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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Метою курсу є оволодіння студентами на основі знань законів, ка-
тегорій теорії фінансового права, уміннями та навичками їх застосу-
вання для аналізу діяльності суб’єктів фінансово-правових відносин. 
Цей курс надає можливість майбутнім юристам і фахівцям з фінансів 
і банківської справи підготуватись для деталізованих і поглиблених 
теоретичних курсів “Банківське право”, “Правове регулювання век-
сельного обігу”, “Фінансове право”, “Податкове право” та ін.

Завдання курсу: під час лекційних і семінарських занять дати сту-
дентам теоретичні знання, навчити аналізувати нормативно-правову 
базу та вирішувати питання юридичного характеру фінансово-грошо-
вої системи України.

Для України, яка йде шляхом творення незалежної демократичної 
і правової держави, формування та вдосконалення фінансово-грошо-
вої системи і бюджету є одним з найважливіших чинників державо-
творення. Йдеться про створення ґрунтовної правової бази, яка дасть 
можливість стабілізувати економіку в країні та підприємницьку сфе-
ру в ринкових відносинах сьогодні. Така взаємозалежність випливає 
з того, що фінанси — економічна категорія. Вони можуть існувати 
лише в умовах товарного виробництва, функціонування товарно-
грошових систем. Основним джерелом дохідної частини бюджету в 
умовах ринкових відносин стають податки, які сплачують комерційні 
структури, підприємці, громадяни. Але, на жаль, правовий інститут в 
Україні поки що недосконалий. Змінюється в сучасних умовах поря-
док витрачання бюджетних коштів. Виникає потреба в детальнішому 
вивченні їх правового регулювання.

Протягом тисячоліть Україна, як видно з її економічної історії, 
ніколи не мала своєї незалежної фінансової системи і власного де-
ржавного бюджету. В період стародавньої економічної історії від-
носини будувались на основі простого товарообігу. В VI–VIII ст. в 
Середньому Придніпров’ї зароджується, а в період IX–XII ст. (ран-
ньофеодальна Київська держава) починає діяти в умовах натураль-
ного господарства данина як “система” формування доходів держави, 
великого князя і бояр. Так само і пізніше — в період розпаду Київсь-
кої держави (XII–XIII ст.). В цей період Європа вже прийшла до ви-
користання системи фінансів, Україна лише була об’єктом експлуа-
тації і пограбування. Не могла сформуватись фінансова система під 
час навали на українські землі татаро-монголів, литовських, польсь-
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ких та інших іноземних загарбників (понад чотири століття), а також 
за часів панування Російської імперії (середина XVII ст. — 1917 р.). 
За таких умов про фінанси і бюджет України — держави, й мови не 
могло бути.

Не на краще складалася фінансова доля України і в період після 
революції 1917 р. Відомо, що до проголошення незалежності України 
фінанси і бюджет були похідними від розмірів, які встановлювались 
союзним центром, адміністративною верхівкою централізованої дер-
жави.

Слід підкреслити, що на фінансову науку покладено вивчення за-
конів і закономірностей виникнення, розвитку і функціонування сис-
теми грошових відносин. З допомогою знання цих відносин потрібно 
виробити ефективний механізм формування, використання доходів, 
фондів і резервів, забезпечити їх дійове функціонування. Тому студен-
там треба чітко уявляти важливість цього курсу для своєї майбутньої 
діяльності як в галузі права, так і у сфері економічних відносин.

Основними формами вивчення дисципліни “Правові основи фі-
нансово-грошової системи України” є лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота. Підсумковим контролем є іспит і захист курсової 
роботи.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни 

“ПРАВОВІ  ОСНОВИ  ФІНАНСОВО-ГРОШОВОЇ  
СИСТЕМИ  УКРАЇНИ”

№ 
пор.

Назва теми

1 Грошово-кредитна політика
2 Фінансова діяльність держави, її правові аспекти
3 Система оподаткування в Україні. Непрямі податки
4 Грошова система — встановлена державою форма 

організації грошового обігу в країні
5 Бюджетна система та бюджетна політика
6 Правове регулювання позабюджетних фондів
7 Правовий режим цільових і позабюджетних фондів коштів
8 Банківська система України
9 Правові основи банківського кредитування

10 Правові засади державного кредиту. Правові основи 
страхування

11 Правове регулювання валютних операцій в Україні. 
Валютний контроль

12 Правові основи фінансового контролю в Україні

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ   
до вивчення дисципліни 

“ПРАВОВІ  ОСНОВИ  ФІНАНСОВО-ГРОШОВОЇ  
СИСТЕМИ  УКРАЇНИ”

