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2018-2019 навчальний рік 



 

                                            Мета та завдання навчальної дисципліни 
Провідну роль у розв’язанні проблеми фінансового оздоровлення України, створенні сучасного 

ринкового господарства відіграє фінансова політика держави та її втілення шляхом розбудови норм 

та інститутів фінансового права, що є визначальними в системі засобів економіко-правового 

регулювання, зокрема в механізмі регулювання з боку держави суспільних відносин, які виникають з 

приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів. 

Саме тому знання відповідних норм фінансового права, механізму їх дії стали об’єктивною 

необхідністю для широкого кола правознавців, економістів апарату законодавчих і виконавчих 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій. 

Метою освоєння навчальної дисципліни «Фінансове право» є ознайомлення із змістом основних 

правових інститутів, що регулюють фінансову діяльність та фінансові правовідносини в Україні, 

формування умінь та навиків правильного застосування норм фінансового законодавства на 

практиці.  

  Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» є норми права, які чітко 

регламентують публічну фінансову діяльність, закріплюють фінансову систему України та 

регулюють функціонування усіх її ланок, а також регламентують специфічні суспільні відносини, що 

виникають в процесі формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих 

фондів коштів, необхідних для виконання функцій органами держави і органами місцевого 

самоврядування.  

Основні завдання дисципліни «Фінансове право»:  

- передача студентам комплексу знань про поняття, систему і роль фінансового права в сучасних 

умовах, про закони та підзаконні нормативно-правові акти, норми фінансового права, які регулюють 

фінансову діяльність держави та фінансову систему України, фінансовий контроль, бюджетний 

устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини, що 

виникають між різноманітними суб’єктами цих відносин;  

- озброєння майбутніх фахівців системними знаннями щодо змісту, предмету, специфіки прояву та 

методів регулювання публічних фінансових правовідносин, що сприяє засвоєнню дисциплін як 

економічного циклу, так і цивільного, господарського, адміністративного, банківського та біржового 

права України; 

 - сприяння формуванню у майбутніх фахівців економічного та правового мислення, свідомого 

дотримання і виконання законів та правових приписів, правильного застосуванню норм законів та 

юридичних приписів. 

В результаті вивчення дисципліни «Фінансове право» студенти повинні 

 знати: 

 - базові поняття фінансового права: поняття, предмет, метод, джерела фінансового права та його 

місце у системі права України;  

- сучасні тенденції в розвитку фінансових правовідносин;  

- організаційно-правові засади діяльності фінансових органів держави; 

- систему джерел фінансового права;  

- законодавчі та основні нормативно-правові акти відомчого характеру;  

- поняття, зміст, форми і методи здійснення фінансового контролю;  

- поняття та особливості бюджетно-правових відносин, податкового права, державного кредиту, 

страхування та інших фінансово-правових інститутів;  

- визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення основних проблем фінансової 

діяльності з точки зору законодавства.  

вміти:  
- користуватися першоджерелами фінансового права;  

- усвідомлювати сутність та призначення фінансово-правових інститутів;  

- аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права;  

- правильно кваліфікувати фінансово-правові ситуації та застосовувати відповідні норми фінансового 

права; 

- застосовувати зразки фінансових документів у практичній діяльності для вирішення правових 

питань. 



Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення дисципліни 

«Фінансове право»  

особистісні: здатність застосовувати знання та професійній діяльності в галузі фінансового права; 

концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень у галузі фінансового права; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій щодо питань фінансового права; 

розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у сфері фінансового права; здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у галузі фінансового права; здатність до подальшого 

навчання з високим рівнем автономності; здатність виявляти, ставити та вирішувати проблемні 

аспекти фінансового права; 

загальнонаукові: здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України, 

які стосуються податків, доходів і видатків бюджетів різних рівнів; здатність застосовувати знання 

про сучасні досягнення та тенденції в галузі фінансового права; знання та володіння методами опису, 

ідентифікації та класифікації об’єктів фінансового права; здатність аналізувати існуючі процеси 

фінансового права, проектувати сучасні ефективні процеси фінансового права з використанням 

принципів сучасних управлінських технологій; уміння застосовувати фінансово-правові знання для 

освоєння теоретичних основ і практичного застосування. 

Для опанування згаданих компетентностей використовуються різні форми проведення занять та 

контролю знань студентів. 

 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі 

навчальні дисципліни як «Гроші і кредит», «Фінанси», «Інвестування», «Ринок фінансових послуг» 

 

                                           Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 
 

Нормативна 
 Спеціальність: 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  -  Спеціалізація: 

«Фінансовий менеджмент у 

сфері бізнесу» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год.; 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

14 год. 4 

Практичні, семінарські 

12 год. 2 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

64 год. 84 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

30 год. 30 год. 



