
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:              денна /заочна 

Освітній ступінь:   бакалавр         

Галузь знань:   для всіх галузей      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей 

Освітня програма:              - 

Рік навчання:   з 3 року навчання    

Семестр:    з 5 семестру    

Кількість кредитів (годин): денна:  4 (120 год.: 26- лекції; 22- семінарські;  72 - 

самостійна робота); заочна: 4 (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 - самостійна робота) 

 Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Оксінь Віталій Юрійович         

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор юридичних наук, професор кафедри 

права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи  

Робочий e-mail: 6222410@ukr.net  

Години консультацій на кафедрі: понеділок, 16-10   

 

3. Опис та мета дисципліни  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 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.  

Метою дисципліни «Основи фінансового права» є опанування 

здобувачами вищої освіти механізму виникнення, зміни та припинення 

фінансово-правових відносин, здобуття ними глибоких системних знань 

норм права, які регулюють публічну фінансову діяльність та фінансово-

правові відносини, що виникають в її процесі, а також засвоєння студентами 

особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, та розуміння шляхів 

та методів розв’язання складних фінансово-правових проблем. 

mailto:6222410@ukr.net


Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких 

дисциплін, як «Права людини та громадянське суспільство в Україні», 

«Конституційне право». 

Міждисциплінарні зв’язки  «Міжнародне право», «Господарське право», 

«Україна в європейській історії і культурі». 

 
4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до кожної освітньо-

професійної програми.  

 

1. Знання: 

- Знати і розуміти юридичні норми, що регулюють фінансові правовідносини в 

Україні , межі дозволеної поведінки, правопорушення і відповідальності у сфері 

фінансового права; 

- Знати і розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

 

2. Уміння: 

- Знати і розуміти основи правового регулювання обігу публічних грошових коштів. 

 

3. Комунікація:  

- Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

 

4. Автономність та відповідальність:  

- Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

- Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма 

Тема 1. Предмет і система фінансового права. Сутність та визначення поняття 

«фінанси». 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Приватні та публічні фінанси. 

2. Фінансова політика держави. 

3. Поняття та зміст публічної фінансової 

діяльності. 

4. Поняття та види фінансово-правових 

норм.  

 

1. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

2. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

1. Фінансове право : конспект лекцій / 

укладач М. В. Плотнікова. – Суми : 

Сумський державний університет, 2019. – 

253 с. 

2. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 



Колесник та інші.  Х.: Екограф, 2015. – 500 с 

3. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та 

ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016. 440 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет, метод, система та джерела 

фінансового права.  

2. Фінанси як економічна і юридична 

категорія. Публічні фінанси як об'єкт 

фінансово-правового регулювання. 

 3. Фінансова система України та фінансова 

політика. Поняття, принципи, методи та 

правові форми публічної фінансової 

діяльності. 4.Органи державної влади, що 

забезпечують здійснення публічної 

фінансової діяльності. Повноваження органів 

місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності.  

 

1.  Агафонова Н.В. Правове 

регулювання документарних акредитивів // 

Держава і право: Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. Випуск 7.  К.: 

Інститут держави і права ім В.М. Корецького 

НАН України, 2001.  С. 312-319. 

2. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., 

Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: 

Навч. посіб. для самост. вивчення 

дисципліни. К.: Знання-Прес, 2009. - 299 с 

3. Куцин М.А. та ін. Сучасна теоріїя 

та практика оподаткування. – Х.: Прапор, 

2001. – 521 с 
4. Вишновецький В.М., Пивовар 

Ю.І., Устинова І.П. Фінансове право України 
[Текст]:навчальний посібник / В.М. 
Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 
364с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти схему взаємодії та 

взаємозалежності Основи фінансового 

права з іншими суспільними та 

юридичними науками. Кожен зв'язок вміти 

пояснювати. 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Фінансове право : конспект лекцій / 

укладач М. В. Плотнікова.  Суми : Сумський 

державний університет, 2019. 253 с. 

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

 

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та суть фінансового 

контролю. 

2. Поняття методів і форм 

1. Фінансове право: Підручник для 

студ. вищих навч. закладів / 

О.П.Гетманець (відп. ред.), О.М. 

