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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Фінансове право” складена для галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»,  ступінь 

бакалавр. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Фінансове право» є сутність фінансово-

правових відносин, основи бюджетного, банківського, податкового, валютного законодавства, 

особливостей прав та обов’язків суб’єктів фінансового права. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: програмою дисципліни передбачено міжпредметний зв’язок з 

дисциплінами «Фінанси», «Гроші та кредит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит» та ін.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1.Фінансова діяльність держави та бюджетні правовідносини. 

2.Бюджетне кредитування та фінансування, податкові та валютні правовідносини 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є надати студентам 

професійного спрямування «Облік і оподаткування» знання з основних теоретичних та практичних 

положень щодо різних галузей фінансового права: бюджетного, банківського, податкового, 

валютного та інших. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансове право» є дослідження основних 

положень та особливостей фінансового законодавства та фінансових правовідносин; розкриття 

можливостей використання фінансового законодавства в практичній діяльності підприємства; 

вивчення сутності бюджетного, банківського, податкового та валютного законодавства, 

особливостей фінансово-правових відносин та контролю у сфері фінансів; визначення прав та 

обов’язків суб’єктів фінансового права.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : основні положення фінансових правовідносин; особливості контролю фінансової 

сфери; основи бюджетного, банківського, податкового та валютного законодавства; права та 

обов’язки суб’єктів фінансових правовідносин. 

вміти : використовувати теоретичні знання, отримані під час вивчення дисципліни, для 

практичного визначення прав, обов’язків  та відповідальності суб’єктів фінансових правовідносин. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Фінансова діяльність держави, фінансове право та фінансовий 

контроль 

 Тема 1. Фінансова діяльність держави (Фінанси як економічна, юридична, історична і вартісна 

категорія. Матеріальний зміст фінансів: централізовані та децентралізовані фонди коштів. Об’єкт та 

інструмент фінансової діяльності держави. Економічний та правовий характер, принципи і методи 

фінансової діяльності держави. Методи формування фондів коштів: фінансування (бюджетне, 

відомче, з позабюджетних фондів), дотації, субсидії, субвенції, кредитування. Методи використання 

фінансових ресурсів. Метод фінансового контролю. Фінансова система України та її складові. 

Характеристика окремих фінансових ланок: державного бюджету, місцевих фінансів, фінансів 

державних підприємств, державних позабюджетних фондів, кредиту. Система і правове положення 

органів влади, що здійснюють фінансову діяльність держави. Функції органів державної влади у 

сфері фінансової діяльності держави. Органи загальної компетенції: Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України. Органи особливої компетенції: Міністерство 
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фінансів України, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України, Державне 

контрольно-ревізійне управління України, Національний банк України тощо. Повноваження органів 

місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності).  

Тема 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права (Предмет фінансового права та 

методи фінансово-правового регулювання. Ознаки фінансового права. Характеристика фінансових 

правовідносин. Взаємозв’язок фінансового права з конституційним, адміністративним, цивільним, 

господарським правом. Поєднання фінансового права з кримінальним, трудовим, пенсійним. Система 

і джерело фінансового права. Фінансове законодавство. Фінансово-правові акти та їх класифікація. 

Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види. Сутність та загальні риси фінансово-правових 

норм. Компоненти норми фінансового права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Класифікація фінансово-

правових норм: в залежності від характеру впливу на учасників фінансових відносин; в залежності 

від змісту; за дією в часі.  Зміст та особливості фінанси-правових відносин. Ознаки, характер та 

матеріальний зміст  фінансових правовідносин. Структура фінансових правовідносин: суб’єкти, 

об’єкти, зміст. Правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність. Суб’єктне право та суб’єктний 

обов’язок. Основні типи зв’язку між юридичними правами та обов’язками. Юридичний факт та його 

зміст: дії, події, акти, вчинки). 

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні  (Суть і призначення 

фінансового контролю. Предмет фінансового контролю. Фінансова дисципліна. Фінансове 

правопорушення. Принципи фінансового контролю. Форми фінансового контролю: за часом 

здійснення, за характером взаємовідносин та суб’єктів контролю, за формами проведення, за 

цільовим спрямуванням, за місцем здійснення. Методи фінансового контролю: спостереження, 

перевірка, обслідування,аналіз, ревізія. Види ревізій: за змістом, за організаційною ознакою, за 

період проведення, за обсягом. Види державного фінансового контролю. Організації та органи 

проведення фінансового контролю. Контрольні повноваження Верховної Ради України, Президента 

України, парламентських комітетів, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, 

Державної контрольно-ревізійної служби України, Державного казначейства України, Державної 

податкової служби України. Сутність та види аудиту в Україні. Обов’язковий аудит. ). 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право та бюджетний процес 

Тема 4. Бюджетне право та бюджетний устрій України (Поняття і роль бюджету. Основне 

джерело формування бюджету. Бюджет за формою прояву та за матеріальним змістом. Функції 

бюджету. Предмет та специфічні риси бюджетного права. Суб’єкти бюджетних правовідносин. 

