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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає становлення ефективного механізму 

виконання грошових зобов’язань між суб’єктами майнових відносин, коли платник і 

отримувач коштів розполагають різним інструментарієм для отримання-передачі 

грошового еквівалента. 

Новітнє законодавство в області грошових зобов’язань і розрахунків не тільки суттєво 

змінило механізми платіжних операцій, но і значно трансформувало властивості владних 

відносин  у взаємозв’язку суб’єктів платежів. 

В  РПНД передбачена система розрахунково-грошових зобов’язань в Україні, де 

нормативно-правове регулювання виступає найважнішим , но не єдиним засобом їх 

упорядкування. 

РПНД курсу включає сім тем, що відображають основні теоретичні та практичні аспекти 

розрахункових правовідносин. 

 

Мета навчальної 

дисципліни 

Надати здобувачам вищої освіти цілісну уяву про зміст та систему законодавства України 

щодо властивостей виникнення та виконання грошових зобов’язань, ролі готівкового та 

безготівкового способів розрахунків в цьому процесі. Подання матеріалу курсу передбачає 

оволодіння здобувачами вищої освіти програмами курсів з цивільного, господарського, 

адміністративного та фінансового права. 

 

Мова викладання  українська 

 

Навчальне 

навантаження 

(денна/заочна) 

Лекції, год 
Практичні заняття, 

год 

Самостійна робота, 

год  
Обсяг, кредити ЄКТС 

14 18 58 90/3 

 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 Демонструвати знання правої теорії, лекції, практичні екзамен, поточне 

mailto:opp@ukr.net
mailto:hozpravo_onua@ukr.net


основних галузей права заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК03 

Застосовувати знання в практичних 

ситуаціях роботи правника і 

розв’язувати типові задачі і проблеми, 

що потребують базових правових 

знань. Обґрунтовувати шляхи 

вирішення правових проблем, шляхом 

вибору і застосування базових методів, 

в тому числі, застосовуючи 

європейський досвід. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, поточне 

оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК06 

Будувати логічні зв’язки між 

передумовами та наслідками 

реформування правових інститутів, 

передумовами та наслідками 

виникнення економічних та правових 

явищ для функціонування людини, 

суб’єктів господарювання та держави. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, поточне 

оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК07 
Демонструвати навички застосування 

юридичної методології 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, поточне 

оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНА01 

Формулювати власну логічну й 

обґрунтовану позицію на основі 

опрацювання джерельної бази 

нормативного та доктринального  

характеру. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, поточне 

оцінювання на 

практичних заняттях 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН  

Л/ПЗ/СРЗ, год 

Тема 1. Правовий режим використання грошей в 

майновому комплексі України 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/2 

Тема 2. Поняття, види та специфіка виконання грошових 

зобов'язань 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/4/4 

Тема 3. Поняття розрахункових правовідносин, 

передумови та підстави їх виникнення 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

2/4/2 



ПРНП03 

 

Тема 4. Правова організація готівкового способу 

розрахунків в господарському комплексі України 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/4 

Тема 5. Правова організація безготівкових розрахунків ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 6. Форми безготівкових розрахунків ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 7. Особливості окремих правовідносин в галузі 

розрахункового процесу 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Регулярне  відвідування лекційних та практичних занять, попереднє ознайомлення з 

рекомендованною літературою, правовими джерелами та судовою практикою є 

необхідною умовою. 

 
 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  32 

 Лекційні заняття, год. 14 

 Практичні заняття, год. 18 

 Лабораторні заняття, год 0 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

 Контрольні роботи, год. - 

 Індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 28 

 Підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 30 

Екзамен + 

Залік - 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре  

C 75-81 Добре 

D 64-74 Задовільно 

E 60-63 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
 

 


