
Фінансове право



Мета  вивчення навчальної дисципліни:

формування системи теоретичних і практичних знань у галузі фінансового 
права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші нормативно-
правові акти, що стосуються сфери суспільних відносин

Основні завдання навчальної дисципліни:

вивчення теорії фінансового права; 
набуття вмінь аналізу практики застосування фінансового законодавства, 
законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та 
інших суб’єктів фінансових відносин



Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Фінансова діяльність держави
1. Фінанси як економічна та юридична категорія
2. Фінансова політика держави як предмет фінансового права
3. Фінансова система України та її складові
4. Система і правове положення органів влади, що здійснюють фінансову діяльність держави

Тема 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права
1. Поняття фінансового права та методи фінансово-правового регулювання
2. Фінансове право в системі права України
3. Система і джерела фінансового права
4. Фінансове право і наука фінансового права
5. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види
6. Фінансово-правові відносини: зміст та особливості 

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні
1. Суть і призначення фінансового контролю
2. Форми і методи фінансового контролю
3. Організація та органи фінансового контролю



Тема 4. Бюджетне право і бюджетний устрій України
1. Поняття і роль бюджету 
2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини 
3. Бюджетний устрій та бюджетна система України 
4. Бюджетна класифікація
5. Правові засади організації міжбюджетних відносин

Тема 5. Бюджетні повноваження держави
1.  Поняття бюджетних повноважень
2. Розпорядники бюджетних коштів і бюджетні призначення

Тема 6. Бюджетний процес в Україні
1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу
4. Порядок складання проекту бюджету, його розгляду і прийняття
5. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування
6. Облік та звітність про виконання Державного бюджету України 

Тема 7. Правові засади регулювання державних доходів. Система 
державних доходів



Тема 8. Податкове право
1. Податкове право і податкові правовідносини
2. Податки: поняття, значення та функції. Принципи оподаткування
3. Джерела податкового права
4. Елементи податкового закону
5. Класифікація та характеристика податків
6. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Тема 9. Правові засади державного кредиту
1. Поняття, функції та види державного кредиту
2. Державний борг
3. Правовідносини України з іноземними державними і міжнародними фінансово-кредитними 

установами в області державного кредиту
4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України 

Тема 10. Правові основи страхування
1. Поняття і функції страхування
2. Основні галузі і види страхування
3. Відносини в сфері страхування, що регулюються фінансовим правом



Тема 11. Правове регулювання державних видатків
1. Поняття державних видатків, їх особливості і принципи фінансування
2. Поняття та принципи бюджетного фінансування

Тема 12. Правові основи кошторисно-бюджетного режиму 
фінансування

1. Кошторис як індивідуальний фінансово-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного 
фінансування

2. Додержання фінансової дисципліни
3. Порядок фінансування соціально-культурних заходів
4. Порядок фінансування видатків на національну оборону
5. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування



Тема 13. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі 
банківської діяльності
1. Поняття банківської системи та банківської діяльності
2. Банківське право: предмет, метод, банківські правовідносини та банківське законодавство

Тема 14. Правове регламентування банківських рахунків і регулювання 
грошового обороту
1. Правове регулювання грошового обігу в Україні
2. Правове регулювання інституту банківського рахунку
3. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил
4. Правове регулювання безготівкових розрахунків

Тема 15. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю
1. Поняття валюти та валютних операцій
2. Організація валютного регулювання
3. Правовий режим валютного контролю



Трудомісткість:
Загальна кількість годин 120 год
Кількість кредитів 4,0
Форма семестрового контролю залік

Успіху в 
навчанні!