Бандурка (уклад.). Харків: Еспада, 2010. 



фінансового  контролю.. 

Особливості фінансового контролю 

органів місцевого самоврядування. 

416 с. 

2. Фінансове право: Навчальний 

посібник / За ред. А.Г.Чубенка. Київ, 

2014. 600 с. 

3. Фінансове право : конспект 

лекцій / укладач М. В. Плотнікова. – 

Суми : Сумський державний 

університет, 2019. – 253 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття фінансового контролю. 

Фінансова дисципліна.  

2. Об'єкти та суб'єкти фінансового 

контролю.  

3. Форми проведення фінансового 

контролю: Попередній; Поточний; 

Наступний; обов'язковий; ініціативний.  

4. Методи фінансового контролю: Ревізія; 

Перевірка; Інспекція; Обстеження; 

Спостереження.  

5. Використання методів фінансового 

контролю:  

6. Інвентаризації матеріальних цінностей і 

наявності грошових коштів;  

7. Зустрічних перевірок бухгалтерських 

звітів і балансів.  

8. Порядок ведення касових операцій у 

національній валюті України. 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Фінансове право : конспект лекцій / 

укладач М. В. Плотнікова. – Суми : 

Сумський державний університет, 2019. – 

253 с..  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015.  500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016.  440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001.  С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Створити презентацію на тему 

"Джерела фінансового  права" та розкрити 

їх загальну характеристику. Мінімальний 

обсяг - 10 слайдів. 

3. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

4. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

5. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

 

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Поняття та склад фінансового 

правопорушення 

2. Суб’єкти фінансового 

правопорушення. 

3. Об’єкт правопорушення, яке скоюють 

суб’єкти фінансового права. 

4. Види юридичної відповідальності за 

порушення фінансового законодавства 

та їх особливості.  

4. Фінансове право: Підручник для 

студ. вищих навч. закладів / 

О.П.Гетманець (відп. ред.), О.М. 

Бандурка (уклад.). Харків: Еспада, 2010. 

416 с. 

5. Фінансове право: Навчальний 

посібник / За ред. А.Г.Чубенка. Київ, 

2014. 600 с. 

6. Податкове право України: 

Підручник / М.П. Кучерявенко. Харків, 

2012. 528 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Фінансово-правова відповідальність в 

системі юридичної відповідальності. 

2. Об’єктивна сторона фінансового 

правопорушення. 

3. Класифікація фінансового 

правопорушення 

1. Конституція України від 28 

червня 1996 р. Відомості Верховної 

Ради України. 23.07.1996. № 30. Ст. 141 

(зі змінами). 

2. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. 

1. Цивільний кодекс України від 

16.01.2003 р. 

2. Закон України «Про 

Національний банк України» від 

20.05.1999 р. 

3. Павлов Д.М., Процюк Т.Б., 

Удовик М.С. та ін. Податкове право 

України [текст]: Навчальний посібник. 

Київ, 2014. 304 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати задачу: 

Необхідно: сформувати сутність 

адміністративного правопорушення; 

визначити винних осіб; визначити суму 

адміністративного штрафу, який буде 

накладено на винних осіб ДФС за наведені 

правопорушення; зазначити, ким виноситься 

рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності; визначити нормативну базу. 

Вихідні дані: перевіркою встановлено, що 

підприємство «А» веде бухгалтерський облік 

з порушенням встановленого порядку; 

Підприємство «Б» несвоєчасно подало 

платіжне доручення на перерахування до 

бюджету ПДВ. 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

 

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Поняття та значення бюджету 

2. Бюджет як правова категорія 

3. Бюджетний кодекс як джерело 

бюджетного права 

4. Поняття та види бюджетно-правових норм 

5. Поняття та сутність бюджетного дефіциту 

і профіциту. 

6. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

7. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

4. Фінансове право : посіб. для підгот. 

до іспитів / Д.О. Білінський, І.М. 

Бондаренко, О.О. Головашевич та ін. ; за ред. 

О.О. Головашевича. – Харків : Право, 2020. – 

268 с. 

5. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

6. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та 

ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016.  440 с. 