 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить(%): 

для денної форми навчання – 36:54; 

для заочної форми навчання – 10:80. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

За результатами поточного контролю в кінці семестру студенту виставляється оцінка, яка обчислюється як 

сума:  

(оцінка за аудиторну роботу) х 0,7 + (оцінка за самостійну роботу, ІНДР) х 0,3 

 

Оцінювання семестрового контролю  

Завданням семестрового контролю є перевірка розуміння студентом програмового матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 

тощо. 

Семестровий контроль знань у формі екзамену проводиться для всіх без виключення студентів 

(незалежно від підсумкової оцінки поточного контролю за семестр) у вигляді комп’ютерного 

тестування. 

Результати екзамену оцінюються в балах (національної шкали, 100-бальної шкали і шкали ЄКТС). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання знань за національною, 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС 

Шкала ЄКТС 100-бальна шкала Національна шкала 

А 90 –100 відмінно 

В 80–89 дуже добре 

С 65–79 добре 

D 55–64 задовільно 

Е 50–54 достатньо 

FX 35–49 незадовільно 

F 1–34 неприйнятно 

 

Підсумкова залікова оцінка з дисципліни, яка проставляється в екзаменаційних відомостях, 

визначається тільки за результатами комп’ютерного тестування.  

Підсумкова залікова оцінка може бути зменшена на 20% (по 100-бальній шкалі) у випадку 

невиконання мінімальних вимог поточного контролю. 

Студенти, які не з'явилися на залік без поважних причин, вважаються такими, що одержали  

незадовільну оцінку. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи навчання: 

1. Пояснювально-ілюстративний 

2. Репродуктивний 

3. Дослідницький 

4. Самостійна робота пошукового характеру 

Самостійна робота – виконується студентами під час навчальних заняттях або у позааудиторний час 

за завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; виконання індивідуальних 



навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на самостійне опрацювання; написання 

рефератів. 

Засоби діагностики: 

Поточний контроль здійснюється у формі: 

- фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів; 

- контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

- оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

- оцінювання виконаних завдань контрольної роботи. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі  екзамену. 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

             

                              

                                     Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання 

Поняття фінансового права України. Предмет і метод правового регулювання фінансового права 

України.   Організаційна роль органів державної влади та місцевого самоврядування у фінансових 

правовідносинах.  

Види фінансових відносин: бюджетні відносини; податкові відносини; страхові відносини; відносини 

з приводу державного кредиту; банківського кредитування і розрахунків; врегулювання грошового 

обігу; валютного контролю. 

Склад основних груп фінансових правовідносин. 

Особливі ознаки, якими характеризуються фінансові правовідносини,фінансово-правовий метод їх 

регулювання. 

 Поняття системи фінансового права. фінансове право складається з двох частин: Загальної та 

Особливої 

Основні фінансово-правові інститути фінансового права.  

Джерела фінансового права, що регулюють фінансові відносини та їх групи. 

Фінансове законодавство як сукупність нормативних актів, що містять норми фінансового права. 

 

Тема 2.Бюджетне право як підгалузь фінансового права. 

Бюджетний кодекс України.  

Бюджет як економіко правова категорія. Роль бюджету в забезпеченні виконання функцій держави та 

місцевих органів влади. 

Поняття бюджету, як плану формування та використання фінансових ресурсів та Державного 

бюджету України, як централізованого фонду фінансових ресурсів держави його ознаки.Основні 

функції бюджету: розподільна і контрольна . 

Учасники економічних відносин, які виникають у зв'язку з бюджетом та їх  роль у системі 

економічних відносин. 

Бюджетне право як підгалузь фінансового права. Бюджетні правовідносини. Суб'єкти бюджетних 

правовідносин, їх функції.  Особливості бюджетних правовідносин. 

 

Тема 3.Бюджетна система України та Бюджетний процес. 

Бюджетна система України та її поняття. Структура бюджетної системи України. 

Склад і структура місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. 

Доходи місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, джерела їх формування. 

Бюджети місцевого самоврядування - є базовими бюджетами. 

Зведений бюджет України,його склад та розрахунково-інформаційний характер. 

Бюджетний період для всіх бюджетів бюджетної системи. 

Визначення бюджетного процесу, його циклічний та періодичний характер. Стадії бюджетного 

процесу,що проходять всі бюджети, що складають бюджетну систему України: Державний бюджет 

та місцеві бюджети. Контроль  Рахункової  палати над проходженням усіх стадій бюджетного 

процесу. 

