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Загальний опис дисципліни 

Норми фінансового права, 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. 

Мета і завдання - навчальної дисципліни «Фінансове право» є набуття здобувачами 

вищої освіти знань щодо особливостей публічних фінансових правовідносин; засвоєння 

ними норм фінансового права, які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему 

України; фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, 

кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини, розуміння специфіки 

фінансових перерозподільних відносин. 

Компетентності такі як:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації. 

Програмні результати навчання – вільно орієнтуватися в системі фінансового 

законодавства України; знаходити і добирати необхідну фінансово-правову інформацію; 

відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення 

конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності; 

користуватися першоджерелами фінансового права; 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; коментувати, 

надавати консультації та практичні рекомендації з питань застосування норм 

Бюджетного та Податкового кодексів України у практичній діяльності; вживати заходи 

з метою запобігання фінансових правопорушень на підприємствах та установах по 

місцю роботи. 

Зміст за темами: 

Тема 1. Діяльність держави й органів місцевого самоврядування в галузі публічних 

фінансів. 

2. Предмет і метод, система, джерела і наука фінансового права. 

3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини. 

4. Фінансовий контроль. 

5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства. 

6. Поняття бюджету. Бюджетна система України. 

7. Бюджетний процес. 

8. Правові основи оподаткування. 

9. Правові основи державних і муніципальних запозичень, боргу та державного кредиту. 

10. Правове регулювання страхування. 

11. Правові основи грошового обігу. 

12. Фінансово-правові основи банківської діяльності. 

13. Правове регулювання валютних відносин. 

14. Фінансово-правове регулювання ціноутворення. 