Семінарське заняття ( 2год.): 

1. Поняття бюджету та його роль у виконанні 

функцій держави та органів місцевого 

самоврядування. 

 2. Загальний і спеціальний фонди бюджету.  

3. Позабюджетні фонди. Резервний фонд 

бюджету.  

4. Поняття та особливості бюджетного права 

в Україні. Бюджетно-правові відносини, їх 

особливості та види. Поняття та види 

бюджетно-правових норм. Поняття 

бюджетного устрою.  

5. Поняття, склад та принципи бюджетної 

системи України. Поняття місцевого 

бюджету. Особливості зведеного бюджету.  

6. Бюджетна класифікація, її поняття та 

основні елементи. Доходи та видатки 

бюджету, їх класифікація. 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка.  К. : КНТ, 2009.  520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013.  536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016.  440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001.  С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати презентацію до теми заняття. 

 

1. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

2. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

3. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 



контролю. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

 

 

 

 

Тема 5. Бюджетний процес в Україні.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Склад учасників бюджетного процесу 

2. Бюджетні призначення та бюджетні 

асигнування. 

3. Перелік документів до проекту закону 

про Державний бюджет України. 

4. Поняття місцевих бюджетів і 

бюджетів органів місцевого 

самоврядування. 

5. Юридична база та порядок контролю 

виконання і звітності про виконання 

Державного та місцевих бюджетів. 

4. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

5. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

7. Фінансове право : посіб. для підгот. 

до іспитів / Д.О. Білінський, І.М. 

Бондаренко, О.О. Головашевич та ін. ; за ред. 

О.О. Головашевича. – Харків : Право, 2020. – 

268 с. 

8. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

9. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та 

ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; Право, 

2016. – 440 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття і зміст бюджетного процесу 

2. Порядок складання проекту бюджету 

3. Звітність про виконання бюджету 

4. Правове регулювання місцевих фінансів 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші.  Х.: Екограф, 2015.  500 с.  

6. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016.  440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск  

7.  К.: Інститут держави і права ім В.М. 

Корецького НАН України, 2001.  С. 312-319. 



Завдання для самостійної роботи:  

Визначте, що являють собою поточні і 

капітальні витрати бюджетів і на що вони 

направлені 

1. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

2. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. [Електронний 

ресурс]: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

3. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

Тема 6. Правове регулювання публічних доходів. Податкове право.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття державних доходів та їх 

види.  

2. Система публічних доходів Податки 

та їх характерні ознаки.  

3. Функції податків. 

4. Поняття податкового платежу та 

збору.  

5. Види неподаткових доходів. 

6. Об’єкт оподаткування. 

7. Юридичний склад податку. 

6. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

7. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

10. Податкове право України. 

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. 

- 536 c.  

11. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

12. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

 

Семінарське заняття ( 2 год.): 

1. Загальна характеристика інституту 

публічних доходів. Місце інституту 

податкового права в системі фінансового 

права.  

2. Поняття податкових правовідносин їх 

особливості та види. Податковоправові 

норми: їх класифікація та структура.  

3. Система та джерела податкового права. 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Фінансове право : посіб. для підгот. до 

іспитів / Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко, 

О.О. Головашевич та ін. ; за ред. О.О. 

Головашевича. – Харків : Право, 2020. – 

268 с. 

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 

500 с. 6. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 



та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

1) Розкрийте наступні поняття: 

фінансування; кредит; позика; субсидія; 

субвенція; інвестиція. Визначте, яке 

відношення вони мають до державних витрат 

8. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

9. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

10. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

 

Тема 7. Правове регулювання державних видатків і кошториснобюджетного 

фінансування.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття та принципи 

бюджетного фінансування. 

2. Порядок фінансування 

промисловості і капітальних 

вкладень.  

3. Проектно-кошторисна 

документація.   

4. Джерела фінансування 

капітальних вкладень. 

5. Кошторис як основний 

фінансовий план витрат 

бюджетної установи 

 

8. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

9. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

13. Податкове право України. 

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. 

- 536 c.  

14. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

15. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття та правові засади 

інформаційної безпеки України.  

