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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Фінансове право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Фінансове право» є формування у 

студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань усвідомлення 

структури фінансової системи, фінансового законодавства України, правових 

основ здійснення фінансово-господарської діяльності, правового 

регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання, господарських 

зобов’язань та договорів, бюджетного права та процесу, основних понять 

податкового права, ознайомлення з базовими питаннями організації та 

здійснення соціального страхування, банківського і валютного регулювання, 

відповідальності суб’єктів фінансових правовідносин, а також формування 

знань про об’єктивні закономірності розвитку фінансових відносин в Україні. 
  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні та опануванні 

студентами комплексу знань про поняття, систему і роль фінансового права в 

сучасних умовах, а саме: 

– засвоєння сучасних проблем організації та існування фінансової системи 

держави; 

– вивчення основних теоретичних характеристик фінансово-правових 

відносин та їх місця в системі загально правових норм та відносин; 

– формування та закріплення знань щодо принципів діяльності бюджетної 

системи та її регулювання бюджетним правом та процесом, базових 

складових податкової системи України, основних структурних 

складових банківського та валютного регулювання, основних галузей та 

видів державного страхування, структури банківської системи України; 

– засвоєння методів ефективного державного регулювання фінансових 

правовідносин; 

– з’ясування теоретичних і практичних питань фінансово-правового 

регулювання окремих галузей господарської діяльності; 

– вивчення основних положень фінансового права, що надасть змогу 

опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та 



правове мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в 

умовах сучасної ринкової економіки України; 

– використання набутих теоретичних знань у практиці взаємодії суб’єктів 

фінансових правовідносин. 

 

Заочна форма навчання 

1.3. Кількість кредитів - 6 

1.4. Загальна кількість годин – 180 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Вибіркова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

- 1-й 

Семестр 

- 2-й 

Лекції 

- 10(4/6) год. 

Практичні, семінарські заняття 

- - 

Самостійна робота 

- 170 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

– аналізувати та самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти, які 

регулюють фінансово-правову діяльність держави; 

– аналізувати та застосовувати норми фінансового права у практичній 

діяльності; 

– правильно тлумачити юридичні факти фінансового права; 

– розв’язувати теоретичні та практичні завдання з фінансового права; 

– використовувати знання з фінансового права як підґрунтя для набуття 

досвіду в сфері господарської діяльності; 



– застосовувати зразки фінансових документів у практичній діяльності 

для вирішення правових питань; 

– аналізувати конкретні випадки з практики застосування фінансового 

законодавства; 

– аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення 

конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній 

діяльності; 

– реалізувати норми права і сприяти становленню Української правової 

держави; 

– проводити порівняльний аналіз національного законодавства з 

міжнародними стандартами; 

– застосовувати норми фінансового права в процесі практичної роботи за 

спеціальністю. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальна частина 
 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового права України 

Предмет і метод фінансового права. Особливості метода фінансово-

правового регулювання. Дискусія у сучасний період щодо предмета 

фінансового права. 

Фінансове право в системі права України і його зв'язок з іншими 

галузями права. Система і джерела фінансового права. Конституція України – 

основне джерело фінансового права. Інші джерела фінансового права. 

Фінансове право та наука фінансового права. 

Завдання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у 

сфері фінансової діяльності держави. 

Поняття, особливості і види фінансово-правових норм. Фінансові 

правовідносини, їх особливості, юридичний і фактичний зміст. Суб'єкти 

фінансового права і фінансових правовідносин. Захист прав суб'єктів 

фінансових правовідносин. 

Тема 2. Правові основи фінансової діяльності держави і органів 

місцевого самоврядування. Правові засади організації фінансового 

контролю в Україні. 

Правовий статус і функції органів держави, які керують фінансовою 

діяльністю: Президент України, Верховна Рада України, Рахункова палата 

України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Міністерство 

доходів і зборів України, Державне Казначейство України, КРУ, місцеві 

органи самоврядування. Правові форми фінансової діяльності держави і 

органів місцевого самоврядування. 

