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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Фінансове право єдисципліною обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін, що формує знання і розуміння основ правового 

регулювання обігу публічних грошових коштів. Студенти отримують 

теоретичні знання та практичні навички застосування фінансового 

законодавства та інструментарію фінасово-правової науки. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» є здобуття знань 

норм права, які регулюють фінансові відносини, а також засвоєння та 

розуміння студентами особливостей змісту правовідносин у сфері фінансової 

діяльності держави, з’ясування особливостей їх прояву в різних сферах цієї 

діяльності, розв’язання фінансово-правових проблем. 
 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням курсу «Фінансове  право»  є набуття студентами знань щодо: 

особливостей фінансових правовідносин; вивчення норм фінансового права, 

які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України; 

фінансового контролю, бюджетного устрою й бюджетного процесу, 

юридичної відповідальності за фінансові правопорушення; особливостей 

податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин; 

специфіки фінансів—правових перерозподільних відносин, впливу актів 

міжнародного фінансового права та міжнародних фінансових організацій на 

національне фінансове законодавство  

 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Фінансове право» базується на знаннях, отриманих під 

час вивчення таких дисциплін як «Теорія держави та права», «Економічна 

теорія», «Конституційне право та процес», «Цивільне та сімейне право» , 

«Адміністративне право», «Кримінальне право», «Господарське право» 

Результати 

навчання 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

ПРН5.Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю 

ПРН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПРН 15.Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

ПРН 18.Виявляти знання і розуміння основних сучасних  правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної  правової  системи 

ПРН 21.Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки 

ПРН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

ПРН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів |клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма  

навчання 

Заочна  

форма навчання 

 

Кількість  кредитів – 

3 

 

 

Галузь  знань: 

 

Обов’язкова 

 

08 Право 

 

 

Рікпідготовки 

Кількість змістових 

модулів – 2  

 
Спеціальність: 

081 Право 

 

 

 

3-й  

 

3-й 

Кількість  

модулів – 1 

Семестр: 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

5-й 5-й 

Лекції 

10 годин 6 годин 

 

Рівень вищої освіти:  

перший (бакалаврський)  

Ступінь вищої освіти:  

«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

20 годин 4 годин 

 

Самостійна робота 

60 годин 80  годин 

 

 

в  т. ч. Індивідуальні  завданні 

 20  годин 20 годин 

 

Вид контролю 

Залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назвизмістовихмодулі

в і тем 

Кількість годин 

 

 

денна форма заочна форма 

 

 

Усьо

го 

у тому числі Усього у тому числі 

 

 

 

 

Л Пр. Лаб Інд ср.  

 

Л пр Лаб інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.Предмет,  

метод  та  система 

фінансового  права 

8 1 2 - - 6 10 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  9 

Тема 2. Правові  

засади фінансового  

контролю. 

 

 

16 2 4 - - 6 10 1   9 

Тема 3. Бюджетне 

право. Бюджетний 

устрій 

8 1 4 -  6 10 1   9 

Тема 4. Правові  

засади  бюджетного   

процесу 

8 1 4 -  6 10   9 

Тема 5.  Правовий 

інститут  публічних 

доходів.  Податкове 

право 

8 1 4 - - 8 10 1   9 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Правові 

особливості 

податкового 

контролю 

13 1 4 - - 6 11 1  

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 7. Правове 

регулювання  

публічних видатків 

8 1 4 - - 6 10   9 

Тема 8. 

