність і фінансове право
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Фінанси і фінансова діяльність держави
Фінансове право як галузь права
Суб’єкти фінансових правовідносин
Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні

Модуль 2. Бюджетне право. Правове регулювання публічних доходів та
видатків
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Бюджетна система України та бюджетний процес
Правові основи публічного (державного та місцевого) боргу.
Правове регулювання державних витрат в Україні
Податкові правовідносини та норми

Модуль 3. Правові засади страхування та грошового обігу
Тема 9. Правові засади загальнообов’язкового державного страхування
Тема 10. Правові основи готівкового грошового обігу
Тема 11. Поняття і правові основи організації безготівкових розрахунків в
Україні
Тема 12. Правовий режим деяких публічних цільових грошових фондів

Модуль 4. Правові основи банківської діяльності
Тема 13. Банківська система України
Тема 14. Правове регулювання валютних операцій
Тема 15. Правові основи валютного контролю

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

набуття знань щодо загальних засад здійснення фінансової діяльності в державі та
теоретичних положень фінансового права;
вивчення джерел фінансового права та практики їх застосування;
набуття вмінь щодо використання норм фінансового права у професійній практичній
діяльності та особистому житті (фінансова грамотність).

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та дискусійні лекції;
семінарські заняття;
презентації; ділові та рольові ігри;
індивідуальні завдання в т.ч. науково-дослідні.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи до заліку:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 34 бали;
- Вирішення практичних задач – 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 30 балів;
- Виконання модульних контрольних робіт – 16 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи до екзамену:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 34 бали;
- Вирішення практичних задач – 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 30 балів;
- Виконання модульних контрольних робіт – 16 балів.
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – є середньоарифметичною кількістю балів поточної
успішності та балів за екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній успішності
з цієї дисципліни.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з навчальної
дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Чвалюк А. М. Фінансове право. Курс лекцій. Донецьк: ДонУЕП, 2010.
182 с.
2. Волощук М. Г. Фінансове право: навч. посіб. / М. Г. Волощук,
Т. О. Карабін, М. В. Менджул. Вид. 3-тє, допов. та перероб. Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с.
3. Фінансове право: підручник / [Бандурка О. М., Гетманець О. П.,
Жорнокуй Ю. М. та ін.], за заг. ред. О. П. Гетманець; МВС України, Харків.
нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 392 с.
4. Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський,
О. О. Дмитрик та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. X.;
Право, 2013. 400 с.

Інтернет джерела

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28
червня
1996
року
№ 254к/96-ВР.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата
звернення: 25.04.2020).
2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р., № 2456-VI. URL:
http://portal.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (дата звернення: 25.04.2020).
3. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 р.
№ 2473-VIII.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
(дата
звернення: 25.04.2020).
4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.
№ 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення:
25.04.2020).
5. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ та організацій:
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF
(дата
звернення:
25.04.2020).
6. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
(дата
звернення: 25.04.2020).