Сутність і значення фінансового контролю. Види фінансового конт-

ролю. Класифікація фінансового контролю на види залежно від часу, 

суб’єкта, об’єкта та підстав. 



Державний і недержавний фінансовий контроль. 

Об’єкти фінансового контролю. Співвідношення об’єкта фінансових 

правовідносин  і об’єкта фінансового контролю. 

Методи фінансового контролю. Аналіз фінансової діяльності. 

Обстеження. Облік. Ревізія і перевірка, їх співвідношення та види. 

Організація та органи проведення фінансового контролю. 

Порядок проведення ревізій і перевірок. Періодичність проведення 

ревізій і перевірок. Акти за підсумками проведення ревізій та перевірок, їх 

правові наслідки. 

Система контрольних органів у галузі фінансової діяльності. Органи 

фінансового контролю загальної і спеціальної компетенції. 

Незалежний фінансовий контроль. Аудиторський контроль фінансової 

діяльності. 
 

Розділ 2. Особлива частина 
 

Тема 3. Бюджетне право і бюджетний устрій України 

Поняття і соціально-економічна роль державного і місцевих бюджетів. 

Бюджетне право і бюджетні правовідносини. Бюджетний система 

України. Принципи побудови бюджетної системи. 

Правові основи складу доходів і видатків бюджету. 

Принципи, порядок розподілу доходів і видатків між ланками 

бюджетної системи. Бюджетне регулювання, його методи. 

Міжбюджетні трансферти. 

Тема 4. Бюджетні права України і місцевих органів самоврядування. 

Бюджетний процес 

Поняття і загальна характеристика бюджетних повноважень. Бюджетні 

права України. Бюджетні права суб'єктів місцевого самоврядування. 

Поняття бюджетного процесу та його стадій за Бюджетним кодексом 

України. 

Зміст Закону про державний бюджет та рішень про місцеві бюджети. 

Складання проекту бюджету, його розгляд, затвердження. 

Порядок виконання бюджету, звітування про виконання та контроль за 

його виконанням. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів. 

Контроль і звітність по бюджету за Бюджетним кодексом. 

Тема 5. Правовий режим цільових державних фондів 
Поняття та класифікація державних доходів. Основи правового 

регулювання цільових державних і місцевих фондів. 

Правовий режим цільових позабюджетних фондів: Пенсійний фонд, 

Фонди соціального забезпечення. Правовий режим державних і місцевих 

бюджетних фондів. 
 

Розділ 3. Правове регулювання фінансових відносин держави та юридична 

відповідальність за порушення фінансового законодавства 
 

Тема 6. Правове регулювання фінансових відносин держави 



6.1. Правові засади регулювання державних доходів. Система держав-

них доходів. 

Поняття доходів держави і доходів державного бюджету. Правове 

регулювання неподаткових доходів. Платежі за надання послуг: державне 

мито, митні збори. Неподаткові доходи. 

6.2. Податкове право. 

Податок як правова категорія: поняття, ознаки, функції. Податкова 

система України. Податкові правовідносини. Суб'єкти податкового права. 

Правовий механізм податку і його елементи. Загальнодержавні і місцеві 

податки і збори. Податки з юридичних осіб. Податки з фізичних осіб. 

6.3. Правові основи державного кредиту і державного боргу. 

Поняття і значення державного кредиту. Державний борг України та 

його форми. Фінансові правовідносини в галузі державного боргу. Правове 

регулювання та управління внутрішнім державним боргом. 

6.4. Правове регулювання страхування. 

Поняття і організація страхування. Види державного страхування. 

Фінансово-правові відносини у галузі страхування. 

6.5. Правові основи грошового обігу. 

Поняття грошової системи. Грошові реформи. Правові основи 

грошової системи України. Правові основи обігу готівки. Фінансово-правові 

відносини у галузі безготівкових розрахунків. Порядок відкриття рахунків у 

банках. Правові форми безготівкових розрахунків. Правила ведення касових 

операцій. Відповідальність за порушення правил касових операцій. 