Відповідальність за 

порушення 

фінансового 

законодавства 

13 1 2 - - 8 10 1   9 

Тема 9.  
Міжнародне 

фінансове право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1 2 - - 8 9   8 

Усього годин 90 10 20 - 20 40 90 6 4  20 60 
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Теми лекційних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Предмет, метод та система фінансового права. 1 1 

2 Правові засади фінансового контролю 2 1 

3 Бюджетне право. Бюджетнийустрій 1 1 

4 Правові засади бюджетного процесу 1 

1 5 Правовийінститутпублічнихдоходів. Податкове право 

 

 

Тема 6. Правовіособливостіподаткового контролю 

1 1 

6 Правовіособливостіподаткового контролю 1  

1 

 
7 Правоверегулюванняпублічнихвидатків 1 

8 Відповідальність за порушенняфінансовогозаконодавства 1  

1 9 Міжнароднефінансове право 

 

 

 

1 

 Разом           10           6 

Теми практичних  заняття 

№ п/п Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Предмет, метод та система фінансового права 2  

 

2 
2 Правові засади фінансового контролю 4 

3 Бюджетне право. Бюджетний  устрій 2 

4 Правові засади бюджетного процесу 2 

5 Правовий інститут публічних доходів. Податкове право 

 

2 

6 Правові особливості  податкового  контролю 2  

 

2 
7 Правове  регулювання  публічних  видатків 

 

2 

8 Відповідальність за порушення  фінансового  законодавства 2 

9 Міжнародне  фінансове   право  

2 

 Разом 20 4 

 

6. Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Фінансове право» складають: 

1. Опрацювання теоретичних питань курсу 

2. Опрацювання нормативних джерел,навчальної та наукової літератури. 

3. Підготовка доповідей та повідомлень із обраної тематики. 

4. Виконаннязавданьдля самоконтролю 

5. Підготовка до модульного контролю та підсумкового контролю  

6. Виконання індивідуальних завдань  

 

4. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуального завдання (разом – 10 балів) студентом полягає у виконанні науково-

дослідницького завдання з дисципліни «Фінансове право». 

Кожен студент повинен підготувати: реферат згідно переліку запропонованих тем або обрати власну 

тему 

 

ТЕМАТИКА (ВАРІАНТИ)  ІДЗ  ІЗ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 (тематика орієнтовна, студенти можуть обрати будь-яку тему за погодженням із викладачем) 
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1. Особливості відносин, що складають предмет фінансового права. 

2. Фінансове законодавство – форма реалізації фінансового прав 

3. Генезис фінансового права: характеристика основних етапів. 

4. Наука фінансового права та її розвиток. 

5. Порівняльна характеристика видів та методівпроведенняфінансового контролю на Україні.  

6. Структурно-функціональна характеристика суб’єктівпроведенняфінансового контролю на 

Україні. 

7. Правовіосновивзаємодіїдержавнихконтролюючихорганів у фінансовійсфері. 

8. Поняття та значенняподатку в державі. 

9. Правові заходи оптимізаціїподатковихвідносин в Україні. 

10. Поняття і зміст бюджетного процесу, йогоправоверегулювання. 

11. Правоверегулюванняформування, розподілення та використаннямісцевихбюджетів 

12. Бюджетний-правовівідносини в суспільстві.. 

13. БюджетнаполітикаУкраїни на сучасномуетапі. 

14. Доходи держави як головначастина бюджету 

15. Проблемніпитанняприйняттямісцевихбюджетівмісцевими органами самоврядування. 

16. Бюджетніправопорушення: заходи щодопопередженняправопорушень в бюджетнійдіяльності 

17. Загальна характеристика податків, щостягуються з фізичнихосіб, юридичнихосіб та 

змішаніподатки. 

18. Реформуванняорганівфіскальної служби в Україні: правовий аспект. 

19. Управлінняпублічнимивидатками: розмежуваннявидатковихповноважень.  

20. Співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими видами юридичної 

відповідальності.  

21. Поняття та особливостіфінансово-правовихсанкцій 

22. Шахрайство з бюджетними коштами: способипрофілактики і виявлення. 

23. Актуальніпитанняімплементаціїміжнародно-фінансових норм у національнезаконодавство. 

24. Впливміжнародногофінансового права на 

реформуваннянаціональногофінансовогозаконодавства. 