 



Тема  4.Бюджетна система України як правова категорія 

Державний бюджет є головною ланкою  фінансової системи країни. 

Як економічна категорія бюджет визначається сукупністю економічних відносин. 

Як правова категорія бюджет – це основний фінансовий план держави чи органу місцевого 

самоврядування на бюджетний період. 

Принципи бюджетної системи України. 

Бюджетна класифікація України,яка  забезпечує виконання функції контролю, регулювання, аналізу 

та планування. Основні складові бюджетної  класифікації України:класифікація доходів бюджету, 

класифікація видатків, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. 

Учасники бюджетного процесу на всіх його стадіях. Повноваження (права та обов'язки) учасників 

бюджетного процесу. 

     

Тема  5. Фінансові правовідносини та фінансово-правова відповідальність. 

 Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин. Поняття фінансової правоздатності та 

фінансової дієздатності. 

Фінансове правопорушення його поняття та класифікація.Елементи фінансового правопорушення: 

об’єкт та суб’єкт. 

Види фінансового правопорушення: 

- бюджетні правопоруш;- правоп у сфері банківської діяльності; 

- правоп у сфері валютного регулювання;- податкові правопорушення; 

- правоп у сфері грошового обігу, розрахунків. 

Фінансово-правова відповідальність, її визначення.Основні принципи фінансово-правової 

відповідальності. Основні функції фінансово-правової відповідальності: регулятивна, превентивна, 

каральна, відновлювальна, виховна. Для ФПВ характерні всі ознаки юр відповідальності. Процедура 

фінансово-правової відповідальності. 

Три стадії ФПВ:фіксація факту і кваліфікація діяння;притягнення до відповідальності; 

реалізація заходів несприятливого для порушника характеру. 

 

Тема 6. Фінансовий контроль, його форми та методи. 

Поняття та класифікація фінансового контролю. Фін. контроль – це особлива сфера державного 

контролю. 

Класифікація фінансового контролю:  Залежно від часу;  Залежно від суб’єкта, що здійснює 

контроль; Залежно від сфери фінансової діяльності;  Залежно від джерела інформації; Залежно від 

періодичності; Залежно від форми проведення. 

Форми та методи фінансового контролю. Попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. 

Внутрішній та зовнішній контроль.Ініціативний контроль Виїзний та дистанційний контроль. 

Основні методи фінансового контролю: спостереження, реєстрація та облік, обстеження, аналіз, 

перевірка, ревізія та фінансово-економічна експертиза.        

 

Тема 7.Суб’єкти фінансового контролю, їх завдання та повноваження 

Повноваження ВРУ у сфері фінансового контролю.  

Повноваження ВРУ, пов'язані зі здійсненням фінансового контролю. 

Повноваження Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

Здійснення контролю за діяльністю КМУ. 

Рахункова палата, як суб’єкт фінансового контролю. 

Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). Здійснення фінансового аудиту, 

аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.Об’єкти контролю 

Рахункової палати. Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати. 

Основні завдання та повноваження державної фінансової інспекції України. 

       

Тема  8. Податкове право як підгалузь фінансового права. 

Податкове право і податкові правовідносини. 

Податкове право — це підгалузь фінансового права. Предмет фінансового  права та метод правового 

регулювання. Об’єкт та суб’єкт податкових  правовідносин. 



Податки у системі обов’язкових платежів іх особливості та функції. 

Економічна сутність податків, їх роль у забезпеченні держави фінансовими ресурсами. Види 

податкових платежів. 

Функції податків та їх характеристика. Дві основні функції податків: фіскальна  

і регулююча. Підфункції податків, зокрема, контрольна, розподільча, соціальна. 

Постійність, стабільність й рівномірність податкових надходжень. 

Податки як основа фінансової бази держави. Основні напрями податкового регулювання економіки 

та соціальної сфери.  

        

Тема 9. Елементи системи оподаткування та класифікація податків.   

Елементи податку:  платники податку; об'єкт оподаткува-ння; база оподаткування; ставка податку; 

порядок обчислення податку; податковий період; строк та порядок сплати податку; строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування. 

Види податкових ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні та 

регресивні.  

Класифікація податків, її ознаки. Прямі та непрямі податки; податки на доходи, майно і споживання. 

Види прямих податків. Переваги та недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Види 

непрямих податків. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. Податки та 

формування бюджету.  

        

Тема 10.  Податкова політика та податкова система України. 

Податкова система: її суть, склад і структура. Принципи побудови податкової системи України. 

Законодавчі акти, що регулюють податкову систему. Закон України “Про державний бюджет України 

на поточний рік”, Податковий кодекс України. 

Склад загальнодержавних і місцевих податків. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови 

податкової системи. 

