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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 8 

Галузь знань 

08 «Право» 

 
Нормативна 

 
Спеціальність підготовки  

081 «Право» 

Змістових 

модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання –  

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 240 

3, 4-й 3, 4-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної 

роботи студента 

–  

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

 

40 год. 14 год. 

Семінари 

40 год. 10 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

160 год. 216 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: залік, екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 80/160 

для заочної форми навчання – 24/216 



 

 

  

 

2. 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;  



 

 

  

  – 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3. 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. 

 

 



 

 

  

 

Тема 6. Правове значення бюджету. Бюджетна система України. 

Бюджет як правова категорія. Склад та принципи бюджетної системи 

України. Бюджетна класифікація та її склад.  

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

Поняття дефіциту та профіциту бюджету. Залишок бюджетих 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. Бюджетнй процес в Україні. 

          Поняття, стадії та учасники бюджетного процесу. Порядок складання 

бюджету. Порядок розгляду і затвердження бюджету. Порядок виконання 

бюджету.  Звітність про 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 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. 

Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Порядок фінансування 

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

утримання законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних органів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усьо

го  
у тому числі усьо

го  
у тому числі 

л п сем інд с. р. л п сем інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття 

фінансів і 

фінансової 

діяльності 

держави та 

фінансових 

правовідносин 

13 2 − 2 − 9 12 − − − − 12 

Тема 2. Правові 

засади організації 

і здійснення 

фінансового 

контролю 

13 2 

 

 

− 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 3. 

Відповідальність 

за порушення 

фінансового 

законодавства 

13 2 

 

 

− 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 4. Публічні 

фонди коштів 

держави 

13 2 

 

− 2 − 9 14 2 − − − 12 

Тема 5. Бюджетне 

право та 

бюджетний 

устрій 

13 2 

 

 

− 
2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 6. Правове 

значення 

бюджету. 

Бюджетна 

система України 

13 2 

 

− 

2 − 9 12 − − − − 12 

Тема 7. Дефіцит 

та профіцит 

бюджету. 

Державний 

(місцевий) борг 

13 2 

 

 

− 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 8. Етапи 13 2  2 − 9 15 2 − 2 − 11 



 

 

  

бюджетного 

процесу 

− 

Тема 9. Система 

оподаткування в 

Україні. Непрямі 

податки 

13 2 

 

− 
2 − 9 16 2 − 2 − 12 

Тема 10. 

Фінансово-

правові основи 

грошового обігу, 

платіжних систем 

та банківської 

діяльності 

13 2 

 

 

 

− 2 − 9 17 2 − 2 − 13 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

130 20 − 20 − 90 130 8 − 6 − 116 

Змістовий модуль 2 

Тема 11. Податок 

з прибутку 

підприємств 

12 2 − 2 − 8 13 − − − − 13 

Тема 12. Правове 

регулювання 

податків з 

населення 

12 2 − 2 − 8 12 − − − − 12 

Тема 13. Податки, 

що сплачують 

юридичні і 

фізичні особи 

12 2 − 2 − 8 15 2 − − − 13 

Тема 14. Правові 

засади 

державного 

кредиту 

12 4 − 4 − 10 12 − − − − 12 

Тема 15. Загальна 

характеристика 

страхування. 

Особливості 

державного 

страхування 

 

26 4 − 4 − 18 23 2 − 2 − 19 

Тема 16. Система 

державних 

видатків в Україні 

12 2 − 2 − 8 12 − − − − 12 



 

 

  

Тема 17. Правові 

основи 

кошторисно-

бюджетного 

фінансування 

18 4 − 4 − 10 23 2 − 2 − 19 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

110 20 − 20 − 70 110 6 − 4 − 100 

Усього годин : 240 40 − 40 − 160 240 14 − 10 − 216 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Поняття фінансів і фінансової діяльності держави 

та фінансових правовідносин 

2 2 

2 Правові засади організації і здійснення 

фінансового контролю 

2 1 

3 Відповідальність за порушення фінансового 

законодавства 

4 − 

4 Публічні фонди коштів держави 2 − 

5 Бюджетне право та бюджетний устрій 2 2 

6 Правове значення бюджету. Бюджетна система 

України 

2 − 

7 Дефіцит та профіцит бюджету. Державний 

(місцевий) борг 

2 − 

8 Етапи бюджетного процесу 2 − 

9 Система оподаткування в Україні. Непрямі 

податки 

2 1 

10 Фінансово-правові основи грошового обігу, 

платіжних систем та банківської діяльності 

2 − 

11 Податок з прибутку підприємств 2 − 

12 Правове регулювання податків з населення 2 − 

13 Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи 2 − 

14 Правові засади державного кредиту 2 1 

15 Загальна характеристика страхування. 