25. Фінансово-правове регулювання обігу віртуальних валют. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

10 практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 50  балів. За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 5 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.  Індивідуальне домащнє завдання оцінюється від 
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0 до 10 балів   в залежності  від якості підготовленого реферату . 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 3 бали 

Вирішення кейсів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії) -   до 3 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо, окрім виконання ІДЗ)  заохочується додатковими 

балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Критерії оцінювання виконання і захисту студентом ІДЗ -   (10 балів) 

1. Цілісність, систематичність, логічна послідовність викладу 

матеріалу – максимально 2 бали.  

2. Повнота розкриття питання – максимально 2 бали. 

3. Уміння формулювати власне ставлення до проблеми, робити 

аргументовані висновки – максимально  1,5 бали. 

4. Опрацювання сучасних наукових інформаційних джерел – 0,5 бал. 

5. Правильність оформлення роботи – максимально 1 бали. 

6. Захист виконаного індивідуального завдання – максимально 3  

бали:  

3 бали – відповідь бездоганна за змістом, студент вільно володіє 

матеріалом, чітко і повно відповідає на запитання викладача;   

2 бали – відповідь розкрита, студент вільно володіє матеріалом, 

але містить деякі неточності та помилки;  

1 бали– відповідь повна, студент допускає помилки в основних 

питаннях;  

0, 5  бал– студент у загальній формі орієнтується в матеріалі, 

відповідь неповна, поверхова. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів.  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. 

Підсумковий контроль автоматично проставляється як сума 

рейтингових балів поточного та модульного контролю. У разі 

недостатньої кількості балів (<60) та мінімально необхідної кількості 

балів поточного контролю (від 20 балів) студент має скласти залік. 

Кількість максимальних рейтингових балів за залік  становить 40. Ці 

бали замінюють рейтингові бали модульного контролю, та у разі 

достатньої кількості з поточним контролем ставиться оцінка.  

7. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 
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Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 
стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 
матеріалу а також підготовку індивідуального домашнього завдання у формі 

реферату. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 
випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 
повинен повторно виконати завдання 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовий модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

 

 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 5 

Тема 2 10 

Тема 3 5 

Тема 4 5 

Тема 5 5 

Змістовий модуль 2 

Тема 6 5 

Тема 7 5 

Тема 8 5 

Тема 9 5 

ІДЗ 10 

2 Модульна робота 1  

 

40 

3 Підсумковий залік 40 

4 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 
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90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку/іспиту 

1. Поняття і методи діяльності держави й органів місцевого самоврядування в галузі публічних 

фінансів. 

2. Фінансова система України. Державна система управлінняфінансами. 

3. Поняття, предмет і метод фінансового права. Співвідношенняфінансового права з іншимигалузями 

права. 

4. Система і джерелафінансового права. 

5. Фінансово-правовінорми: поняття, структура, види 

6. Поняття, сутність та призначенняфінансового контролю, принципийогоздійснення. 

7. Видифінансового контролю. Система органівфінансового контролю та їхповноваження. 

8. Методифінансового контролю. 

9. Державнийфінансовий контроль в Україні: основнізавдання та методиздійснення. 

10. Відомчийфінансовий контроль (внутрішній аудит) та аудиторський контроль: правовиймеханізм. 

11. Поняття, принципи та функції бюджету і йогозначення для функціонуваннядержави, 

їїадміністративно-територіальнихутворень. 

12. Бюджетне право, його предмет і особливості. Бюджетно-правовінорми і бюджетно-

правовівідносини. 

13. Поняттябюджетноїсистеми і бюджетного устрою України. Зведений бюджет держави. 

Правоверегулюванняструктурибюджетів. 

14. Поняття і зміст бюджетного процесу. 

15. Порядок складання проекту державного бюджету.  

16. Розгляд та затвердження бюджету.  

17. Порядок виконання бюджету. 

18. Звітність по виконання Державного бюджету: місячна, квартальна, річна. 

19. Поняттяфінансово-правового інститутудержавних і муніципальнихдоходів.  