Тема 1. Грошово-кредитна політика
Суть і роль грошово-кредитної політики. Визначення стратегії і 

тактики грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної полі-
тики: кінцеві, проміжні, оперативні. Узгодження цілей грошово-кре-
дитної політики з економічною політикою Уряду. Основні напрямки 
грошово-кредитної політики: їх зміст, порядок розробки та прийнят-
тя.
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Інструменти реалізації грошово-кредитної політики. Класифіка-
ція інструментів грошово-кредитної політики. Інструменти (засоби) 
адміністративного та економічного впливу на розвиток економіки 
країни. Інструменти загального і селективного впливу НБУ на гро-
шово-кредитний ринок: їх склад, спрямованість і майстерність ви-
бору. Політика “дешевих грошей” (грошово-кредитної експансії) та 
“дорогих грошей” (грошово-кредитної рестрикції). 

Політика обов’язкових резервних вимог. Поняття політики 
обов’язкових резервних вимог. Призначення норми мінімальних 
обов’язкових резервів комерційних банків. Фактори, що впливають 
на величину норми мінімальних обов’язкових резервів і порядок їх 
розрахунку. Контроль НБУ за дотриманням комерційними банками 
обов’язкових резервних вимог. 

Політика рефінансування. Поняття рефінансування та шляхи 
його здійснення. Методи рефінансування та умови їх застосування. 
Аукціони кредитних ресурсів. Операції РЕПО. Регулювання базової 
процентної ставки НБУ і фактори, що при цьому враховуються.

Політика відкритого ринку. Суть політики відкритого ринку, її 
місце в регулюванні грошово-кредитного ринку та економіки країни. 
Об’єкти і види операцій на відкритому ринку. Механізм здійснення 
операцій на відкритому ринку. Види РЕПО. Угоди РЕПО та їх зміст. 
Механізм проведення операцій РЕПО. Місце операцій на відкритому 
ринку у проведенні грошово-кредитної політики НБУ.

Література [1; 3; 76; 89; 107; 116]

Тема 2. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти
Поняття фінансової діяльності держави. Принципи фінансової 

діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Методи 
формування грошових фондів. Методи розподілу грошових фондів. 
Дотація. Субвенція. Субсидія. Методи використання грошових фон-
дів. Правова форма фінансової діяльності держави. фінансова полі-
тика. Органи управління державними фінансами. Правове положен-
ня Міністерства фінансів України. Правове положення Державного 
Казначейства України. Місцеві державні адміністрації в особі їх фі-
нансових органів. Правове положення органів виконавчої влади, що 
здійснюють керівництво фінансами у зв’язку з виконанням своїх ос-
новних функцій та завдань.

Література [1; 16; 17; 19; 35; 50; 51; 126–128]
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Тема 3. Фінансова система України
Поняття фінансової системи. Її правова природа та принципи 

функціонування. Фінанси матеріальної сфери виробництва — еконо-
мічний базис фінансової системи. Фінанси бірж, акціонерних, посе-
редницьких товариств, транспорту. 

Державний бюджет — провідна ланка фінансів держави. Бюджети 
місцевих органів самоврядування. Соціальне страхування. Централі-
зовані державні і недержавні фонди майнового і особистого страху-
вання. 

Фінанси банківсько-кредитної системи. Спеціальні фонди (ста-
білізації економіки, інноваційний, конверсійний, пенсійний, націо-
нальний та ін.).

Література [4; 5; 9; 24; 98; 127]

Тема 4. Система оподаткування в Україні.  
Непрямі податки

Поняття ї функції податків. Види податків та їх характеристика. 
Фіксований податок. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові 
платежі). Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). Принципи 
побудови системи оподаткування. Поняття податкового права. По-
датковий закон. Платники податків і зборів. Права і обов’язки плат-
ників податків і зборів. Об’єкти оподаткування. Предмет оподатку-
вання (джерело сплати податку). Одиниця оподаткування. Строк 
сплати податку. Ставка оподаткування. Податкові пільги. Усунення 
подвійного оподаткування.

Правове регулювання непрямих податків. Акцизний збір. Податок 
на додану вартість. Платники податку. Об’єкт оподаткування. Ставки 
податку. Пільги щодо податку. Порядок нарахування та строки спа-
ти податку на додану вартість. Мито та його види. Митна вартість. 
Звільнення від сплати мита. Митні збори.

