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1. Теми семінарських занять 

 

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття 

у вищому навчальному закладі.  

Мета семінарських занять полягає в опануванні здобувачами вищої освіти 

навчальної дисципліни та забезпечення поглибленого і всебічного аналізу 

основних проблем курсу, а також вироблення алгоритму застосування 

отриманих знань у практичній діяльності.  

Основними завданнями семінарських занять є: 

закріплення теоретичних знань; 

оволодіння науковим апаратом, навичками правильного викладання 

навчального матеріалу; 

закріплення навичок творчого мислення, самостійного формулювання та 

висловлювання власних думок, а також захисту висунутих положень і 

висновків; 

формування правового світогляду; 

формування здатності пов'язувати теоретичні положення з практичною 

діяльністю. 

Підготовка до семінарського заняття включає: 

опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення запитань які винесені на розгляд на семінарське заняття; 

вивчення фінансового законодавства; 

написання рефератів чи підготовка доповіді; 

конспектування питань, які винесені на самостійне опрацювання. 

 

ВАЖЛИВО! Якість семінару в першу чергу залежить від підготовки 

здобувачів вищої освіти до нього, тому при підготовці до семінарського заняття 

кожен здобувач вищої освіти зобов’язаний уважно ознайомитися з планом 

майбутнього семінарського заняття, опрацювати матеріал, отриманий на лекції, 

розглянути питання, які винесені на семінарське заняття, використовуючи при 

цьому нормативну та навчальну літературу, та законспектувати питання які 

виносяться на самостійне опрацювання. Бажано було б також підготувати 

реферат чи доповідь з проблемних питань майбутнього семінарського заняття. 

 

ТЕМА 1. Діяльність держави й органів місцевого самоврядування  

в галузі публічних фінансів і фінансове право 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції. 

2. Фінансова система України та її структура. 

3. Поняття, принципи та методи фінансової діяльності держави. 

4. Органи влади, що здійснюють фінансову діяльність. 

5. Фінансове законодавство України. 

6. Фінансове право як галузь вітчизняного права. 
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7. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Основні нормативні акти: 1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.10, 

1.3.11, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.22, 1.3.27, 1.3.32, 1.3.33, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.6, 1.4.10, 1.4.16, 1.4.18; 

2. Підручники: 2.3, 2.4, 2.5; 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 3.3, 3.4, 

3.6, 3.11, 3.12;  

4. Монографії та інші наукові видання: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10; 

5. Інші джерела: 5.1, 5.8, 5.10.  

6. Інтернет-ресурси: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

 

ТЕМА 3. Правові засади організації та здійснення фінансового контролю  

в Україні 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Фінансовий контроль та фінансова дисципліна. 

2. Зміст і завдання фінансового контролю.  

3. Види фінансового контролю. 

4. Методи фінансового контролю. 

5. Органи фінансового контролю. 

6. Відповідальність за порушення фінансового законодавства. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Основні нормативні акти: 1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 

1.3.11, 1.3.16, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.27, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.16, 1.4.18, 1.5.2; 

2. Підручники: 2.3, 2.4, 2.5; 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 3.3, 3.4, 

3.6, 3.11, 3.12;  

4. Монографії та інші наукові видання: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10; 

5. Інші джерела: 5.1, 5.8, 5.10, 5.12.  

 

ТЕМА 5. Правовий інститут публічних доходів держави  

та органів місцевого самоврядування. Податкове право  

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1.    Поняття фінансово-правового інституту державних і муніципальних 

доходів.  

2.   Класифікація державних доходів. 

3.   Податкове право в системі фінансового права України. 

4.   Податкове законодавство України.  

5.   Поняття податку та збору (обов’язкового платежу). 

6.   Види податків і зборів. 
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7.   Загальні юридичні засади встановлення податків (обов’язкові елементи 

закону, що встановлює податок або збір). 

7.1. Платники податків і зборів (обов’язкових платежів). 

7.2. Об’єкт оподаткування. 

7.3. Ставка податку або збору. 

7.4. Податковий період. 

7.5. База оподаткування. 

7.6. Способи, строки та порядок сплати податку. 

8.   Загальнодержавні податки та збори. 

9.   Місцеві податки та збори. 

10.  Система податкових органів України. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  

1. Основні нормативні акти: 1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.16, 1.3.19, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.14, 1.4.19, 

1.5.2; 

2. Підручники: 2.3, 2.4, 2.5; 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 3.3, 3.4, 

3.6, 3.11, 3.12;  

4. Монографії та інші наукові видання: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10; 

5. Інші джерела: 5.1, 5.6, 5.9, 5.8, 5.10, 5.12.  

6. Інтернет-ресурси: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

 

ТЕМА 9. Правові основи банківської діяльності, валютного регулювання  

і контролю 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Банківська система України. 

2. Банківські операції в Україні.  

3. Банківське регулювання та банківський нагляд в Україні. 

4. Грошова система та грошовий обіг в Україні. 

5. Правові засади готівкових та безготівкових розрахунків в Україні. 

6. Валютне регулювання та валютний контроль в Україні. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  

1. Основні нормативні акти: 1.1, 1.2.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.10, 1.3.18, 1.3.19, 

1.3.22, 1.3.25, 1.3.27, 1.3.29, 1.3.31, 1.4.1 - 1.4.3, 1.4.9, 1.4.18, 1.5.2; 

2. Підручники: 2.3, 2.4, 2.5; 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 3.3, 3.4, 

3.6, 3.11, 3.12;  

4. Монографії та інші наукові видання: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10; 

5. Інші джерела: 5.1, 5.8, 5.10.  

6. Інтернет-ресурси: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано викладає 
його в усній чи письмовій формі, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, знає чинне законодавство. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає в усній 
чи письмовій формі. Розкриває основний зміст теоретичних питань та практичних 
завдань. При розкритті питання допускає деякі несуттєві неточності та незначні 
помилки. 

3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст в усній чи 
письмовій формі. При відповіді не достатньо аргументації та всебічного аналізу. 
Розкриваючи питання допускає окремі суттєві неточності та помилки. У відповіді 
посилається на нормативні акти які втратили чинність. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Поверхово викладає матеріал під 
час усної чи письмової відповіді. Недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускає суттєві неточності. У відповіді відсутня аргументація та 
всебічний аналіз. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 

 

 