Бюджетне законодавство. Бюджетно-правові норми. Класифікація бюджетних нормативних 

документів. Бюджетний устрій та бюджетна система України. Фактори, що впливають на бюджетний 

устрій. Види бюджетів. Поняття і склад зведеного бюджету України. Принципи побудови бюджетної 

системи України. Бюджетна класифікація. Сутність та склад доходів бюджету. Класифікація 

державних доходів за змістом, структурою та складом. Сутність та склад видатків бюджету. Таємні 

видатки. Класифікація фінансування бюджету та боргу. Загальний та спеціальний фонди бюджету. 

Резервний фонд. Дефіцит бюджету: сутність, причини та законодавче регламентування. Профіцит 

бюджету). 

Тема 5. Бюджетні повноваження держави (Поняття та види бюджетних повноважень. Рівні та 

групи бюджетних прав. Учасники бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента країни, 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету міністрів України, Міністерства 

фінансів України, Національного банку України. Види розпорядників бюджетних коштів. Головні 

розпорядники бюджетних коштів на різних територіальних рівнях та їх функції. Бюджетний запит. 

Бюджетне призначення. Бюджетне асигнування. Механізм бюджетних призначень. Міжбюджетні 

відносини. Моделі бюджетних систем з точки зору міжбюджетних відносин. Бюджетне регулювання. 

Міжбюджетні трансферти. Дотація вирівнювання. Субвенції. Кошик доходів бюджетів місцевого 

самоврядування. Індекс відносної платоспроможності. Фінансовий норматив бюджетної 

забезпеченості ). 

Тема 6. Бюджетний процес в України (Поняття та зміст бюджетного процесу. Стадії 

бюджетного процесу. Принципи бюджетного процесу. Бюджетний цикл. Порядок складання проекту 

бюджету, його розгляд та затвердження. Зміст, завдання та принципи бюджетного планування. 

Підготовчий етап бюджетного планування. Бюджетні запити. Бюджетна резолюція. Склад проекту 

закону про державний бюджет. Подання проекту до Верховної Ради України. Підготовка до першого 
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читання проекту. Перше, друге та третє читання проекту. Обмеження щодо виконання бюджету у 

разі його неприйняття до граничного терміну. Затвердження місцевих бюджетів. Зміст рішення про 

місцевий бюджет. Зміст казначейської системи виконання бюджету. Бюджетний розпис. Лімітні 

довідки про бюджетні асигнування. Мережа бюджетних установ і організацій, яким виділяються 

бюджетні кошти. Механізм витрачання бюджетних коштів. Закриття бюджетних рахунків. Облік 

операцій по виконанню Державного бюджету органами Державного казначейства України. Види 

звітності про виконання державного бюджету: місячна, квартальна на річна звітність. Річний звіт 

Рахункової палати України. Рішення верховної Ради України про Державний бюджет України). 

Змістовий модуль 3. Бюджетне кредитування та бюджетне фінансування 

Тема 7. Правові засади регулювання державних доходів та видатків (Поняття і система 

державних доходів. Державні доходи з фінансової точки зору, за змістом, за структурою та складом. 

Класифікація державних доходів. Класифікація доходів бюджету. Склад доходів Державного 

бюджету України. Основи правового регулювання державних доходів. Поняття державних видатків, 

їх особливості і принципи фінансування. Видатки та витрати бюджету. Класифікація державних 

видатків за предметною ознакою, за роллю в відтворювальному процесі, за економічним змістом. 

Інститут видатків бюджету. Показники бюджетного асигнування. Режим бюджетного фінансування. 

Принципи фінансування. Види фінансових планів. Правове регулювання в галузі видатків. Поняття 

та принципи бюджетного фінансування. Суб’єкти видаткових відносин. Види і повноваження 

розпорядників бюджетних коштів. Одержувачі бюджетних коштів. Механізм здійснення видатків). 
Тема 8. Правові основи кошторисно-бюджетного режиму фінансування (Кошторис як 

індивідуальний фінансово-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Бюджетна 
установа та бюджетна сфера. Кошторис бюджетної установи. Правове значення кошторису. Види 
кошторисів. Складові кошторису. Додержання фінансової дисципліни. Бюджетне правопорушення. 
Наслідки нецільового використання бюджетних коштів. Підстави для призупинення бюджетних 
асигнувань. Механізм призупинення бюджетних асигнувань. Порядок фінансування соціально-
культурних заходів. Склад соціально-культурних видатків. Видатки на соціальний захист населення: 
структура, розподіл за бюджетами. Порядок фінансування освіти: структура, межі фінансування, 
пільги, розподіл між бюджетами. Порядок фінансування науки: напрями. Межі та види 
фінансування. Видатки на культуру і мистецтво: структура, розпорядники, розподіл між бюджетами. 
Видатки на охорону здоров’я: структура видатків, розподіл між бюджетами, розрахункові показники 
обсягів фінансування. Видатки на фізкультуру і спорт: класифікація, розподіл між бюджетами. 
Порядок фінансування видатків на національну оборону. Правова база оборони держави. Межі та 
особливості фінансування, структура видатків та суб’єкти фінансування. Видатки на утримання 
органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Суб’єкти 
фінансування на загальнодержавному та місцевому рівнях). 