Література [1; 13; 14; 20–23; 25; 26; 28; 31; 42–44; 90; 96;  
103; 104; 113; 115; 123; 126–128]

Тема 5. Грошова система — встановлена державою  
форма організації грошового обігу в країні

Загальні елементи грошових систем. Грошові реформи і методи їх 
проведення. Інфляція. Емісія грошей. Емісійний механізм та емісій-
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на система. Правові засади організації емісійних операцій. Емісійна 
дисципліна.

Література [15; 30; 47; 76; 81; 101; 106; 111; 124]

Тема 6. Бюджетна система та бюджетна політика
Сутність бюджетної системи. Бюджетне законодавство України. 

Аналіз Державного бюджету України. Управління державним боргом 
України 2000 року. Політичне значення бюджету та його роль у вико-
нанні функцій держави.

Література [1; 6–8; 81; 93; 126]

Тема 7. Правове регулювання позабюджетних фондів
Поняття позабюджетних фондів та їх значимість у фінансово-кре-

дитній системі держави. Фонд державного соціального страхування 
та Пенсійний фонд. Державний Фонд зайнятості населення. Поза-
бюджетні фонди органів місцевого самоврядування. Інші позабюд-
жетні фонди.

Література [1; 24–26; 33; 39; 87; 94]

Тема 8. Правовий режим цільових і позабюджетних фондів 
коштів

Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових 
державних і місцевих фондів коштів. Правовий режим цільових бюд-
жетних фондів. Правовий режим державних позабюджетних фондів і 
цільових фондів коштів органів місцевого самоврядування.

Література [8; 13; 24; 26; 28; 32; 33; 40; 41; 58; 59]

Тема 9. Банківська система України
Дворівнева банківська система України. Місце і роль НБУ в сус-

пільстві та державі.
Правове положення НБУ. НБУ — юридична особа. Економічна 

самостійність НБУ. Фонди та резерви. Кредитні ресурси. Операції 
НБУ. Діяльність НБУ щодо операцій з валютними цінностями. Під-
звітність і взаємовідносини НБУ з Кабінетом Міністрів України, 
Президентом України. Взаємовідносини НБУ з центральними банка-
ми інших держав. Представництва Нацбанку. Управління Нацбанком. 
Повноваження Ради НБУ. Повноваження Голови НБУ. Структура 
НБУ. Нормативні акти НБУ.
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Поняття комерційного банку. Правові основи діяльності комер-
ційних банків в Україні. Види комерційних банків та їх правовий 
статус. Порядок створення комерційного банку. Відкриття філій та 
представництв комерційних банків. Особливості реєстрації банків 
за участю іноземного капіталу. Відкриття представництв іноземних 
банків в Україні. Порядок відкриття банківськими установами тери-
торіально відокремлених безбалансових відділень. Спілки та асоціа-
ції комерційних банків. Припинення діяльності комерційних банків. 
Статутний фонд. Резервний фонд. Резерв для відшкодування мож-
ливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Опера-
ції комерційних банків. Ліцензування. Умови розширення ліцензії 
комерційного банку. Види ліцензій. Органи управління та структура 
комерційних банків. Кваліфікаційні вимоги до працівників комер-
ційного банку.

Література [1–5; 9; 29; 34; 63; 66; 77; 95; 99; 100; 110]

Тема 10. Правові основи банківського кредитування
Правова основа банківського кредиту. Види банківського кредиту. 

Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками. Кредит-
ні відносини комерційного банку з позичальниками. Банківський 
кредит і джерела його формування. Порядок укладення кредитних 
договорів між банком і позичальником. Порядок одержання, вико-
ристання та погашення банківських кредитів. Договір міжбанківсь-
кого кредиту. Відповідальність за порушення зобов’язань по кредит-
ному договору. 

Банківські кредити, забезпечені заставою. Гарантовані банківські 
кредити. Банківські кредити з іншим забезпеченням (неустойка, по-
ручительство, свідоцтво страхової організації). Правове регулювання 
одержання кредитів в іноземні валюті від іноземних кредиторів. По-
рядок одержання реєстраційного свідоцтва.

Процедура залучення уповноваженими банками кредитних ре-
сурсів від іноземних банків-кредиторів. Державні гарантії щодо 
іноземних кредитів, які надаються Україні. Правове регулювання і 
використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується 
Кабміном України.

