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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Фінансове право – це система правових норм, що представляють 

собою систему встановлених чи санкціонованих державою з метою 

регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері створення, 

розподілу, використання централізованих і децентралізованих фондів 

грошових коштів, необхідних для виконання завдань і функцій держави. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поглиблений комплекс 

знань з доктрини фінансового права, Конституції України, міжнародних 

актів (Конвенцій, міжнародних договорів, актів Європейського Союзу 

тощо), положення Законів України, підзаконних актів, актів узагальнення 

судової практики для використання як у процесі подальшого навчання, 

практичній діяльності, так і у науковій роботі. 

 Головною метою вивчення курсу є вивчення сутності форм і методів 

оподаткування окремими податками та зборами в Україні, бюджетного 

права та процесу, державного впливу на фінансові правовідносини та 

порушників фінансового законодавства, систему контролюючих органів, їх 

прав та обов’язків, а також взаємодії між кожним суб’єктом фінансових 

правовідносин; вивчення системи законодавчих та підзаконних актів з 

питань регулювання державних фінансів. 

Завдання навчального курсу : 

– навчити розмежовувати суспільні відносини у сфері публічних фінансів 

за інститутами фінансового права; 

− знати особливості їх правового регулювання; 

− кваліфікувати види порушень фінансового законодавства; 

− знати види юридичної відповідальності, що настає за їх вчинення, 

знати суб’єктів, види та порядок здійснення фінансового контролю. 

Згідно з вимогами освітньої програми студент повинен 

знати :  

– основні положення фінансового законодавства враховуючи останні 

зміни;  



 
4 

 

 – актуальні практичні проблеми фінансового права;  

 – принципи, категорії, поняття, інститути і норми фінансового права;  

 – процедури і механізми здійснення фінансової діяльності;  

 –  правовий статус осіб, що беруть участь у фінансовій діяльності  

 уміти : 

 – працювати з джерелами и науковими роботами, знаходити в них 

необхідну інформацію;  

– розібратись в проблемах фінансового права, володіти науковим 

апаратом;  

– застосовувати діюче законодавство України для вирішення практичних 

ситуацій, що склалися в сфері фінансового права;  

– складати процесуальні документи. 

На вивчення дисципліни відводиться 240 годин – 8 кредитів ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття фінансів і фінансової діяльності держави та 

фінансових правовідносин 

Передумови виникнення фінансів. Зміст, ознаки та функції фінансів. 

Співвідношення фінансів і грошових фондів. Поняття, суть і функції грошей. 

Поняття валюти та валютних цінностей. Органи фінансової діяльності. 

Тема 2. Правові засади організації і здійснення фінансового 

контролю 

 Поняття, зміст і значення фінансового контролю. Види фінансового 

контролю. Методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю. 

Аудиторський контроль. 

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства 

        Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства. 

Поняття та види порушення фінансового законодавства. Цілі  і функції 

відповідальності за порушення фінансового законодавства. Види 

відповідальності за порушення фінансового законодавства. Штрафні 

(фінансові) санкції (штрафи). Пеня. 

Тема 4. Публічні фонди коштів держави 

Поняття та значення публічних коштів. Принципи функціонування 

публічних фондів коштів. Особливості позабюджетних публічних фондів 

коштів. Публічні фонди коштів органів місцевого самоврядування. Доходи 

та видатки бюджету. Загальний фонд бюджету. 

Тема 5. Бюджетне право та бюджетний устрій 

Поняття і значення бюджету для функціонування держави. Поняття 

бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. Бюджетний 

устрій в Україні. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні. Правові 

засади розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів 

України. 
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Тема 6. Правове значення бюджету. Бюджетна система України 

Поняття і зміст бюджетного процесу. Порядок складання проекту 

бюджету. Порядок розгляду проекту бюджету. Порядок затвердження 

бюджету. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання бюджету. 

Тема 7. Дефіцит та профіцит бюджету. Державний (місцевий) борг 

Поняття дефіциту та профіциту бюджету. Залишок бюджетних коштів. 

Оборотний залишок бюджетних коштів. Поняття фінансування бюджету. 

Класифікація фінансування бюджету. Джерела фінансування бюджету. Види 

державних та місцевих запозичень. Поняття державного (місцевого) боргу. 

Граничні обсяги державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) 

гарантій. 

Тема 8. Етапи бюджетного процесу 

Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України. 

Суб’єкти, що задіяні на стадії складання проекту бюджету. Організаційно-

методичні засади бюджетного планування. Розробка і складання основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України. 

Індикативні прогнозні показники Державного бюджету України на наступні 

за плановим два бюджетні періоди. Суб’єкти, які приймають участь у 

розгляді і прийнятті закону про Державний бюджет України. Суб’єкти 

виконання бюджету. 

Тема 9. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки 

Особливості податкового права як інституту фінансового права. 

Поняття і ознаки податку. Принципи оподаткування. Поняття податкової 

системи України та її структура. Співвідношення податку, збору і мита. 

Система податкових органів в Україні та їх компетенція. Непрямі податки з 

юридичних осіб. 

Тема 10. Фінансово-правові основи грошового обігу, платіжних 

систем та банківської діяльності 

Правові питання регулювання грошового обігу. Діяльність НБУ щодо 

регулювання грошово-кредитної сфери. Основні економічні засоби 
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регулювання обсягу грошової маси. Предмет правового регулювання в сфері 

грошового обігу. 

Змістовий модуль 2 

Тема 11. Податок з прибутку підприємств 

Поняття податку з прибутку підприємств. Суб’єкт оподаткування. 

Об’єкт оподаткування. Особливості сплати податку на прибуток 

підприємств. 

Тема 12. Правове регулювання податків з населення 

Податок на доходи фізичних осіб. Податок на промисел. 

Тема 13. Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи 

Податок з власників транспортних засобів. Земельний податок. Місцеві 

податки і збори.  

Тема 14. Правові засади державного кредиту 

Поняття і функції державного кредиту. Форми державного 

внутрішнього кредиту. Правовідносини України з іноземними державами і 

міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного 

кредиту. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного 

кредиту. 

Тема 15. Загальна характеристика страхування. Особливості 

державного страхування 

 Загальна характеристика страхування. Особливості державного 

страхування. Види страхування. Обов’язкове страхування. Організація 

страхування в Україні і відносини у цій сфері, що регулюються фінансовим 

правом. 

Тема 16. Система державних видатків в Україні 

Поняття державних видатків. Особливості відносин галузі видатків. 

Принципи фінансування. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 

Тема 17. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування 

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування. Порядок складання і 

затвердження кошторисів. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 
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Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Порядок фінансування 

охорони здоров’я та фізичної культури. Правове регулювання видатків на 

утримання законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних органів. 
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