20. Поняттяподатку, йогофункції, юридичний склад, принципиподатку. 

21. Система оподаткування в Україні та принципиїїпобудови. 

22. Податкове право та податковіправовідносини. Джерелаподаткового права. 

23. ПодатковезаконодавствоУкраїни: основні засади. 

24. Поняття, сутність, ознаки, функціїюридичнаконструкціяподатку. Співвідношенняподатку, збору. 

25. Класифікаціяподатків і зборів. 

26. Загальні засади встановленняподатків і зборів. 

27. Податковий контроль: поняття і зміст.  

28. Облікплатниківподатків. 

29. Інформаційно-аналітичнезабезпеченняконтролюючихорганів. 

30. Податковазвірка. 

31. Органиподаткового контролю: поняття, види, система.  

32. Податковаперевірка в системіподаткового контролю: поняття, класифікація, порядок та строки 

проведення, оформленнярезультатів.  

33. Електроннаподатковаперевірка 
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34. Поняття і видидержавних і місцевихвидатків. 

35. Розподілвидатківміж ланками бюджетноїсистемиУкраїни. 

36. Поняття і правовіпринципифінансуваннядержавних і муніципальнихвидатків. 

37. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 

38. Соціально-культурнівидатки. Фінансуванняохорониздоров'я і фізичноїкультури.  

39. Видатки на культуру та мистецтво 

40. Фінансування оборони. Фінансуванняорганівзаконодавчої, виконавчоївлади,   

правоохороннихорганів. 

41. Позабюджетнікоштибюджетнихустанов 

42. Предмет та поняттяміжнародногофінансового права. 

43. Джереламіжнародногофінансового права. 

44. Міжнародніфінансовіорганізації. 
 

 

11. Рекомендована література: 

Основна 

1. Фінансове право: Підручник. / Кучерявенко М.П. Дмитрик О.О. Харків: Право, 2019 . 416с.  

2. Фінансове право : посіб. для підгот. до іспитів / Д. О. Білінський, І. М. Бондаренко, О. О. 

Головашевич та ін. Харків : Право, 2018.  212 с. 

3. Фінансове право: Підручник / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. Ужгород, 2017. 

244с. 

4. Фінансовеправо:Підручник/ за заг.ред. О.П.Гетманець . Харків, 2017. 392с. 

5. Фінансове право: підручник / [Бандурка О. М., Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.], за 

заг. ред. О. П. Гетманець; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 392 с. 

6. Фінансове право України: навч. посібник (у схемах, таблицях та коментарях) /  К. А. 

Гурковська, О. Б. Мороз, Ю. С. Назар, Л. М. Сукмановська.  Львів: ЛьвДУВС, 2016. 308 с.  

 

Додаткова 

1. Андрущенко Г.С. Коваленко А.А. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право:навч.посіб. 

К.:Юрінком Інтер, 2021. 348с.  

2. Мандриченко Ю. О.Правові гарантії діяльності фінансового контролю в Україні: монографія. 

К.: ЦУЛ,2020. 200с. 

3. РядінськаВ.О. Нефьодов С.В. Фінансово-правове регулювання надання державних (місцевих) 

гарантій  в Україні:монографія. Видавничий Дім «Гельветика». 2019. 212с. 

4. Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції. Видавничий Дім «Гельветика». 2019. 500с. 

5. Савчук С.С.   Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності : монографія. Одеса: 

«Фенікс». 2019. 258с. 

6.  Лісовська Ю.П., Подоляка С.А., Лісовський П.М. Сучасне фінансове право: навч. пос. Київ: 

Кондор 2018. 224с. 

7. Податкове право: навчальний посібник/ І.І. Бабін. К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. 486 c.  

8. Очкуренко С.В.  Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики: 

монографія. Видавничий Дім «Гельветика». 2017.  460с. 

9. Макух О.В. Фінансові правовідносини: теорія, сучасний стан і тенденції розвитку: монографія. 