2. Визначення компетенції державних 

органів влади в Конституції України щодо 

регулювання та захисту інформаційних 

відносин в Українській державі.  

3. Інформаційна безпека людини й 

суспільства. 

4. Міжнародно-правові основи 

інформаційної безпеки. 

 Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та 

ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; Право, 

2016.  440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.На основі законодавства України визначити 

основні загально-правові принципи, на яких 

ґрунтується податкове право як один із 

підрозділів права України 

1. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

2. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

3. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. № 2755- VI. 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

5. Господарський кодекс України. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

6. Цивільний кодекс України від 

2003. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття й ознаки публічного кредиту.  

2. Сутність державного кредиту, його 

принципи і форми.  

3. Визначення відмінностей між 

державним та банківським кредитом.  

4. Види і форми державного боргу. 

5. Поняття державних позик. 

7. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

8. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

16. Фінансове право : посіб. для підгот. 



до іспитів / Д.О. Білінський, І.М. 

Бондаренко, О.О. Головашевич та ін. ; за ред. 

О.О. Головашевича. – Харків : Право, 2020. – 

268 с. 

17. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші.  Х.: Екограф, 2015. – 500 с 

18. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

Семінарське заняття ( 2 год.): 

1. Поняття і функції державного кредиту.  

2. Форми державного внутрішнього кредиту.  

3. Форми державного зовнішнього кредиту.  

4. Правове регулювання державних позик, їх 

класифікація.  

5. Державний борг України та його правовий 

режим.  

6. Особливості правового регулювання 

відносин у сфері управління та погашення 

Державного боргу України. 

1. Сотніченко О.А. Необхідність 

реформування ПДВ у контексті Податкового 

кодексу України//Науковий вісник 

Національного університету державної 

податкової служби України (економіка, 

право) 2012. — № 1. – С. 113-120. 12.  

Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в 

Україні: перспективи запровадження 

//Науковий вісник Національного 

університету державної податкової служби 

України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 

106-112. 13.  

Вишновецький В.М., Пивовар Ю.І., Устинова 

І.П. Фінансове право України 

[Текст]:навчальний посібник / В.М. 

Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 

364с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Розкрийте повноваження Національного 

банку України в регулюванні грошового 

обігу. Вкажіть нормативні правові акти, в 

яких закріплені дані повноваження. 

2. Керуючись положеннями Бюджетного 

кодексу України визначте правові засади 

державного та місцевого кредиту. 

Розв’яжіть задачу: 

Юрист підприємства відмовив 

посадовій особі ДФС у проведенні 

документальної перевірки на тій підставі, що 

вона була другою за календарний рік та не 

було повідомлення про її проведення. 

Посадова особа наполягала на проведенні 

такої перевірки, на тій підставі, що при 

перевірці іншого підприємства (партнера) 

були виявлені факти порушення податкового 

законодавства даним підприємством. 

Визначте чиї дії є неправомірними? 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015.  500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7.  К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001.  С. 312-319. 

 

 

 



Тема 9. Правові основи страхування.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття страхування та його риси.  

2. Сутність і функції страхування. 

Історія виникнення і розвитку 

страхової справи у світі.  

3. Структура національного страхового 

ринку.  

4. Страхова компанія.  

5. Основні галузі і види страхування 

9. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

10. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

19. Податкове право України. 

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. 

- 536 c.  

20. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

21. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

 

Семінарське заняття ( 2 год.): 

1. Поняття, зміст та особливість страхування.  

2. Правове регулювання страхової діяльності.  

3. Загальнообов’язкові види страхування. 

4.  Фінансове право України: навчальний 

посібник / [М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, І. М. 

Проць, Р. М. Скриньковський, Ю. Р. 

Лозинський]. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. 

Фінансове право : посіб. для підгот. до 

іспитів / Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко, 

О.О. Головашевич та ін. ; за ред. О.О. 

Головашевича. – Харків : Право, 2020. – 268 

с. 

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с.  

6. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. У яких випадках настає 

адміністративна та кримінальна 

відповідальність за порушення 

правил здійснення готівкових 

1. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

2. Бюджетний кодекс України від 



розрахунків?Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

3. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: - № 2755- VI. 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Митний кодекс України від 

13.03.2012. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

5. Господарський кодекс України. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

6. Цивільний кодекс України від 

2003. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

Тема 10. Правові основи банківської діяльності.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття та структура банківської 

системи України; взаємозв’язки між її 

елементами по горизонталі і 

вертикалі. 

2. Структура Національного банку 

України, керівні органи. 

Характеристика заходів, які 

застосовуються Національним банком 

України до порушників фінансової 

дисципліни.  

3. Правовий статус та види комерційних 

банків за спеціалізацією діяльності. 

4. Принципи і види кредитів. 

Забезпечені кредити.  

5. Предмет застави при кредитування.  

6. Правова природа взаємозв’язку між 

банком і позичальником.  

7. Структура і зміст кредитного 

договору 

7. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

8. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

22. Податкове право України. 

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. 

- 536 c.  

23. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

24. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

 

Семінарське заняття ( 2 год.): 

1. Поняття і структура банківської системи 

України, характеристика її елементів. 

 2. Банки, як провідна ланка банківської 

системи: порядок створення, реєстрації, 

ліцензування діяльності, реорганізації та 

ліквідації.  

3. Національний банк України: функції, 

повноваження і роль в процесі регулювання і 

нагляду за банківською діяльністю 

Сотніченко О.А. Необхідність реформування 

ПДВ у контексті Податкового кодексу 

України//Науковий вісник Національного 

університету державної податкової служби 

України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 

113-120. 12.  

Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в 

Україні: перспективи запровадження 

//Науковий вісник Національного 

університету державної податкової служби 

України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 



106-112. 13.  

Вишновецький В.М., Пивовар Ю.І., Устинова 

І.П. Фінансове право України 

[Текст]:навчальний посібник / В.М. 

Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 

364с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Посилаючись на бюджетне законодавство, 

наведіть приклади матеріальних і 

процесуальних бюджетно-правових норм. 

Розв’яжіть задачу: 

Підприємство отримало розпорядження про 

арешт активів, що знаходяться на його 

рахунку в банку. Таке ж розпорядження 

отримав і обслуговуючий банк. Незважаючи 

на це, банк за платіжними дорученнями 

підприємства: списав кошти на сплату ПДВ, 

податку на прибуток; повернув кошти, що 

були помилково зараховані на рахунок; видав 

кошти на виплату авансу на відрядження, що 

не перевищував двомісячного обсягу коштів 

на оплату праці. Поясніть, чи правомірні дії 

платника податку та пов’язаної особи 

1. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

2. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

3. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. режим доступу: - № 2755- 

VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

5. Господарський кодекс України. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

6. Цивільний кодекс України від 

2003. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

Тема 11. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття грошової системи 

2. Елементи грошової системи.  

3. Правові основи грошового обігу в 

Україні. 

4. Порядок ведення касових операцій в 

Україні. 

5. Контроль за веденням касових 

операцій.  

6. Порядок проведення ревізії каси та 

оформлення її результатів 

 

7.  Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

8. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

4.  Фінансове право України: навчальний 

посібник / [М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, І. М. 

Проць, Р. М. Скриньковський, Ю. Р. 

Лозинський]. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. 

25. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

26. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 



Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

Завдання для самостійної роботи: 

1 Наведіть по 2 приклади нормативно-

правових актів, на підставі яких виникають, 

змінюються чи припиняються фінансово-

правові відносини. 

Розв’яжіть задачу:  

У заповіті спадкоємцем бабуся призначила 

онука. Спадкоємцю передається рухоме і 

нерухоме майно загальною вартістю – 120 

тис. грн. Онук неповнолітній (7 років). Яка 

особа та за якою ставкою має сплатити 

податок із доходів з вартості успадкованого 

майна? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

 

Тема 12. Правові основи валютного регулювання та контролю. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Поняття валюти та валютних 

цінностей. 

2. Правовий режим валютних операцій.  

3. Порядок надання ліцензій на 

здійснення операцій з валютними 

цінностями, їх види. Загальні 

положення про розрахунки в 

іноземній валюті на території 

України.  