Особливості державного страхування 

4 1 

16 Система державних видатків в Україні 2 − 



 

 

  

17 Правові основи кошторисно-бюджетного 

фінансування 

4 2 

 Усього : 40 10 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Поняття фінансів і фінансової діяльності держави 

та фінансових правовідносин 

8 12 

2 Правові засади організації і здійснення 

фінансового контролю 

10 12 

3 Відповідальність за порушення фінансового 

законодавства 

8 12 

4 Публічні фонди коштів держави 10 12 

5 Бюджетне право та бюджетний устрій 10 12 

6 Правове значення бюджету. Бюджетна система 

України 

10 14 

7 Дефіцит та профіцит бюджету. Державний 

(місцевий) борг 

10 14 

8 Етапи бюджетного процесу 10 12 

9 Система оподаткування в Україні. Непрямі 

податки 

8 12 

10 Фінансово-правові основи грошового обігу, 

платіжних систем та банківської діяльності 

10 12 

11 Податок з прибутку підприємств 8 12 

12 Правове регулювання податків з населення 10 12 

13 Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи 10 12 

14 Правові засади державного кредиту 10 12 

15 Загальна характеристика страхування. 

Особливості державного страхування 

10 16 

16 Система державних видатків в Україні 8 14 

17 Правові основи кошторисно-бюджетного 

фінансування 

10 14 

 Усього : 160 216 

 

 

 



 

 

  

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, робота 

з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із 

яких : 

- 10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

- 20 балів – за індивідуальну роботу;  

- 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

- 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

- 20 балів – підсумковий модульний контроль. 

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

практичних заняттях.  



 

 

  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний 

обсяг реферату – 15-20 сторінок.  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача відпрацювати 

ці завдання.  

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



 

 

  

11.  Рекомендована література 

Нормативні джерела 

1. Фінансове право України: Підручник. М. П. Кучерявенка.  Київ: Хрінком 

Інтер, 2007. С. 4.  

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.  Відомості ВРУ.  2010. № 

50−51.ст. 572. 

3. Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 

11.02.2015 р. Голос України від 12.03.2015. № 44. 

4. Інструкція з підготовки бюджетних запитів: Наказ Міністерства фінансів 

України від 06.02.2012р. № 687. Офіційний вісник України 2012 № 51 ст. 205.  

5. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.   

Ст. 141. 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 

від 16.07.1999 р. 1999. № 40.  Ст. 365.  

7. Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим 

державою боргом та місцевим боргом: Закон України від 19.05.2015р. Відомості 

ВРУ. 2015 № 30. Ст. 274.  

8. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р., № 

679–ХІV. Голос України. 1999. № 112. 

9. Козюк В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. В. В. Козюк. 

Тернопіль : Джура, 1999. 260 с. 

10. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України 

та оцінка її ефективності. Вісник Національного банку України.  1999. № 1. С. 3–

7. 

11. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації: 

монографія. Київ. Юрінком Інтер, 2003.  240 с. 

12. Латковська Т. А. Актуальні питання розвитку банківської системи 

України на сучасному етапі. Науковий вісник Буковинської державної фінансової 

академії. Чернівці, 2006.  С. 84–89. 



 

 

  

13. Бейцун І. До питання про концепцію об’єднання юридичних осіб в праві 

України та Європейських країн.  Підприємство, господарство і право.  2003.  № 

11. 

14. Законодавство України про страхування. Збірник нормативних актів. 

Київ. Атіка, 1999.  464 с. 

15. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. 

Затверджена Постановою КМУ від 2 лютого 2001 р. № 98. Київ. Офіційний 

вісник, 2001. № 5. 
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