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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення курсу «Фінансове право» має велике значення для фахової 

підготовки в юридичній, економічній та інших найважливіших сферах. 

Курс складається з чотирьох блоків: Загальна частина; Бюджетне право; 

Податкове право, Банківське право.  

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення теорії фінансів і 

фінансового права, правової фінансової діяльності Української держави та 

місцевого самоврядування, компетенції органів державної влади і місцевого 

самоврядування у сфері фінансів, предмет бюджетного права, бюджетно-

правові норми, бюджетні правовідносини, суб’єктів бюджетних 

правовідносин, бюджетну систему, доходи і видатки бюджету, міжбюджетні 

відносини, бюджетний процес, банківського права, правового статусу 

Національного банку України та комерційних банків, правові засади 

банківського регулювання та нагляду тощо. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1 

Фінанси України та 

фінансова діяльність 

 

2/2 

 1. Знати 
основні 

поняття 

фінансового 

Самостійна 
робота в 
Elearn 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2728


органів державної влади 

та місцевого 

самоврядування 

права, 
законодавстві 

та інші 

нормативно-
правові акти, 

що стосується 

цієї сфери 
суспільних 

відносин, 

поняття і 

законодавчу 
сутність 

прогресивних 

моделей 
сучасних 

правових 

категорій в 

аспекті 
фінансового 

права, 

структуру 
чинників 

фінансового 

права; 

2. Вміти 

застосовувати 

набуті теоретичні 

знання по 
застосуванню 

фінансового 

законодавства, 
законодавчого 

регулювання 

захисту прав 
громадян, 

підприємств, 

держави та інших 

суб’єктів 
фінансових 

правовідносин. 

(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії. 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 

Тема2 

Фінансове право як 

галузь права 

 

2/2 

1.Знати теорію 
фінансів і 

фінансового 

права, правові 

фінансової 
діяльності 

Української 

держави і 
місцевих 

самоврядувань, 

компетенцію 

органів державної 
влади і місцевого 

самоврядування у 

сфері фінансів; 
2.Вміти визначити 

суть правової 

проблеми у сфері 
фінансової 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 



діяльності 
Української 

держави і 

місцевих 
самоврядувань; 

правильно 

визначити правові 
основи, які 

регулюють 

відповідні 

фінансові 
відносини; 

аргументовано 

висловити свою 
правову позицію з 

використанням 

посилань на 

нормативні акти, 
судову практику, 

матеріали 

роз'яснювального 
характеру 

державних 

органів; 
3. аналізувати та 

застосовувати 

норми 

фінансового 
права;правильно 

тлумачити 

юридичні факти 
фінансового права 

та застосовувати 

на практиці 
отримані знання; 

 

Відповіді в 
аудиторії 

 

Тема3 

Фінансово-правові 

норми та фінансові 

правовідносини 

 

2/2 

1.Знати 

визначення 

регулятивних 
можливостей та 

ефективності 

норм фінансового 
права;всебічного і 

глибокого 

правового аналізу 

запропонованих 
спірних ситуацій; 

вільного 

володіння і 
застосування на 

практиці 

науковим, 
нормативним та 

інтерпретаційним 

(судовим, 

роз'яснювальним) 
матеріалом. 

2.Вміти 

розрізняти 
суб’єкти 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 10 

балів 

 



фінансового права 
і вінансових 

правовідносин. 

3. 
Використовувати 

норми 

фінансового права 
під час вивчення 

курсу. 

Тема4 

Фінансовий контроль. 

Суб’єкти фінансового 

контролю 

 

2/2 

1.Знати види та 

методи 

фінансового 

контролю які 

застосовуються 

під час 

проведення 

перевірок. 

2. Вміти 

здійснювати  
порядок 

проведення 
фінансових 

перевірок. 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 10 

балів 

 

Тестові завдання до 

модуль 1 

   30 

Всього за модуль 1    100 

Модуль 2 

Тема5 

Бюджетне право і 

бюджетні 

правовідносини. 

Складові частини 

бюджету. 