Література [2; 10–12; 29; 34; 46; 53; 62; 77; 85; 95; 99;  
100; 120; 121; 125]
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Тема 11. Правові засади державного кредиту.  
Правові основи страхування

Поняття і функції державного кредиту. Внутрішній державний 
борг. Державне регулювання ринку цінних паперів. Форми держав-
ного внутрішнього кредиту. Державна позика як форма державного 
кредиту. Казначейські зобов’язання. Облігація. Правовідносини Ук-
раїни з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитни-
ми організаціями в галузі державного кредиту. Нормативно-правове 
забезпечення в галузі державного кредиту.

Поняття і види страхування. Основні галузі страхування. Види. 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Договір стра-
хування. Організація страхування в Україні і відносини у цій сфері, 
що регулюються фінансовим правом. Правове положення Комітету у 
справах нагляду за страховою діяльністю.

Література [1; 15; 18; 52; 126–128]

Тема 12. Правове регулювання валютних операцій в Україні. 
Валютний контроль

Валютна політика як основа валютного регулювання і валютного 
контролю. Валютне регулювання і контроль як інструменти валют-
ної і грошово-кредитної політики. Законодавча та нормативна база 
валютного регулювання і валютного контролю. 

Становлення системи валютного регулювання в Україні. Завдан-
ня в галузі валютного регулювання, які постали перед НБУ з одер-
жанням Україною своєї державної незалежності. Становлення бази 
валютного регулювання. Принципи проведення Україною валютної 
політики.

Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. 
Основні методи валютного регулювання, які використовують цент-
ральні банки. Девізна політика. Процентна політика. Управління ва-
лютними резервами. Валютні обмеження.

Курсова політика НБУ. Поняття і класифікація валютних курсів. 
Режим регульованого “плаваючого” валютного курсу, що застосову-
ється НБУ. Поняття і значення “валютного коридору” та практика 
його використання в Україні.

Формування та управління золотовалютним резервом країни. 
Призначення золотовалютних резервів країни. Склад золотовалют-
них резервів. Банківські метали. Формування оптимальної структури 
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золотовалютних резервів України. Раціональне розміщення валют-
них резервів України за кордоном. Використання золотовалютних 
резервів.

Регулювання НБУ поточних валютних операцій. Поняття і класи-
фікація поточних валютних операцій. Механізм впливу валютного 
курсу на експортно-імпортні операції. Регулювання НБУ пропозиції 
іноземної валюти. Регулювання НБУ попиту на іноземну валюту.

Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу. Поняття 
і класифікація операцій, пов’язаних з рухом капіталів. Вплив руху ка-
піталів на курси валют. Спосіб регулювання НБУ руху капіталів. 

Повноваження НБУ у сфері валютного контролю. Поняття ва-
лютного контролю та його законодавча і нормативна база. Контроль 
НБУ за виконанням правил регулювання валютних операцій на тери-
торії України. Контроль за виконанням уповноваженими банками 
функцій здійснення валютного контролю за своєю клієнтурою. Санк-
ції НБУ за порушення валютного законодавства. Координація НБУ 
діяльності органів валютного контролю.

Література [3; 47; 66; 67; 99]

Тема 13. Правові основи фінансового контролю в Україні
Суть і призначення фінансового контролю. Види фінансового 

контролю. Методи фінансового контролю. Поняття ревізії. Види реві-
зій. Акт ревізії. Обстеження. Інспекції. Спостереження. Організації 
та органи фінансового контролю. Загальнодержавний фінансовий 
контроль. Відомчий фінансовий контроль. Фінансовий контроль фі-
нансово-кредитних органів. Внутрішньогосподарський фінансовий 
контроль. Аудиторський фінансовий контроль. Правове положення 
державної податкової служби в Україні. Правові засади аудиторської 
діяльності в Україні. Державна пробірна палата України.

Література [1; 2; 16; 17; 19; 35; 50; 126–128]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1.  Суть і роль грошово-кредитної політики, визначення її стратегії і 
тактики.

