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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Фінансове право ” складена                    
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «молодший спеціаліст» напряму  
спеціальності 5.03040101 «Правознавство». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є правове забезпечення фінансової діяльності 

держави в галузі формування, розподілу та використання публічних фінансів.   
 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана із вивченням таких курсів як 

«Адміністративне право України», «Податкове право», «Державне будівництво та місцеве 
самоврядування в Україні».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальна частина 
2. Особлива частина 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Фінансове право ” є формування у студентів 

знань з правових основ фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування. Відповідних 
повноважень, форм і методів їх реалізації в умовах ринкових відносин. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Фінансове право ” є формування у студентів 
навичок опрацювання діючих нормативних актів в галузі публічних фінансів, вироблення вміння 
аналізувати діючі нормативні акти в галузі податків, страхування та ціноутворення.   

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

зміст та особливості фінансової системи України; правові основи фінансової діяльності держави та 
органів місцевого самоврядування; повноваження державних органів, органів місцевого 
самоврядування  та форми їх реалізації у фінансових правовідносинах; права ти обов’язки суб’єктів 
фінансового права та фінансових правовідносин, межі їх реалізації та форми юридичної 
відповідальності. 

 
вміти : 

застосовувати набуті знання при здійсненні співробітництва з органами державної влади та місцевого 
самоврядування; професійно вирішувати питання, пов’язані із застосуванням фінансово – правових 
норм; використовувати свої знання з даного курсу у професійній (юридичній) діяльності, а також в 
освітянській (науковій) сфері. 

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права.   

 Тема № 1: «Правові засади фінансової діяльності держави» (2 години) 
Поняття та ознаки фінансів. Фінанси як юридична категорія. Поняття публічних фінансів. Фінансова 
діяльність держави та органів місцевого самоврядування. Централізовані і децентралізовані фонди 
коштів.  
Принципи здійснення фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування: загально 
правові принципи, галузеві принципи. Функції фінансів. Методи здійснення фінансової діяльності 
держави та органів місцевого самоврядування. Фінансова система України  та її елементи. 
Тема № 2 : «Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини» (2 години) 
Система фінансового права. Поняття фінансово-правової норми та їх види. Структура фінансово-
правової норми та її особливості. Поняття фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансових 
правовідносин. Об’єкт фінансових правовідносин. Зміст фінансових правовідносин.  Юридичні факти 
як підстава виникнення фінансових правовідносин. 
Тема № 3 : «Фінансове право як галузь права». (2 години) 
Фінансове право як галузь права. Предмет фінансового права України. Метод фінансового права 
України. 



Фінансове право України та інші галузі права (конституційне право, адміністративне право, цивільне 
право, кримінальне право, трудове право). Джерела фінансового права України.  
 
  
 
 
Тема № 4: «Правові засади фінансового контролю». (2 години) 
Поняття фінансового контролю. Публічні фінанси як об’єкт фінансового контролю. Предмет 
фінансового контролю. Принципи фінансового контролю. Значення фінансового контролю. Види 
фінансового контролю. 
Методи фінансового контролю. Поняття суб’єктів публічного фінансового контролю. Види суб’єктів 
публічного фінансового контролю.     

 
Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права. 

 Тема № 5: «Поняття бюджету та бюджетного права» (2 години) 
Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Джерела   бюджетного права. Поняття 
бюджету. Значення бюджету. Поняття бюджетно-правових норм. Види бюджетно-правових норм. 
Бюджетні правовідносини. 

 
Тема № 6: «Бюджетна система України». (2 години) 
Суб’єкти бюджетних правовідносин та їх повноваження. Бюджетне законодавство. Бюджетна система. 
Бюджетний устрій. Принципи побудови бюджетної системи. Бюджетна класифікація: поняття та 
складові частини (класифікація доходів, класифікація видатків, класифікація фінансування бюджету, 
класифікація боргу). Класифікація доходів бюджету. Власні, закріплені та регулюючі доходи. 
Податкові та неподаткові доходи. Доходи державного бюджету України. Доходи місцевих бюджетів. 
Класифікація видатків бюджетів. 
 
 Тема № 7:  «Правові основи оподаткування в Україні. Податкове право». (2 години) 
Предмет податкового права. Метод податкового права. Поняття податкових правовідносин. Види 
податкових правовідносин. Ознаки податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. 
Джерела податкового права. 
 
Тема № 8:  «Види та правова характеристика податків». (2 години) 
Поняття податку. Ознаки податку. Функції податку. Співвідношення податку і збору. Подібності і 
відмінності між ними. Класифікація обов’язкових платежів. Суб’єкти податкових правовідносин. 
Поняття платника податків. Ознаки платників податків. Види платників податків. Елементи 
податкового закону.  
 
 Тема № 9:  «Правові засади загальнообов’язкового державного страхування».  
Загальна характеристика страхування. Особливості державного страхування. Види страхування. 
Обов'язкове страхування. Законодавча база страхування. Розрахунок страхового внеску і страхових 
виплат. Пенсійне недержавне страхування. Реформа в галузі страхування в Україні.  
 
Тема № 10:  «Правові основи грошового обороту». ( 2 години) 
Грошовий обіг в Україні. Готівковий і безготівковий обіг. Правове регулювання готівкового обігу. 
Правове регулювання банківського рахунку. Порядок відкриття рахунку в банку. Види банківських 
рахунків. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Платіжне доручення. Платіжна вимога-
доручення. Платіжна вимога. Розрахунковий чек. Акредитив. Вексель. Інкасо. Правове регулювання 
кредитних відносин. Поняття та види кредиту. Умови та порядок надання кредиту. Способи 
забезпечення кредиту. 
 
Тема № 11:  «Правові основи валютних відносин і валютного контролю». ( 2 години) 
Поняття та зміст валютного регулювання. Валютні цінності: валюта України, іноземна валюта, 
банківські метали. Поняття валютних операцій. Здійснення валютних операцій. Поняття валютного 
контролю. Здійснення валютного контролю. Суб’єкти здійснення валютного контролю. 
 
Тема № 12 :  «Фінансово-правове регулювання ціноутворення». ( 2 години) 



Поняття ціни. Система цін. Органи ціноутворення. Правове регулювання ціни. Система встановлення 
цін. Види цін. 
 
Тема 13. Міжнародні фінансові інститути. ( 1 година) 
Поняття міжнародного фінансового інституту. Види міжнародних фондів. Розподіл коштів через МВФ.  
Міжнародні нормативні акти, що регулюють діяльність міжнародних фондів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  залік 
5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, письмове опитування, 
тестування.    

 
   
  
 
 