2/2 1.Знати 

Поняття 

бюджетного 
права. Предмет 

бюджетного 

права. Джерела 
бюджетного 

права. Поняття 

бюджету. 

Значення 
бюджету. Поняття 

бюджетно-

правових норм. 
Види бюджетно-

правових норм. 

Бюджетні 

правовідносини. 
Суб’єкти 

бюджетних 

правовідносин. 
Повноваження 

суб’єктів 

бюджетних 
правовідносин. 

Бюджетне 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 



законодавство. 
Бюджетна 

система. 

Бюджетний 
устрій. 

Бюджетний 

процес. Принципи 
побудови 

бюджетної 

системи.  

 

Тема 6 

Доходи та видатки 

бюджету. 

2/2 1.Знати 

поняття доходів 

бюджету. Ознаки 
доходів бюджету. 

Класифікація 

доходів бюджету. 
Власні, закріплені 

та регулюючі 

доходи. Податкові 
та неподаткові 

доходи. Доходи 

державного 

бюджету України. 
Доходи місцевих 

бюджетів. 

Поняття видатків. 
Ознаки видатків. 

Принципи 

видатків. 

Класифікація 
видатків. Поточні 

та капітальні 

видатки. 
Розпорядники 

бюджетних 

коштів. Головні 
розпорядники 

бюджетних 

коштів. Бюджетне 

призначення. 
Бюджетне 

асигнування. 

Бюджетне 
зобов’язання. 

Бюджетний 

розпис. 
Виконання 

бюджету за 

видатками. Стадії 

виконання 
бюджету за 

видатками. Роль 

Державного 
казначейства 

України у 

виконанні 

державного та 
місцевих 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 



бюджетів за 
видатками. 

Видатки 

державного 
бюджету України. 

Видатки місцевих 

бюджетів. 
Захищені статті 

видатків. Таємні 

видатки. Дефіцит 

та профіцит 
бюджету. 

Джерела 

фінансування 
дефіциту 

бюджету.  

 

Тема 7 

 

Міжбюджетні відносини 

2/2 1. Знати 

поняття 

міжбюджетних 
відносин. 

Значення 

міжбюджетних 

відносин. Поняття 
міжбюджетних 

трансфертів. Види 

міжбюджетних 
трансфертів. 

Принципи 

здійснення 

міжбюджетних 
трансфертів. 

Поняття 

субвенцій. Види 
субвенцій. Дотації 

вирівнювання.  

 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 10 

балів 

 

Тема 8 

Бюджетний процес 

 

2/2 1. Знати 

поняття 

бюджетного 

процесу. Ознаки 
бюджетного 

процесу. Стадії 

бюджетного 
процесу. Порядок 

складання 

проекту бюджету: 
основні напрямки 

бюджетної 

політики; 

бюджетний запит; 
схвалення КМУ 

проекту закону 

України про 
Державний 

бюджет. Розгляд 

та прийняття 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 10 

балів 

 



бюджету: 
прийняття до 

розгляду 

представленого 
проекту закону 

про Державний 

бюджет України; 
перше читання 

проекту закону 

про державний 

бюджет України; 
друге читання 

проекту закону 

про Державний 
бюджет України; 

третє читання 

проекту закону 

про Державний 
бюджет України; 

бюджетні 

призначення в 
разі 

несвоєчасного 

прийняття закону 
про Державний 

бюджет України. 

Виконання 

бюджету: за 
доходами; за 

видатками. 

Контроль за 
виконанням 

бюджету: 

звітність про 
виконання 

Державного 

бюджету України; 

річний звіт про 
виконання закону 

про Державний 

бюджет України 
та його розгляд. 

 

аудиторії 

Тестові завдання до 

модуль 2 

   30 

Всього за модуль 2    100 

Модуль 3 

Тема 9 

Податкове право і 

податкові 

правовідносини;суб’єкт

и податкових 

правовідносин. 

2/2 1. Набути та 

закріпити знання 
щодо платників і 

ставок податку на 

прибуток; об’єкту 
оподаткування; 

амортизації та її 

впливу на об’єкт 

оподаткування; 
механізму 

розрахунку та 

порядку сплати 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 10 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 



податку на 
прибуток. 