 2. Інструменти грошово-кредитної політики і тенденції їх застосу-
вання центральними банками.
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 3. Політика обов’язкових резервних вимог.
 4. Політика рефінансування.
 5. Політика відкритого ринку.
 6. Поняття фінансової системи, її правова природа.
 7. Фінанси матеріальної сфери виробництва.
 8. Правозастосовні акти — юридична форма реалізації фінансового 

права.
 9. Правові форми оперативно виконавчої діяльності у галузі фі-

нансів. 
 10. Порядок реєстрації і опублікування фінансово-правових актів. 
 11. Формування і вдосконалення фінансового законодавства.
 12. Поняття державного бюджету та його роль у виконанні функцій 

суверенної держави.
 13. Поняття соціального страхування.
 14. Правовий режим централізованих, державних і недержавних 

фондів майнового і особистого страхування. 
 15. Фінанси банківсько-кредитної системи.
 16. Зміст, правові методи і форми фінансової діяльності держави.
 17. Органи управління державними фінансами.
 18. Поняття і функції податків і зборів (обов’язкових платежів).
 19. Класифікація податків.
 20. Система оподаткування в Україні.
 21. Акцизний збір.
 22. Сутність і призначення податку на додану вартість.
 23. Поняття мита та його види.
 24. Оподаткування операцій особливого виду.
 25. Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток під-

приємств.
 26. Порядок стягнення не внесених у строк податків і зборів (обо-

в’язкових платежів).
 27. Правове регулювання місцевих податків і зборів.
 28. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.
 29. Адміністративні штрафи за порушення податкового законодав-

ства.
 30. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків.
 31. Загальні елементи грошових систем. 
 32. Грошові реформи та методи їх проведення. 
 33. Інфляція.
 34. Емісія грошей. Емісійний механізм та емісійна система.



1�

 35. Правові засади організації емісійних операцій. Емісійна дисцип-
ліна.

 36. Сутність бюджетної системи.
 37. Бюджетне законодавство України. 
 38. Аналіз Державного бюджету України 2000 року. 
 39. Управління державним боргом України.
 40. Політичне значення бюджету та його роль у виконанні функцій 

держави.
 41. Поняття позабюджетних фондів та їх значимість у фінансово-

кредитній системі держави. 
 42. Фонд державного соціального страхування і Пенсійний фонд. 
 43. Державний Фонд зайнятості населення. 
 44. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування. 
 45. Інші позабюджетні фонди.
 46. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових 

державних і місцевих фондів коштів.
 47. Правовий режим цільових бюджетних фондів.
 48. Правовий режим державних позабюджетних фондів і цільових 

фондів коштів органів місцевого самоврядування.
 49. Структура та організаційно-правові форми банківської системи 

України.
 50. Правове положення Національного банку України.
 51. Операції Національного банку.
 52. Повноваження НБУ щодо здійснення банківського нагляду.
 53. Органи управління та структура НБУ. 
 54. Нормативні акти НБУ.
 55. Правові основи діяльності комерційних банків в Україні.
 56. Види комерційних банків та їх правовий статус.
 57. Порядок створення і припинення діяльності комерційних банків.
 58. Відкриття філій та представництв комерційних банків на тери-

торії України та інших держав.
 59. Статутний та інші фонди комерційних банків.
 60. Порядок надання комерційним банкам ліцензії на здійснення 

банківських операцій.
 61. Органи управління і структура комерційних банків.
 62. Правові основи державного кредиту.
 63. Внутрішній державний борг.
 64. Державне регулювання ринку цінних паперів.
 65. Форми державного кредиту.
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 66. Правовідносини України з іноземними державами і міжнарод-
ними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного 
кредиту. 

 67. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного 
кредиту. 

 68. Сутність і функції страхування.
 69. Основні галузі і види страхування.
 70. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.
 71. Правова природа банківського кредиту.
 72. Види банківського кредиту.
 73. Види забезпечення виконання зобов’язань за кредитним догово-

ром.
 74. Відповідальність за порушення зобов’язань за кредитним догово-

ром.
 75. Правове регулювання одержання кредитів в іноземній валюті від 

іноземних кредиторів.
 76. Організація роботи з готівкою установами банку.
 77. Форми безготівкових розрахунків на території України.
 78. Валютні операції та їх види.
 79. Правовий режим операцій з продажу та купівлі іноземної валюти 

на міжбанківському валютному ринку України.
 80. Порядок та умови торгівлі іноземною валютою.
 81. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання.
 82. Курсова політика НБУ.
 83. Регулювання НБУ поточних валютних операцій.
 84. Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу.
 85. Повноваження НБУ у сфері валютного контролю.
 86. Суть і призначення фінансового контролю.
 87. Види фінансового контролю.
 88. Методи фінансового контролю.
 89. Організація фінансового контролю а Україні.
 90. Органи, які здійснюють фінансовий контроль, їх повноваження.
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