Податкова політика: поняття та її напрями. Фактори, які визначають напрями і характер податкової 

політики. Основні принципи податкової політики: фіскальна достатність, економічна ефективність, 

соціальна справедливість, стабільність, гнучкість. 

Податкова політика України в сучасних умовах. Особливості податкових систем різних країн. 

  

Тема 11. Облік платників податків, податкових платежів  

та контроль за їх справлянням 

 Фіскальна служба України, її склад. Організаційна структура та функції Державної фіскальної 

служби України. Історія формування податкової служби в Україні.  

Права і обов’язки посадових осіб Державної фіскальної служби. Відповідальність посадових осіб 

податкових органів. Посадові особи органів Державної фіскальної служби України та їх правовий і 

соціальний захист. 

Основи та організація податкової роботи. Контроль за своєчасним надходженням податків. Види 

перевірок. Правове регулювання встановлення податків. 

Облік платників податків. Державна реєстрація фізичних та юридичних осіб – платників податків. 

Особливості обліку фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які не є 

суб’єктами підприємницької діяльності й отримують доходи. 

Облік податків і неподаткових платежів. Особові рахунки, порядок їх відкриття і ведення. 

Комп’ютеризація обліку та контролю.                                                                                                                         

Відповідальність платників за невиконання або неналежне виконання вимог, установлених 

Податковим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

       

Тема 12. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності 

 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності-особливий механізм справляння податків і 

зборів при умові сплати єдиного податку. Групи платників єдиного податку. Обмеження в набутті 



статусу платника єдиного податку. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного 

податку першої - третьої груп. 

Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи. 

Ставки єдиного податку, податковий (звітний) період. Порядок нарахування та строки сплати єдиного 

податку. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. 

Перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються платники єдиного  податку. Порядок обрання 

або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. 

       

Тема 13. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, їх права та 

обов'язки. База нарахування єдиного внеску.  

Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Добровільна сплата єдиного внеску. 

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Державний реєстр загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. 

Повноваження контролюючих органів, пенсійного фонду та фондів загально- обов’язкового  

державного соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску. 

Відповідальність за порушення чинного законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску. 

   

Тема14. Правові основи державного кредиту. Державний борг.  
Поняття й ознаки публічного кредиту. Сутність державного кредиту, його принципи і форми. 

Визначення відмінностей між державним та банківським кредитом. Поняття державних і місцевих 

запозичень. Інститут державних і місцевих запозичень. Принципи державних і місцевих запозичень. 

Державний і муніципальний борги. Види і форми державного боргу. Управління державним і 

місцевим боргом. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного боргу. Поняття 

державних позик. Облігації внутрішніх державних позик та їх види. Облігації зовнішніх державних 

позик та їх види. Казначейські зобов’язання. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів 

України. Облігації місцевих позик. 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п 

(с) 

інд с.р.  л п інд с.р. 

Тема 1. Фінансове право України: 

поняття і предмет правового 

регулювання 

6 

2 1 

- 4 6 

1 

- - 5 

Тема 2.Бюджетне право як 

підгалузь фінансового права. 
6 - 4 6 - - 5 

Тема 3. Бюджетна система України 

та Бюджетний процес. 
6 

2 2 

- 4 6 - - 6 

Тема 4. Бюджетна система України 

як правова категорія 
6 - 4 6 - - 6 



Тема  5. Фінансові правовідносини 

та фінансово-правова 

відповідальність. 

6 

2 2 

- 4 6 

1 

- - 6 

Тема 6. Фінансовий контроль, його 

форми та методи. 
6 - 4 6 - - 6 

Тема 7.Суб’єкти фінансового 

контролю, їх завдання та 

повноваження. 

8 2 1 - 6 8 - - 6 

Тема  8. Податкове право як 

підгалузь фінансового права. 
6 

 

2 
2 

- 4 6 

1 1 

- 5 

Тема 9. Елементи системи 

оподаткування та класифікація 

податків.   

6 - 4 6 - 5 

Тема 10. Податкова політика та 

податкова система України. 
8 1 1 - 6 8 - 5 

Тема 11. Облік платників 

податків, податкових платежів  

та контроль за їх справлянням. 
8 1 1 - 6 8 - 5 

Тема 12. Спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності.  
6 

 

2 
2 

- 4 6 

1 1 

- 6 

Тема 13. Єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

6 - 4 6 - 6 

Тема14. Правові основи 

державного кредиту. Державний 

борг.  

6 - - - 6 6 - 6 

Підсумковий контроль  30  - - - 30 - - - - 

Усього годин 120 14 12 - 64 120 4 2 - 84 
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