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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правознавство та правове забезпечення 

 в фінансах, банківській справі та страхуванні 

 

Викладач (-і) к.ю.н. Турчак І.О. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)1576636 

E-mail викладача Irynat210876@gmail.com 

Формат дисципліни Очний, заочний 

Обсяг дисципліни 4 кредити EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути використані у 

правильному застосуванні нормативно-правових актів при здійсненні професійнї 

діяльності у сфері фінансів; у забезпеченні дотримання законодавства суб’єктами 

фінансового, банківського, податкового та страхового права; у здійсненні професійної 

діяльності у сфері фінансів у повній відповідності до закону; у вмінні реалізовувати норми 

фінансового, банківського, податкового та страхового права в професійній діяльності; 

юридично грамотній кваліфікації фактів і обставин фінансових, банківських, податкових 

та страхових правовідносин; при забезпеченні законності та правопорядку, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обовʼязків; у 

володінні юридичною термінологією та юридичною технікою, правильному відтворенні 

результатів професійної діяльності фінансовій та іншій документації; у проведенні 

фінансової експертизи нормативно-правових актів; при тлумаченні нормативно-правових 

актів, при підготовці кваліфікованих висновків і консультацій у сфері фінансового, 

банківського, податкового та страхового права.  

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство та правове забезпечення в 

фінансах, банківській справі та страхуванні» є формування знань про правове 

регулюванням діяльності по акумулюванню, розподілу, перерозподілу та використанню 

фондів грошових коштів держави та органів місцевого самоврядування; банківської 

діяльності; страхування. Завдання навчальної дисципліни «Правознавство та правове 

забезпечення в фінансах, банківській справі та страхуванні» - вивчити теоретичні 

положення фінансового права: поняття, предмет, метод і джерела фінансового права 

України, бюджетну систему України; з’ясувати економічну сутність і правову природу 

бюджетних відносин; з’ясувати поняття бюджету, податкову систему України, розглянути 

порядок проведення розрахунків у банківської системі України, з’ясувати поняття 

страхування в Україні.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів; здатність забезпечувати 

дотримання законодавства суб’єктами права; здатність здійснювати професійну діяльність 

у повній відповідності до закону; вміння реалізовувати норми «Правознавство та правове 

забезпечення в фінансах, банківській справі та страхуванні в професійній діяльності», 

правильно застосовувати нормативно-правові акти; вміння юридично правильно 

кваліфікувати факти і обставини; здатність забезпечувати законність та правопорядок, 

безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обовʼязків; 

розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, захисту прав і свобод 

людини і громадянина володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, 

здатність правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій 



документації; здатність проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів; 

здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані юридичні висновки і 

консультації. 

Знання теоретичних аспектів предмету «Правознавство та правове забезпечення в 

фінансах, банківській справі та страхуванні»; основні положення фінансового, 

банківського та страхового права; особливості окремих видів фінансових, банківських, 

страхових зобов’язань; основні положення фінансового, банківського, страхового права; 

знання системи права та законодавства України у сфері фінансового, банківського та 

страхового права; практику застосування чинного законодавства; практику тлумачення 

законодавства у сфері фінансових, банківських та страхових правовідносин; здатність до 

тлумачення і узагальнення правової інформації; навички застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності; високий рівень дотримання законодавства у діяльності учасників 

фінансових, банківських та страхових правовідносин; вживання необхідних заходів до 

відновлення порушених прав суб’єктів фінансового, банківського та страхового права; 

систематичне підвищення кваліфікації, вивчення законодавства і практики його 

застосування; ухвалення рішень і вчинення юридичних вчинків у повній відповідності до 

законодавства; юридично правильну кваліфікацію фактів і обставин, розробку документів, 

що мають юридичний зміст; здійснення правової експертизи документів; надання 

кваліфікованих юридичних консультацій. 

До практичних вмінь та навичок входять: здатність до тлумачення і узагальнення 

правової інформації; навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності; 

застосування норм фінансового, банківського та страхового права у практичній діяльності; 

розвиток високого рівня культури правового мислення; здатність до сприйняття, 

узагальнення і аналізу правової інформації. 

Результати навчання дисципліни деталізують програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України. Результатом навчання є 

практичні вміння та навички: здатність до тлумачення і узагальнення правової інформації; 

навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності; застосування норм 

фінансового, банківського та страхового права у практичній діяльності; розвиток високого 

рівня культури правового мислення; здатність до сприйняття, узагальнення і аналізу 

правової інформації у сфері фінансових, банківських та страхових правовідносин. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 120 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 год. 

