
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фінансове право 

 
1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація про викладача. 

Волокітенко Ольга Михайлівна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу факультету підготовки фахівців 

для підрозділів превентивної діяльності. Автор понад 30 

наукових праць. Досвід роботи 8 рок. 

У 2021 році пройшла міжнародне стажування у місті 

Люксембург. 

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, 

адміністративна відповідальність, проблеми розвитку 

адміністративного права. 

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса, пров. Сабанський, 

4 каб.,електронна адреса olgavolokitenko@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у  четвертому семестрі на другому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість годин: 

33 

 

90  90 

 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Дисципліна «Фінансового права» забезпечує для 

здобувачів вищої освіти підготовку для вивчення норм 

фінансового права, які регулюють фінансову діяльність і 

фінансову систему України, фінансовий контроль, 

бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, 

кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини, 

що виникають між різноманітними суб’єктами цих 

відносин. 

Мета навчальної дисципліни: формування 

економіко-правових знань здобувачів вищої освіти та 

курсантів щодо фінансової діяльності держави, пов’язаної 

з мобілізацією, розподілом, перерозподілом та 

використанням централізованих і децентралізованих 

фондів грошових коштів держави та органів місцевого 

самоврядування. 

9.Міждисциплінарні зв’язки 

 адміністративне право; 

 адміністративна відповідальність; 

 адміністративний процес; 

 конституційне право; 

 цивільне право та процес; 

 трудове право; 

 теорія держави та права; 

 



10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

занять.  

Вибір методів навчання зумовлений характером 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти та 

особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, 

для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи. 

11.Форми контролю. Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів 

з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та 

модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за 

виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13.Результати навчання:  

У результатівивченнянавчальноїдисципліни 

знати:  

- місце фінансового права в системі права України, його 



зв’язок з іншими галузями, зокрема з конституційним, 

адміністративним та цивільним; 

- повноваження органів державної фіскальної служби у сфері 

фінансової діяльності; 

- види фінансових санкцій, що застосовуються за фінансові 

правопорушення; 

-   порядок обслуговування державного боргу. 

вміти : 

- орієнтуватися у формуванні бюджету держави та його 

складових; 

- аналізувати стадії бюджетного процесу; 

- орієнтуватися у кредитній системі України; 

- аналізувати чинне фінансове законодавство України. 
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