6.6. Правові основи валютного регулювання. 

Поняття валюти і валютних цінностей. Поняття і зміст валютного 

регулювання. Валютний контроль. Правовий режим валютних операцій. 

6.7. Публічно-правова природа ціноутворення. 

Поняття ціни. Система цін. Державне регулювання цін; вихідна ціна; 

націнки; елементи ціни; вільні ціни; фіксовані ціни; регульовані ціни; оптова 

ціна; роздрібна ціна; кошторисна ціна; тариф; зовнішньоторговельна ціна; 

органи ціноутворення. 

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення фінансового 

законодавства 

Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі 

юридичної відповідальності. Підстави відповідальності за порушення 

фінансового законодавства. Види відповідальності за порушення фінансового 

законодавства. Співвідношення відповідальності за порушення фінансового 

законодавства з іншими видами юридичної відповідальності. 

Відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Відпові-

дальність за порушення податкового законодавства. Відповідальність за 

порушення валютного законодавства. 

Поняття і склад фінансового, бюджетного і податкового правопору-

шень. Ознаки порушення фінансового законодавства. 

Штрафна санкція і пеня. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь-

ого 

у тому числі Усь-

ого 

у тому числі 

лекції семінари інд. ср. лекції семінари інд. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1. Теоре-

тичні основи 

фінансового 

права України 

- - - - - 15 1 - - 14 

Тема 2. Правові 

основи фінансо-

вої діяльності 

держави і орга-

нів місцевого 

самоврядування. 

Правові засади 

організації фі-

нансового конт-

ролю в Україні 

- - - - - 20 1 - - 19 

Разом за 

розділом 1 

- - - - - 35 2 - - 33 

Розділ 2. Особлива частина 

Тема 3. Бюджет-

не право і бюд-

жетний устрій 

України 

- - - - - 20 1 - - 19 

Тема 4. Бюджет-

ні права 

України і 

місцевих орга-

нів самовряду-

вання. Бюд-

жетний процес 

- - - - - 35 1 - - 34 

Тема 5. Право-

вий режим ці-

льових держав-

них фондів 

- - - - - 25 2 - - 23 

Разом за 

розділом 2 

- - - - - 80 4 - - 76 

Розділ 3. Правове регулювання фінансових відносин держави та юридична 

відповідальність за порушення фінансового законодавства 
Тема 6. Правове 

регулювання фі-

нансових відно-

син держави 

- - - - - 40 3 - - 37 

Тема 7. Юриди-

чна відповідаль-

- - - - - 25 1 - - 24 



ність за пору-

шення фінансо-

вого законодав-

ства 

Разом за 

розділом 3 

- - - - - 65 4 - - 61 

Усього годин - - - - - 180 10(4/6) - - 170 

 

4. Теми семінарських занять 

 

Семінарські заняття для студентів заочної форми навчання навчальним 

планом не передбачені. 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 
Фінанси як система відносин. Стадії фінансової 

