
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

 

Цикл професійної та практичної підготовки  
Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин, 6 кредитів 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Фінансове право» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 
Мета 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. 

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, її правові аспекти 

Тема 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права 
Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 

Тема 4. Правові засади організації фінансового контролю в Україні 
Тема 5. Бюджетне право і бюджетний устрій України 

Тема 6. Податкове право і система оподаткування в Україні 
Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства 

Тема 8. Правові засади державного кредиту 
Тема 9. Правові основи страхування 
Тема 10. Система державних видатків в Україні 

Тема 11. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування 
Тема 12. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі 

банківської діяльності 
Тема 13. Правове регламентування банківських рахунків і регулювання 

грошового обороту 
Тема 14. Правові засади валютного регулювання  та валютного 

контролю 
 

 
 

 
 



АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» стн 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

 

Цикл професійної та практичної підготовки  
Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин, 4 кредити 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Фінансове право» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 
Мета 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. 

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, її правові аспекти 

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

Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 

Тема 4. Правові засади організації фінансового контролю в Україні 
Тема 5. Бюджетне право і бюджетний устрій України 

Тема 6. Податкове право і система оподаткування в Україні 

Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства 

Тема 8. Правові засади державного кредиту 
Тема 9. Правові основи страхування 
Тема 10. Система державних видатків в Україні 

Тема 11. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування 
Тема 12. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі 

банківської діяльності 

Тема 13. Правове регламентування банківських рахунків і регулювання 

грошового обороту 

Тема 14. Правові засади валютного регулювання  та валютного 

контролю 

 