Х.: Право. 2017. 304 с. 

10. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток:монографія. К.: Юрінком 

Інтер, 2017.  400с. 

11. Тетарчук І.В. Банківське право України: навч.посібник.К.: ЦУЛ, 2016. 214с. 

12. Вибраніпраці. Воронова Л.К.:збірник праць. Х.: Право. 2016. 952. 

13. Оніщик Ю.В. Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями: 

навчальний посібник. К. : Алерта, 2016. 422с. 

14. Перепелиця М. О. Поняття та видисуб’єктівфінансового права :Монографія / М. О. Перепелиця.  

Х. : Право, 2012. – 272 с. 

https://jurkniga.ua/autor/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%AE.%D0%9F./
https://jurkniga.ua/autor/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0+%D0%A1.%D0%90./
https://jurkniga.ua/autor/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9F.%D0%9C./
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15. Чернадчук В. Д. Бюджетніправовідносини в Україні: поняття, класифікація та 

особливостіструктури : монографія .Суми : Унів. книга, 2011. –172 с. 

16. Лукашев О. А. Теоретичніпроблемисистемифінансового права :монографіяХарків: Право, 2010.  

304 с. 

17. Дмитрик О. О. Джерелафінансового права: проблеми та перспективирозвитку : [монографія] / 

Харків: Віровець А. П.; Апостроф, 2010. – 328 с. 

18. Лазебник Л.Л. Міжнароднефінансове право: Навч. пос.  К.: Центр учбовоїлітератури,. 2008. –

312 с. 
 

12.Інформаційні ресурси 

www.rada.gov.ua- Офіційний сайт Верховної Ради України. 

www.ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт РахунковоїпалатиУкраїни. 

www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт КабінетуМіністрівУкраїни. 

www.mfu.gov.ua - Офіційний сайт МіністерствафінансівУкраїни. 

www.nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України. 

www.pravoznavec.com.ua- Електроннабібліотекаюридичноїлітератури «Правознавець». 

www.imf.org  - Міжнароднийвалютний фонд  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Hurkovska_Kateryna/Finansove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=5dfe68bea

c79d5ac811756c245ee18d3Фінансове право України: навч. посібник (у схемах, таблицях та 

коментарях) /  К. А. Гурковська, О. Б. Мороз, Ю. С. Назар, Л. М. Сукмановська.  Львів: ЛьвДУВС, 

2016. 308 с.  

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_201

7.pdf?sequence=1&isAllowed=yФінансове право: підручник / [Бандурка О. М., Гетманець О. П., 

Жорнокуй Ю. М. та ін.], за заг. ред. О. П. Гетманець; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків, 2017.  392 с 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14778/1/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B

D%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%203%2

0%D0%B2%D0%B8%D0%B4..pdfФінансове право: Підручник / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. 

Менджул. Ужгород, 2017. 244с. 

https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2020/kcpp/nf.docФінансове 

право // Конспект лекцій. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2019. 57 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/75238/1/Plotnikova_Fin_pravo.pdf;jsessionid=C71AA9F5542BD54DE7CEE4C57E

10763CФінансове право : конспект лекцій / укладач М. В. Плотнікова. – Суми 

:Сумськийдержавнийуніверситет, 2019. 253 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.imf.org/
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https://shron1.chtyvo.org.ua/Hurkovska_Kateryna/Finansove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=5dfe68beac79d5ac811756c245ee18d3
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14778/1/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4..pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14778/1/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4..pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14778/1/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4..pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2020/kcpp/nf.doc
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75238/1/Plotnikova_Fin_pravo.pdf;jsessionid=C71AA9F5542BD54DE7CEE4C57E10763C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75238/1/Plotnikova_Fin_pravo.pdf;jsessionid=C71AA9F5542BD54DE7CEE4C57E10763C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75238/1/Plotnikova_Fin_pravo.pdf;jsessionid=C71AA9F5542BD54DE7CEE4C57E10763C
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