діяльності держави 
- 6 

2 
Роль владних приписів у регулюванні фінансово-

правових відносин 

- 5 

3 
Співвідношення матеріальної та процесуальної 

сукупності фінансово-правових норм 

- 6 

4 Тенденції розвитку джерел фінансового права - 5 

5 
Підстави класифікації та співвідношення окремих 

груп фінансово правових норм 

- 6 

6 
Співвідношення сторони й суб'єкта фінансових 

правовідносин 

- 5 

7 
Місце фінансового контролю в державному 

управлінні рухом публічних грошових коштів 

- 7 

8 
Співвідношення об'єкта фінансових правовідносин і 

об'єкта фінансового контролю 

- 5 

9 

Співвідношення відповідальності за порушення 

фінансового законодавства з іншими видами 

юридичної відповідальності 

- 6 

10 
Співвідношення державних доходів й доходів 

бюджету 

- 8 

11 
Співвідношення державних видатків і видатків 

бюджету 

- 6 

12 Зв'язок бюджетного права з іншими галузями права - 6 

13 
Місце Бюджетного кодексу України в системі 

бюджетного законодавства 

- 8 



14 Загальний і спеціальний фонди бюджету - 8 

15 Засоби подолання дефіциту та профіцит бюджету - 7 

16 Право на здійснення запозичень - 6 

17 
Співвідношення окремих ланок бюджетної системи 

України 

- 7 

18 Місце податкового права в правовій системі України - 8 

19 
Податкове законодавство України. Стан і перспективи 

його систематизації 

- 6 

20 
Співвідношення державного кредиту із системою 

державних доходів 

- 5 

21 Державне страхування як ланка фінансової системи - 8 

22 Регулювання фінансових відносин за участю банків - 6 

23 
Сфера публічно-правового регулювання банківської 

діяльності 

- 6 

24 Платіжні системи - 6 

25 Класифікація видів валют - 7 

26 
Органи, що здійснюють валютне регулювання і 

валютний контроль 

- 5 

27 Публічно-правовий аспект формування ціни - 6 

Усього - 170 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальним завданням для студентів при вивченні навчальної 

дисципліни «Фінансове право» є підготовка рефератів. 

 

Теми рефератів 

 

1. Правове положення Міністерства фінансів України. 

2. Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного 

законодавства та їх повноваження. 

3. Система фінансового права. 

4. Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу. 

5. Джерела фінансового права. 

6. Система й завдання органів державної податкової служби. 

7. Поняття та функції державного кредиту. 

8. Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність 

держави. 

9. Поняття та мета державного фінансового контролю. 

10. Місце фінансового права в системі права України. 



11. Правове положення Державної податкової адміністрації України. 

12. Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби. 

13. Поняття, повноваження і функції Державного казначейства України. 

14. Поняття та система державних доходів. 

15. Внесення змін до закону про Державний бюджет. 

16. Поняття та риси фінансових правовідносин. 

17. Правове положення Державної контрольно-ревізійної служби України. 

18. Поняття та види фінансових правовідносин. 

19. Правове положення Рахункової палати. 

20. Бюджетна класифікація. 

21. Форми фінансової діяльності держави. 

22. Класифікація доходів бюджету. 

23. Види відповідальності за бюджетні правопорушення. 

24. Класифікація видатків бюджету. 

25. Фінансова система України. 

26. Бюджетні повноваження України. 

27. Органи фінансового контролю. 

28. Поняття та елементи фінансової політики держави. 

29. Поняття й мета регулювання міжбюджетних відносин. 

30. Фінансово-правова відповідальність: поняття та особливості. 

31. Фінансове правопорушення: склад і види. 

32. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

33. Роль Верховної Ради в управлінні державними фінансами в Україні. 

34. Система й завдання органів Державної податкової служби України. 

35. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів різних видів. 

36. Контроль i звітність по бюджету за Бюджетним кодексом. 

37. Поняття валюти i валютних цінностей. 

38. Правове регулювання безготівкових розрахунків. 

39. Правове регулювання готівкових розрахунків в Україні. 

40. Державний кредит: поняття, функції, форми. 

41. Міжбюджетні трансферти. 

 

7. Методи контролю 

 

Методами контролю є: 

 -  тестування; 

 -  оцінка усної розгорнутої відповіді на питання; 

 -  співбесіда; 

 -  оцінка письмової відповіді на питання; 

 -  виконання комбінованих завдань тощо. 

Підсумковий контроль – письмовий залік. 

 

 



8. Схема нарахування балів 

 

Підсумковий семестровий контроль при проведенні заліку: 

 

Поточний контроль та  

самостійна робота 

Письмова 

залікова робота 

 

Сума 

 

Розділ 1 та 

Розділ 2 

(теми 1-5) 

 

Розділ 3 

(теми 6-7)  

60 балів 
 

100 балів 

 

30 балів 
 

     10 балів 

 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

чотирьохрівнева дворівнева 

90-100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 
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