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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредитів / 150 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота  (106 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (140 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає виконання і дотримання 

положень й понять передбачених ст. 42 „Академічна 

доброчесність” ЗУ „Про освіту” та відповідних вимог ЗУ „Про 

вищу освіту”. Зокрема відповідно п.2 ч.3 ст.32 ЗУ „Про вищу 

освіту” керуємося Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, затвердженого на засіданні вченої ради університету 

протоколом №4 від 28.11.2017 (url:  

https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість освіти/Академічна 

доброчесність/Кодекс академічної доброчесності/Кодекс 

академічної доброчесності.pdf ) 

Відвідування занять є обов’язковим для здобувачів вищої 

освіти (за відсутності поважних причин). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти передбачає його 

творчу та новаторську діяльність під час вивчення даної 

дисципліни, якщо інше не  регламентовано спеціальними 

правилами та алгоритмами. 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення навчальної дисципліни є система 

суспільних відносин, що регулюють правовідносини у сфері 

публічної фінансової діяльності. 

Чому це треба вивчати? Метою викладання навчальної дисципліни „Фінансове право 

України” є отримання комплексу знань про систему фінансового 

права, його сутність, поняття, методи та зміст, а також 

опанування здобувачами вищої освіти механізму виникнення, 

зміни та припинення фінансово-правових відносин, здобуття 

ними глибоких системних знань норм права, які регулюють 

публічну фінансову діяльність та фінансово-правові відносини, 

що виникають в її процесі. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знання сучасних теоретичних основ, фундаментальних 

положень фінансового права України, основних положень 

правової доктрини з питань виникнення та припинення 
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фінансових правовідносин, поняття фінансового контролю та 

фінансової діяльності, правове значення бюджету, бюджетної 

системи України,правове регулювання міжбюджетних відносин. 

Вміння оперувати юридичними поняттями та категоріями в 

фінансовому праві, використовувати основи фінансового права 

для вирішення практичних завдань. 

Здатність правильно застосовувати та тлумачити законодавство 

в сфері фінансових правовідносин, визначати відповідальність за 

порушення фінансового законодавства. 

Вміння ефективно орієнтуватися в нормативній базі, що регулює 

фінансові правовідносини. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Кваліфіковано аналізувати, тлумачити та застосовувати 

нормативно-правові акти в сфері фінансових правовідносин, 

реалізовувати норми матеріального та процесуального права в 

професійній діяльності. 

Надавати кваліфіковані та обґрунтовані юридичні висновки та 

консультації у сфері фінансового права, в тому числі під час 

вирішення спорів. 

 Повага до честі й гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

Зміст дисципліни Правові основи фінансової діяльності держави та органів 

місцевого самоврядування в Україні 

Фінансове право як галузь права 

Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини 

Правові засади фінансового контролю в Україні 

Відповідальність за порушення фінансового законодавства 

Бюджетне право як підгалузь фінансового права 

Правове значення бюджету. Бюджетна система України 

Бюджетний процес 

Правове регулювання міжбюджетних відносин 

Бюджетний контроль та відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства 

Правове регулювання публічних та місцевих доходів 

Правове регулювання державних та місцевих видатків 

Правове регулювання державного кредиту і державного боргу 

Публічно-правові основи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

Публічно-правове регулювання банківської системи та 

банківської діяльності 

Правові основи грошового обігу 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, складання тестів, вирішення задач, 

написання ІНДЗ 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія держави і права; Конституційне право України; 

Адміністративне право України; Міжнародне право; Цивільне 

право України; Господарське право України; Податкове право 

України; Банківське право України. 
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