Тема 9. Правові засади державного кредиту (Поняття державного кредиту. Ознаки правових 
відносин державного кредиту. Функції державного кредиту. Класифікація державного кредиту за 
строками погашення, статусу позичальника, сфери розміщення боргових зобов’язань, виду 
доходності. Форми державного кредиту: державні облігації, казначейські зобов’язання. Сутність та 
правові обмеження державного боргу. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. 
Основні причини створення і збільшення державного боргу. Правовідносини України з іноземними 
державними та міжнародними фінансово-кредитними установами у сфері державного боргу: 
світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний банк. Критерії 
ефективності та стабілізації призначення. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні. 
Форми запозичень муніципального органу. Звітність та інформування про здійснення місцевих 
запозичень). 

Змістовий модуль 4. Податкове, банківське, страхове та валютне право 
Тема 10. Податкове право та правові основи страхування (Предмет регулювання податкового 

права. Інститут податкового права. Ознаки податкового права. Метод податкового права. 
Особливості та види податкових правовідносин. Податкове законодавство. Принципи та система 
податкового законодавства. Елементи податкового права: суб’єкт оподаткування, платник податку та 
податковий агент, об’єкт оподаткування, податкова база, податковий період та його види, ставка 
податку та їх класифікація, податкові пільги. Правовий режим неподаткових платежів до бюджету. 
Митні, ресурсні та рентні платежі. Правовий режим цільових фондів грошових коштів. 
Класифікаційні ознаки податкового правопорушення. Види податкових правопорушень. Фінансові 
санкції за порушення податкового законодавства. Адміністративна відповідальність за порушення 
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податкового законодавства. Характеристика посадової особи. Дисциплінарна відповідальність 
посадових осіб підприємства. Відповідальність за завдання збитків платнику податків 
неправомірними діями податкових органів. Кримінальна відповідальність за порушення податкового 
законодавства. Об’єкт, предмет, суб’єкти злочину. Класифікація службової недбалості.  Підстава для 
звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття і функції страхування. Зміст та об’єкт 
страхування. Особливості правового регулювання загальнообов’язкового та добровільного 
страхування. Види і принципи загальнообов’язкового державного страхування. Особливості та види 
добровільного страхування. Відносини в сфері страхування, що регулюються фінансовим правом). 

Тема 11. Правове регулювання банківської діяльності та грошового обороту (Поняття 
банківської системи та банківської діяльності. Банк та базові операції. Класифікація банків за 
обсягом операцій. Банківська діяльність. Види банківських угод та банківських операцій. Банківська 
система: сутність, рівні та склад. Правові норми діяльності банків в Україні. Банківське право: 
предмет, метод, банківські правовідносини та банківське законодавство. Умови формування 
банківського права. Юридичні факти як обставини виникнення банківських правовідносин. Методи 
регулювання діяльності банків: імператив ний та диспозитивний. Банківське законодавств: сутність, 
рівні та особливості. Правове регламентування готівкового обігу та регулювання касових правил. 
Основні завдання банків в організації готівки. Правове регулювання безготівкових розрахунків. 
Правові норми використання банківських платіжних карток та міжбанківських розрахунків ). 

Тема 12. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю (Валюта України та 
іноземна валюта. Банківські метали. Валютні цінності. Валютні операції та їх склад. Учасники 
валютних операцій. Ліцензування валютних операцій. Сутність та завдання валютної політики. 
Сутність та функції валютного курсу. Валютна система. Правові акти, що регулюють валютні 
відносини. Етапи валютного регулювання в Україні.  Сутність, напрями та особливості валютного 
регулювання. Повноваження Кабінету Міністрів та Національного банку України в сфері валютного 
регулювання. Правовий режим валютного контролю. Основні напрямки валютного контролю. 
Суб’єкти та їх повноваження в сфері валютного контролю). 
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11. Про національний банк України» [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Закон України  (із 

змінами та доповненнями). – Режим доступу:  www.rada.gov.ua.ннями). 

12. Про аудиторську діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Закон України  (із 
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32. Періодичні видання:  

Аудитор України,  

Бухгалтерський облік і аудит,  

Все про бухгалтерський облік,  

Економіка АПК,  

Державний фінансовий контроль,  

Фінанси АПК 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит.  

 

5.  Засоби діагностики успішності навчання  

Вхідний (дистанційний), поточний та залишковий контроль знань. Завдання для практичних 

занять. Письмові контрольні питання. 
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