4. Правила здійснення операцій з купівлі 

та продажу іноземної валюти 

готівкою. Валютний контроль та 

органи, що його здійснюють. 

 

9.  Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

10. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

27. Податкове право України. 

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. 

- 536 c.  

28. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

29. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

 

Семінарське заняття ( 2 год.): 

1. Поняття та зміст основних категорій в 

системі валютного регулювання. 

2. Зміст та організація валютного 

регулювання, інструменти валютного 

  

Сотніченко О.А. Необхідність реформування 

ПДВ у контексті Податкового кодексу 

України//Науковий вісник Національного 

університету державної податкової служби 



регулювання. 

3. Правові основи валютного контролю 

та відповідальність за порушення 

валютного законодавства Україні 

України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 

113-120. 12.  

Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в 

Україні: перспективи запровадження 

//Науковий вісник Національного 

університету державної податкової служби 

України (економіка, право) 2012. — № 1. – С. 

106-112. 13.  

Вишновецький В.М., Пивовар Ю.І., 

Устинова І.П. Фінансове право України 

[Текст]:навчальний посібник / В.М. 

Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 

364с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Посилаючись на бюджетне 

законодавство, визначте коло суб'єктів 

бюджетних правовідносин і наведіть 

приклади. 

2. Визначте зміст, мету, призначення та 

суб’єктів валютного контролю. 

 

1. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

2. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

3. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. режим доступу: - № 2755- 

VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

5. Господарський кодекс України. 

Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

6. Цивільний кодекс України від 

2003. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

Заочна форма  

 

Тема 1. Предмет і система фінансового права. Сутність та визначення поняття 

«фінанси». 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Приватні та публічні фінанси. 

2. Фінансова політика держави. 

3. Поняття та зміст публічної фінансової 

діяльності. 

4. Поняття та види фінансово-правових 

норм.  

11. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

12. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

30. Податкове право України. 

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. 



- 536 c.  

31. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

32. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет, метод, система та джерела 

фінансового права.  

2. Фінанси як економічна і юридична 

категорія. Публічні фінанси як об'єкт 

фінансово-правового регулювання. 

 3. Фінансова система України та фінансова 

політика. Поняття, принципи, методи та 

правові форми публічної фінансової 

діяльності. 4.Органи державної влади, що 

забезпечують здійснення публічної 

фінансової діяльності. Повноваження органів 

місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності.  

 

5.  Агафонова Н.В. Правове 

регулювання документарних акредитивів // 

Держава і право: Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. Випуск 7. – К.: 

Інститут держави і права ім В.М. Корецького 

НАН України, 2001. – С. 312-319. 

6. Фінансове право України: навчальний 

посібник / [М. В. Ковалів, С. С. 

Єсімов, І. М. Проць, Р. М. 

Скриньковський, Ю. Р. Лозинський]. 

Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. 
7. Вишновецький В.М., Пивовар 

Ю.І., Устинова І.П. Фінансове право України 
[Текст]:навчальний посібник / В.М. 
Вишновецький. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 
364с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти схему взаємодії та взаємозалежності 

Основи фінансового права з іншими 

суспільними та юридичними науками. Кожен 

зв'язок вміти пояснювати. 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та 

ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; Право, 

2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

 

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Поняття та суть фінансового 

контролю. 

2. Поняття методів і форм фінансового  

контролю.. 

3. Особливості фінансового контролю 

органів місцевого самоврядування. 

4. Фінансове право: Підручник для 

студ. вищих навч. закладів / 

О.П.Гетманець (відп. ред.), О.М. 

Бандурка (уклад.). Харків: Еспада, 2010. 

416 с. 

5. Фінансове право: Навчальний 

посібник / За ред. А.Г.Чубенка. Київ, 

2014. 600 с. 

6. Податкове право України: 

Підручник / М.П. Кучерявенко. Харків, 

2012. 528 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Створити презентацію на тему "Джерела 

фінансового  права" та розкрити їх загальну 

характеристику. Мінімальний обсяг - 10 

слайдів. 

13. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

14. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

15. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. Режим доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати задачу: 

Необхідно: сформувати сутність 

адміністративного правопорушення; 

визначити винних осіб; визначити суму 

адміністративного штрафу, який буде 

накладено на винних осіб ДФС за наведені 

правопорушення; зазначити, ким виноситься 

рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності; визначити нормативну базу. 

