
ФІНАНСОВЕ ПРАВО  
 

Мета курсу ˗ вивчення здобувачами основних інститутів фінансового 
права і фінансового законодавства, формування системних знань з питань 
організації фінансової діяльності держави. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як теоретичні 
підходи дослідження проблем фінансового права, адміністративне та фінансове 
законодавство зарубіжних країн. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування світогляду і знань майбутніх правознавців в 
галузі фінансового права. Дати майбутнім фахівцям правильне розуміння 
закономірностей у сфері фінансових правовідносин держави засвоєння основних 
понять та категорій, які стосуються даної дисципліни (фінанси, фінансова 
діяльність, бюджет, державні доходи, державні видатки, державний борг, 
міжбюджетні трансферти тощо); ознайомлення з основними нормативно-
правовими актами, їх аналіз, здобуття навичок тлумачення та вміння 
застосовувати до конкретних життєвих ситуацій. 

Програмні результати навчання: 
знати: повноваження органів державної влади в сфері фінансової 

діяльності; види фінансових санкцій, що застосовуються за фінансові 
правопорушення;  стадії бюджетного процесу; податкової системи держави; 
кредитну систему України; функцій і видів страхування тощо; 

вміти: вільно володіти правовою термінологією; аналізувати нормативно-
правові акти з питань фінансової діяльності держави; визначати форми, види та 
методи фінансового контролю; характеризувати особливості фінансово-правової 
відповідальності як різновиду юридичної; характеризувати стадії бюджетного 
процесу; визначати сутність податків (загальнодержавних і місцевих); 

володіти: навиками щодо використання набутих знань з фінансового 
права з метою захисту інтересів громадян України у відповідних сферах у 
судовому порядку.   

Зміст навчальної дисципліни: 
Правові основи фінансової діяльності держави і органів місцевого 

самоврядування. Поняття фінансової діяльності держави і органів місцевого 
самоврядування.  Поняття фінансів. Ознаки, функції фінансів. Відмінність 
приватних фінансів від державних. Методи, засоби, функції, принципи, форми 
фінансової діяльності держави. Органи держави і місцевого самоврядування,  які 
здійснюють управління фінансами та їх компетенція. Фінансова політика та 
фінансова система. Поняття фінансової політики. Завдання фінансової політики. 
Фінансова система України. 

Фінансово-правові норми: поняття,  зміст та структура. Особливості 
фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм. Фінансові 
правовідносини. Зміст та особливості фінансових правовідносин. Структура 
фінансових правовідносин. Поняття контролю. Поняття  фінансового контролю, 
його об’єкти. Значення фінансового контролю. Форми та методи фінансового 
контролю. Види фінансового контролю. Органи, що здійснюють фінансовий 
контроль та їх компетенція. Поняття, ознаки фінансово-правової 
відповідальності. Фінансові правопорушення та їх класифікація. Фінансові 



санкції. Поняття і види фінансових санкцій. Міри державного примусу. 
Фінансовий штраф, порядок накладання штрафу. Порядок сплати пені. 

Бюджет як центральна ланка фінансової системи України. Бюджетне 
право та бюджетна система України. Поняття та значення бюджету для 
функціонування держави та територіальних громад. Види бюджетів, бюджет як 
економічна і правова категорія. Ознаки, принципи формування та функції 
бюджету. Поняття, предмет, метод та джерела бюджетного права. Бюджетно-
правові норми, їх види. Бюджетні правовідносини. Бюджетна система України, 
її структура та принципи побудови. Бюджетна класифікація, її складові. Складові 
частини державного та місцевих бюджетів. Бюджетний процес в Україні. 
Характеристика стадій бюджетного процесу. 

Податкове право і податкова система України. Поняття податкового 
права та податкового законодавства.  Податкове право в системі фінансового 
права. Предмет і метод податкового права. Податкове законодавство України. 
Податкова система України та її структура. Загальнодержавні податки та збори. 
Місцеві податки та збори. Поняття податку, його ознаки та функції. Поняття 
збору, його співвідношення із поняттям податку. Правовий механізм податку та 
його елементи. Загальні засади встановлення податків і зборів. Класифікація 
податків та зборів. Відповідальність за порушення податкового законодавства: 
поняття та види. 

Фінансово-правові основи грошового обігу, платіжних систем та 
банківської діяльності. Гроші та грошовий обіг. Поняття, суть і функції грошей. 
Види грошей. Поняття грошового обігу. Правове регулювання грошового обігу. 
Грошова система. Елементи грошової системи. Платіжний баланс України. 
Основи грошово-кредитної політики України. Платіжні системи України. 
Поняття, зміст і види платіжних систем. Система електронних платежів 
Національного банку України. Поняття, форми, принципи здійснення 
безготівкових розрахунків, черговість здійснення платежів. 

Банківська система України та її структура. Публічно-правові основи 
банківської діяльності. Фінансово-правове регулювання відносин за участю 
банків, їх особливості. Правовий статус Національного банку України. Функції 
Національного банку України, які пов’язані з фінансово-правовим 
регулюванням. Державні банки. Правовий статус інших банків в Україні. 
Банківське регулювання та банківський нагляд. 

Правове регулювання валютних відносин. Поняття валюти та валютних 
цінностей, склад валютних цінностей. Національна та іноземна валюти. 
Класифікація видів валют. Поняття конвертованості валюти. Цінні папери та 
платіжні доручення. Банківські метали. Валютні операції. Поняття валютних 
операцій. Класифікація валютних операцій. Валютне регулювання і валютний 
контроль. Порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон 
України. Валютні обмеження. Органи, що здійснюють валютне регулювання і 
валютний контроль. Уповноважені банки. Агенти валютного контролю. 
Відповідальність за порушення валютного законодавства. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійної 
роботи.  

Форма семестрового контролю: залік. 


