
Фінансове право 
Мета курсу – оволодіння студентами основних інститутів фінансового 

права і фінансового законодавства, формування системних знань з питань 

організації фінансової діяльності держави. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Фінансове право» має безпосередній зв'язок 

із такими дисциплінами, як: теорія держави і права, конституційне право 

України, адміністративне право та процес. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати:  місце фінансового права в системі права України, його зв’язку з 

усіма галузями, особливо з конституційним, адміністративним і цивільним 

правом;  повноваження органів державної влади у сфері фінансової діяльності; 
види фінансових санкцій, що застосовуються за фінансові правопорушення; 
поняття бюджету держави та його складових; стадії бюджетного процесу; 
податкову систему держави;  кредитну систему України; функції і види 
страхування. 

вміти: аналізувати закономірностей побудови правової держави; виділяти 

форми, види та методи фінансового контролю; використовувати теоретичні 

знання в юридичній практиці;  визначати сутність податків (загальнодержавних 

і місцевих); аналізувати нормативно-правові акти з питань фінансової 

діяльності держави; розуміти місце і значення теорії держави і права в системі 

юридичних наук; свідомо формувати власну правову культуру і правову 

культуру суспільства; давати аналіз і тлумачення нормам права, нормативно-
правовим актам. 

володіти: навиками використовувати теоретичні знання завдань, 

принципів і доктрин національного права, а також фінансове право в 

юридичній практиці; 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); характеризувати порядок 

фінансування народного господарства; застосовувати знання фінансового права 

для характеристики суспільних явищ; реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права; розуміння основ правового регулювання 

обігу публічних грошових коштів. 
Змістове наповнення дисципліни: 
Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування і 

бюджетне право. Правові основи фінансової діяльності держави і органів 

місцевого самоврядування. Предмет і система фінансового права. Наука 

фінансового права. Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини, їх 

особливості і види. Правові засади фінансового контролю. Фінансово-правова 

відповідальність.. 
Бюджет як центральна ланка фінансової системи України. Бюджетне 

право та бюджетна система України. Бюджетний процес в Україні. Правове 

регулювання державних та муніципальних доходів і видатків. Правові основи 

банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютних відносин. 



Бюджет як центральна ланка фінансової системи України. Бюджетне право та 

бюджетна система України. Бюджетний процес в Україні. Характеристика 

стадій бюджетного процесу. Правовий режим цільових публічних фондів 

коштів. Поняття та класифікація публічних доходів. Податкове право і 

податкова система України. Характеристика окремих видів податків в Україні 

та правовий механізм їх стягнення. Правове регулювання публічних видатків та 

публічного кредиту. Державний і муніципальний борги. Загальна 

характеристика кошторисно-бюджетного фінансування. Фінансово-правові 

основи грошового обігу, платіжних систем та банківської діяльності. Правове 

регулювання валютних відносин. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 120 годин, у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