Вихідні дані: перевіркою встановлено, що 

підприємство «А» веде бухгалтерський облік 

з порушенням встановленого порядку; 

Підприємство «Б» несвоєчасно подало 

платіжне доручення на перерахування до 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4.  Фінансове право України: навчальний 

посібник / [М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, І. М. 

Проць, Р. М. Скриньковський, Ю. Р. 

Лозинський]. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. 

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с.  

6. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. – 440 с.  



бюджету ПДВ. 

 

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

 

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття ( 2год.): 

1. Поняття бюджету та його роль у виконанні 

функцій держави та органів місцевого 

самоврядування. 

 2. Загальний і спеціальний фонди бюджету.  

3. Позабюджетні фонди. Резервний фонд 

бюджету.  

4. Поняття та особливості бюджетного права 

в Україні. Бюджетно-правові відносини, їх 

особливості та види. Поняття та види 

бюджетно-правових норм. Поняття 

бюджетного устрою.  

5. Поняття, склад та принципи бюджетної 

системи України. Поняття місцевого 

бюджету. Особливості зведеного бюджету.  

6. Бюджетна класифікація, її поняття та 

основні елементи. Доходи та видатки 

бюджету, їх класифікація. 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка.  К. : КНТ, 2009.  520 с.  

4.  Фінансове право України: навчальний 

посібник / [М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, І. М. 

Проць, Р. М. Скриньковський, Ю. Р. 

Лозинський]. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. 

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші.  Х.: Екограф, 2015.  500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка.  Х.; Право, 

2016.  440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7.  К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001.  С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію до теми заняття. 

 

10. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

11. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

12. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. Режим доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

 

Тема 5. Бюджетний процес в Україні.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на Рекомендовані джерела, допоміжні 



обговорення/опрацювання матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Склад учасників бюджетного 

процесу 

2. Бюджетні призначення та 

бюджетні асигнування. 

3. Перелік документів до проекту 

закону про Державний бюджет України. 

4. Поняття місцевих бюджетів і 

бюджетів органів місцевого самоврядування. 

5. Юридична база та порядок 

контролю виконання і звітності про 

виконання Державного та місцевих 

бюджетів. 

13. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

14. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

33. Фінансове право:підручник / за 

аг.ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; 

Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 

с 

34. Фінансове право: підручник / 

М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. 

Лукашев та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – 

Х.; Право, 2016. – 440 с. 

35. Фінансове право України: 

навчальний посібник / [М. В. Ковалів, С. С. 

Єсімов, І. М. Проць, Р. М. Скриньковський, 

Ю. Р. Лозинський]. Львів: СПОЛОМ, 2022. 

394 с. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

Визначте, що являють собою поточні і 

капітальні витрати бюджетів і на що вони 

направлені 

4. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

5. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

6. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. Режим доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

Тема 6. Правове регулювання публічних доходів. Податкове право.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

 



Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте наступні поняття: фінансування; 

кредит; позика; субсидія; субвенція; 

інвестиція. Визначте, яке відношення вони 

мають до державних витрат 

16. Закон України Про цінні папери і 

фондовий ринок. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  

17. Закон України «Про збір і облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464- У. Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464- 17 

18. Декрет КМУ Про систему 

валютного регулювання і валютного 

контролю. Режим доступу:. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.  

 

 

Тема 7. Правове регулювання державних видатків і кошториснобюджетного 

фінансування.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( -2 год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття та правові засади 

інформаційної безпеки України.  

2. Визначення компетенції державних 

органів влади в Конституції 

України щодо регулювання та 

захисту інформаційних відносин в 

Українській державі.  

3. Інформаційна безпека людини й 

суспільства. 

4. Міжнародно-правові основи 

інформаційної безпеки. 

 Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка. – К. : КНТ, 2009. – 520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та 

ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; Право, 

2016. – 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001. – С. 312-319. 