2. Вміти 

користуватися 
нормативно-

правовими актами 

при вирішенні 
практичних задач. 

3.Застосовувати 

отримані знання 

до конкретних 
життєвих 

ситуацій; 

орієнтуватись у 
напрямках 

розвитку галузі 

податкового 

права. 

и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

завдання – 10 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 15 

балів 

 

Тема 10 

Види податків та 

зборів. Мито. 

Спрощена система 

оподаткування 

2/2 1. Знати як 

застосувати 

норми 
Податкового 

Кодексу України 

в конкретних 

ситуаціях, що 
виникають в 

процесі 

оподаткування; 
2.Вміти 

самостійно 

працювати з 
законодавчими 

актами і 

нормативно-

правовими 
документами;  

3.знати сутність 

та функції 
оподаткування;  

3.Володіти 

навичками 
організації 

податкового 

обліку платників 

податків; 
здатність складати 

податкову 

звітність 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 10 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 10 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 15 

балів 

 

Тестові завдання за 

модуль 3 

 30 

Всього за модуль 3  100 

Всього за 1 семестр  70 

Залік 30 

Всього за 1 семестр 100 

Модуль 4 

 

Тема 11 

Банківське право 

2/4  

1.Знати  
співвідношення 

Самостійна 
робота в 
Elearn 

1. Аудиторна 

контрольна 



України як 

міжгалузевий 

комплексний інститут 

 

банківського права та 
інших галузей права, 

банківське право. 

Загальні поняття. 
Предмет і метод 

банківського права. 

Поняття про 

банківську систему. 

2.Вміти застосовувати 

банківське 

законодавство під час 

вирішення задач. 

(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 

Тема 12 

Правовий статус 

Національного Банку 

України 

 

2/4 1.Знати статус і 

компетенцію керівних 
органів НБУ — Ради 

НБУ та Правління 

НБУ, а також 

структуру НБУ. 
2. Аналізувати  

основні напрямки 

діяльності НБУ та 
відповідних операцій, 

які забезпечують їх 

здійснення. 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 

Тема 13 

Правовий статус 

комерційних банків 

 

2/4 1.Знати  сутність і 

роль комерційних 

банків, їхня 

класифікація; 

порядок створення і 

припинення діяльності 

комерційного банку; 

організаційну 
структуру та 

управління 

комерційним банком; 

операції та послуги 

комерційних банків; 

правові основи 

банківського аудиту; 

правову охорону 

банківської таємниц. 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 



 
2.З'ясувати поняття та 

розглянути проблемні 

питання правове 
положення 

комерційних банків. 

аудиторії 

Тема 14 

Правові засади 

банківського 

регулювання та нагляду 

 

2/4 1.Знати мету та сфери 

банківського нагляду; 

коло осіб, які 
охоплюються 

наглядовою 

діяльністю 
Національного банку 

України; 

обсяг наглядової 

діяльності НБУ; 

 поняття «економічні 

нормативи» та їх види. 

 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

3. Самостійна 

робота – 5 

балів 

 

Тема 15  

Правове регулювання 

кредитних відносин 

банків 

2/4 Знати правові засади 

кредитних відносин; 

Класифікацію 

банківського кредиту; 

Правове забезпечення 

та порядок укладення 

кредитної угоди. 

 

Самостійн

а робота в 
Elearn 

(написання 

рефератів, 
доповідей, 

вирішення 

задач, 

робота з 
тестовими 

завданням

и для 
самостійно

ї і 

індивідуал
ьної 

підготовки

) 

Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 

контрольна 

робота – 5 

балів 

  

  

  

 

 

2. Практичні 

завдання – 5 

балів 

 

 

Тестові завдання за 

модуль 4 

   30 

Всього за 4 модуль    100 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=125089&displayformat=dictionary


перескладання: відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт, заліку та екзамену 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Реферати, доповіді повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Дотримання академічної доброчесності 

студентами та відповідальність за її порушення регулюються 

Положенням про академічну доброчесність у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету).  

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 

 

 