самостійна робота 54 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І  ІІ нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

І семестр      



Тема 1. Поняття, зміст і функції 

фінансів, фінансова система 

України. 
Поняття, зміст і функції 

фінансів, фінансова система 

України, її складові. Поняття та 

зміст фінансової діяльності 

держави і органів місцевого 

самоврядування. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Предмет, метод та 

система фінансового права. 

Система фінансового права, 

джерела фінансового права. 

Фінансове право як наука і 

навчальна дисципліна. Фінансово-

правові норми та фінансові 

правовідносини. Класифікація 

фінансово-правових норм. 

Поняття, ознаки, функції та 

класифікація фінансових 

правовідносин. Склад фінансових 

правовідносин. Суб'єкти 

фінансових правовідносин, 

підстави виникнення, зміни та 

припинення фінансових 

правовідносин. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Правове регулювання 

фінансового контролю. 
Поняття фінансового контролю, 

його суб'єкти й об'єкт. 

Призначення, функції та 

принципи фінансового контролю, 

органи фінансового контролю. 

Класифікація фінансового 

контролю. Поняття і види методів 

фінансового контролю. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Правові засади 

бюджетного процесу. 
Поняття бюджету та його 

значення для функціонування 

держави й місцевого 

самоврядування. Бюджетно-

правові норми та бюджетні 

правовідносини. Бюджетне 

законодавство України. Поняття 

бюджетної системи України, її 

структура й принципи. Бюджетна 

класифікація. Правові основи 

складу доходів і видатків 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



бюджетів, міжбюджетні 

трансферти. Поняття бюджетного 

процесу, його принципи, стадії та 

учасники бюджетного процесу. 

 

Тема 5. Основи податкового 

права і особливості податкових 

правовідносин. 
Поняття державних доходів, 

податкова система України, 

класифікація та функції податків, 

особливості податкового права як 

інституту фінансового права. 

 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Банківська система 

України. 
Банківська система України, її 

структура. Правовий статус банків 

в Україні. Види банків відповідно 

до законодавства України. 

Правовий статус банківських 

об'єднань. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Правове регулювання 

грошового обігу і розрахунків. 
Гроші, грошова система й 

грошовий обіг. Правові засади 

готівкових розрахунків. Правовий 

режим рахунків. Правове 

регулювання безготівкових 

розрахунків. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Правовий режим 

державного і муніципального 

кредиту. 

Поняття та функції державного і 

муніципального кредиту, зміст 

державного і муніципального 

боргу, форми державного боргу. 

Правовий режим державних 

цінних паперів: облігації та 

казначейські зобов'язання. 

 

Лекція  

 

[4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття, 

пройти 

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 9. Правові основи 

загальнообов’язкового 

державного страхування. 

Поняття страхування і його 

функції. Державний нагляд за 

страховою діяльністю та 

відносини у сфері страхування, 

що регулюються фінансовим 

правом. Фінансово-правове 

регулювання відносин у сфері 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 



роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими нормами законодавства 

він користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (70 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (10 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (15 

балів). 

 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні заняття, незалежно від причини пропуску, студент 

відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом під час 

засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

 



8. Рекомендована література 

Базова 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. 

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, 

ст.572. 

3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, 

№ 

15-16, № 17, ст.112. 

4. Фінансове право: підручник Алісов Є.О. та інші, за ред.. д-ра екон. наук, проф. М.П. 

Кучерявенка. – Х.: Право, 2013. 

5. Фінансове право: підручник М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін. за 

ред.. 

д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка – Х.: Право, 2013. – 400 с. 

6. Кучерявенко М.П. Податкове право: підручник. – Х.: Право, 2013. – 536 с. 

Допоміжна 
1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 

фінансового 

права для студентів ІІІ курсу денних факультетів / уклад.: М.П. Кучерявенко, Д.О. 

Білінський, І.М. Бондаренко та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого», 2012. – 53 с. частка Кучерявенко М.П. 

2. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 01 березня 2011 р. 

/ за 

ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – 608 с. частка Кучерявенка 

М.П. Коллектив авторов. 

Інформаційні ресурси 
1. Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 

2. Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control 

3. Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua 
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