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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю залік

Мета та завдання дисципліни 

Мета надання системи знань з фінансового права України формування
навичок застосування правових норм що регулюють фінансові банківські
страхової та податкові правовідносини

Завдання вивчення основних понять і категорій фінансового права України
виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості а також
неухильного дотримання та виконання нормативно правових актів що регулюють
фінансові банківські страхової та податкові правовідносини



Структура дисципліни

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль
Змістовий модуль Загальна частина фінансового права

Тема Предмет метод система та
джерела фінансового права
Тема Правові аспекти фінансової
діяльності держави
Тема Фінансові правовідносини та
фінансово правові норми
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Особлива частина фінансового права
Тема Правові основи фінансового
контролю
Тема Бюджетне право і бюджетний
устрій в Україні Бюджетний процес в
Україні
Тема Система оподаткування в
Україні Непрямі податки
Тема Правове регулювання податків з
населення Податки що сплачують
юридичні та фізичні особи
Тема Правові основи страхування
Тема Система державних видатків в
Україні
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Семінар розгорнута бесіда
Предмет метод система та джерела фінансового права
Семінар запитань і відповідей
Правові аспекти фінансової діяльності держави
Семінар дискусія
Фінансові правовідносини та фінансово правові норми
Семінар з виконанням ситуативних задач
Правові основи фінансового контролю
Семінар розгорнута бесіда
Бюджетне право і бюджетний устрій в Україні Бюджетний процес
в Україні
Семінар дискусія
Система оподаткування в Україні Непрямі податки
Семінар з виконанням ситуативних задач
Правове регулювання податків з населення Податки що сплачують
юридичні та фізичні особи
Семінар з виконанням ситуативних задач
Правові основи страхування
Семінар запитань і відповідей
Система державних видатків в Україні

Індивідуальні завдання



Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей статей за обраною темою
Добір статистичної інформації підготовка аналітичних довідок
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських всеукраїн

ських та міжнародних семінарах та конференціях



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Загальна частина трудового права

Семінар
розгорнута бесіда
Поняття предмет
метод система та

джерела
підприємницького

права

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття
фінансового права предмет фінансового права метод
фінансового права система фінансового права джерела
фінансового права України
Джерела

Самотестування
Підготовка до теоретичних питань

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування

Семінар запитань і
відповідей

Правові аспекти
фінансової

діяльності держави

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття фінансів та
фінансової діяльності держави принципи фінансової
діяльності держави функції форми та методи
фінансової діяльності держави фінансова система
держави органи що здійснюють фінансову діяльність

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
фронтальне та
індивідуальне
опитування

понятійний диктант
розв язання ситуаційних

завдань

Семінар дискусія
Фінансові

правовідносини та
фінансово правові

норми

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття ознаки
структура особливості та форми реалізації фінансово
правових норм види фінансово правових норм
поняття ознаки функції структура зміст
та особливості фінансових правовідносин класифікація
фінансових правовідносин суб єкти фінансового права
і фінансових правовідносин
Джерело

Самотестування
Вирішення індивідуальних завдань

Тестування
дискусія

фронтальне та
індивідуальне
опитування

понятійний диктант

Змістовий модуль Особлива частина трудового права

Семінар з
виконанням

ситуативних задач
Правові основи

фінансового
контролю

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття та
принципи контрольних правовідносин
у сфері фінансової діяльності держави та їх функції
поняття ознаки та методи фінансового контролю види
фінансового контролю органи фінансового контролю
Джерело

Самотестування
Вирішення індивідуальних завдань

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань

Семінар
розгорнута бесіда
Бюджетне право і
бюджетний устрій

в Україні
Бюджетний процес

в Україні

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань бюджетне право
його предмет ознаки й особливості джерела
бюджетного права бюджетні правовідносини і
бюджетно правові норми поняття бюджету та його
роль у діяльності держави
й органів місцевого самоврядування бюджетна система
України і принципи її побудови правове регулювання
структури бюджетів
Джерело

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Семінар дискусія
Система

оподаткування в
Україні Непрямі

податки

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття
податкового права і податкових правовідносин
поняття ознаки функції та склад податку правові
основи та принципи побудови податкової
системи в Україні класифікація податків
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань

Семінар з
виконанням

ситуативних задач
Правове

регулювання
податків з
населення

Податки що
сплачують

юридичні та
фізичні особи

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань суб єкти
податкових відносин з приводу оподаткування
доходів підприємств об єкт оподаткування та порядок
його визначення ставка податку та правила ведення
податкового обліку
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань
перевірка зібраної

інформації

Семінар з
виконанням

ситуативних задач
Правові основи

страхування

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття специфіка
страхування його завдання і функції законодавче та
нормативно правове регулювання страхових відносин
ключові поняття та терміни страхування галузі види і
форми страхової діяльності в Україні сутність і форми
соціального страхування
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань
перевірка зібраної

інформації

Семінар запитань і
відповідей
Система

державних
видатків в Україні

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття і види
державних і місцевих видатків розподіл видатків між
ланками бюджетної системи
України поняття і правові принципи фінансування
державних і муніципальних видатків соціально
культурні видатки фінансування охорони здоров я і
фізичної культури
Джерело

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування понятійний
диктант

Результати навчання

Знання теоретичних основ фінансового права а саме
Предмету фінансового права методу фінансового права системи фінансового права
джерел фінансового права



Знання ключових аспектів фінансової діяльності і правового регулювання фінансової
діяльності форми реалізації державою фінансової політики та її основні напрями засоби
державного регулювання фінансової діяльності
Знання ключових положень фінансових правовідносин та фінансово правових норм
Знання основних нормативно правових актів що регулюють правові відносини у галузі
фінансового контролю
Здатність застосовувати правові норми що складають бюджетне право і бюджетне
процесуальне право України
Розуміння податкового права і податкових правовідносин а також поняття ознак та
функцій податку
Здатність класифікувати податки що сплачують юридичні та фізичні особи в Україні
Уміння здійснення процедури страхування знання видів державного страхування в Україні
Здатність застосовувати нормативно правові акти що регулюють державні видатки в
Україні

Форми навчання
Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка презентацій

рефератів самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання
Залік



Розподіл балів які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень

сформованності компетентностей студента оцінюються на протязі семестру
балів

Вид роботи бали
№ теми

практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі
завдання

кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль

Тема

Тема
Тема
Разом за
змістовий
модуль

Змістовий модуль

Тема

Тема

Тема
Тема

Тема

Тема
Разом за
змістовий
модуль
Усього
модуль



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за

результатами складання змістових модулів Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідуальних завдань
Навчальна та наукова література нормативні документи

Рекомендована література

Основна

Конституція України Відомості Верховної Ради України №
Ст
Воронова Л К Фінансове право навчальний посібник За вимогами
кредитно модульної системи ге видання Київ Правова єдність

с
Бех Г В Дмитрик О О Криницький І Є Фінансове право України
Підручник За ред М П Кучерявенка К Юрінком Інтер с
Фінансове право Текст навч посіб для студентів ден та заоч форм
навчання ін обліку і фінансів ДонНУЕТ В О Кондратьєв Донец нац ун т
економіки і торгівлі ім М Туган Барановського Каф правових дисц
Донецьк ДонНУЕТ с
Бюджетний кодекс України Х ООО Одисей р
Фінансове право Текст навч методич Посіб щодо вивч Курсу для студ
ден та заоч форм навчання ін ту обліку і фінансів М во освіти і науки
України Донец нац ун т економіки і торгівлі ім М Туган Барановського
Каф прав дисциплін Кондратьєв В О Донецьк ДонНУЕТ с

Пахомов И Н Финансовое право Учебник Х ООО Одиссей
с

Воронова Л К Фінансове право України Підручник К Прецедент Моя
книга с
Бюджетне законодавство України Бюджетний кодекс Бюджетний процес
К Юрінком Інтер



Допоміжна

Правове регулювання державних доходів та видатків Т Академія
правових наук України
Налоговое право Учеб пособие Сборник нормативно правовьіх актов
Сост С В Александров Н П Кучерявенко Н В Сидоро ва Консум

Аудиторская деятельность в Украине Сборник нормативних документов

Науково практичний коментар Бюджетного кодексу України К Юрінком
Інтер
Терещенко О О Фінансова санація та банкрутство підприємств К

с
Финансовый контроль в Украине Сборник нормативних актов Сост Алисов
Е А Битяк Ю П Варенко В И Гаращук В Н Ко зина А А Козлов А И
Мухатаев А А Мост Торнадо

Інформаційні ресурси


