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МЕТА: В умовах формування ринкових відносин значно збільшується 

роль таких економічних важелів, як фінанси, кредит, податки з допомогою 
яких держава керує суспільними процесами Ці економічні категорії 
визначають сутність суспільних відносин, що є предметом фінансового 
права. Метою вивчення даної галузі права, її принципів, інститутів і 
підгалузей є придбання кожним студентом не тільки знань в області 
фінансового законодавства,  але  і вироблення навичок щодо 
діяльності в сфері фінансових відносин. 

Досягненню поставлених цілей сприяє рішення таких задач, як 
визначення місця фінансового права в системі права, вивчення його 
системи, що включає загальну й особливу частини, специфіки фінансово-
правових норм і фінансових правовідносин, джерел фінансового права. 
Вивчення таких найважливіших інститутів і підгалузей фінансового права, 
як бюджетне, податкове право, правові основи фінансового контролю, 
кредитування, валютного регулювання містить у собі і рішення задачі 
застосування на практиці отриманих знань. 

У задачі курсу входить формування у студентів представлень : 
• про місце і роль фінансового права серед інших галузей права, 
• про основні правові категорії у фінансовій сфері, 
• про правове регулювання фінансової діяльності держави, 
• про правове регулювання банківської діяльності. 

 
ПРОГРАММА:  
 

1 модуль: Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави. Фінансове право, 
як галузь права. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 
Фінансовий контроль.  
 

Курс 4-й 
 
Загальна кількість годин - 108 
 
Лекції – 12 
 
СРС - 96 

Обов’язковий: Х 
Вибірковий:  
 
Річний: 
7  семестр:  
 
ECTS - 4 



2 модуль: Бюджетне право та бюджетний устрій в Україні.  Бюджетний 
процес.  Міжбюджетні відносини.  Правовий режим цільових державних і 
місцевих фондів коштів.  
 
3 модуль: Податкове право і податкова система України. Правовий режим 
державного кредиту та державного боргу. Правові основи державного 
страхування. Правове регулювання державних видатків. Правові основи 
кошторисно-бюджетного фінансування. Правове регулювання банківської 
діяльності, грошового обігу та розрахунків. Правові основи валютного 
регулювання. 
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ПЕРЕДУМОВА: базовим для даного курсу є курс " Правознавство". 
 
 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ: 
 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (письмовий)-  
Іспит: 
1 теоретичне питання –35; 
2 теоретичне питання –25; 
Відкр. тести – 25; 
Закр. тести  - 15. 

 
 

“5”    А  100-90 
“4”    В    89-82 
         С     81-75 
“3”    D    74-69 

                 Е     60-68 
 

 