Завдання для самостійної роботи: 

На основі законодавства України визначити 

основні загально-правові принципи, на яких 

ґрунтується податкове право як один із 

підрозділів права України 

11. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

12. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

13. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. режим доступу: - № 2755- 



VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

14. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

15. Господарський кодекс України. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

16. Цивільний кодекс України від 

2003. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Розкрийте повноваження Національного 

банку України в регулюванні грошового 

обігу. Вкажіть нормативні правові акти, в 

яких закріплені дані повноваження. 

2. Керуючись положеннями Бюджетного 

кодексу України визначте правові засади 

державного та місцевого кредиту. 

3.Розв’яжіть задачу: 

Юрист підприємства відмовив 

посадовій особі ДФС у проведенні 

документальної перевірки на тій підставі, що 

вона була другою за календарний рік та не 

було повідомлення про її проведення. 

Посадова особа наполягала на проведенні 

такої перевірки, на тій підставі, що при 

перевірці іншого підприємства (партнера) 

були виявлені факти порушення податкового 

законодавства даним підприємством. 

Визначте чиї дії є неправомірними? 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка.  К. : КНТ, 2009.  520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. 

Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 

500 с. 6. Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016.  440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут 

держави і права ім В.М. Корецького НАН 

України, 2001.  С. 312-319. 

 

 

 

Тема 9. Правові основи страхування.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

 



спеціальності. 

Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

  

 

Завдання для самостійної роботи: 

У яких випадках настає адміністративна та 

кримінальна відповідальність за порушення 

правил здійснення готівкових 

розрахунків?Відповідь обґрунтуйте. 

 

9. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

10. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

11. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. режим доступу: - № 2755- 

VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

12. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

13. Господарський кодекс України. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

14. Цивільний кодекс України від 

2003. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

Тема 10. Правові основи банківської діяльності.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

Завдання для самостійної роботи: 

Посилаючись на бюджетне законодавство, 

наведіть приклади матеріальних і 

процесуальних бюджетно-правових норм. 

Розв’яжіть задачу: 

Підприємство отримало розпорядження про 

арешт активів, що знаходяться на його 

рахунку в банку. Таке ж розпорядження 

отримав і обслуговуючий банк. Незважаючи 

на це, банк за платіжними дорученнями 

підприємства: списав кошти на сплату ПДВ, 

податку на прибуток; повернув кошти, що 

були помилково зараховані на рахунок; видав 

кошти на виплату авансу на відрядження, що 

не перевищував двомісячного обсягу коштів 

на оплату праці. Поясніть, чи правомірні дії 

11. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

12. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

13. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. режим доступу: - № 2755- 

VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

14. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

15. Господарський кодекс України. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  



платника податку та пов’язаної особи 16. Цивільний кодекс України від 

2003. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

Тема 11. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

Завдання для самостійної роботи: 

Наведіть по 2 приклади нормативно-

правових актів, на підставі яких виникають, 

змінюються чи припиняються фінансово-

правові відносини. 

Розв’яжіть задачу:  

У заповіті спадкоємцем бабуся призначила 

онука. Спадкоємцю передається рухоме і 

нерухоме майно загальною вартістю – 120 

тис. грн. Онук неповнолітній (7 років). Яка 

особа та за якою ставкою має сплатити 

податок із доходів з вартості успадкованого 

майна? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Фінансове право: навч. посібн. / За заг. 

Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, 

А.Г.Чубенка.  К. : КНТ, 2009.  520 с.  

4. Податкове право України. Навчальний 

посібник. Харків: Право, 2013. 536 c.  

5. Фінансове право:підручник / за аг.ред. 

О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. 

Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник 

та інші. – Х.: Екограф, 2015. – 500 с. 6. 

Фінансове право: підручник / М.П. 

Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев 

та ін..; за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.; 

Право, 2016. 440 с.  

7. Агафонова Н.В. Правове регулювання 

документарних акредитивів // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск  

7. Фінансове право : конспект лекцій / 

укладач М. В. Плотнікова. – Суми : 

Сумський державний університет, 2019. – 

253 с. 

 

Тема 12. Правові основи валютного регулювання та контролю. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

 

Семінарське заняття ( - год.): 

непередбачено навчальним планом 

спеціальності. 

  

 



Завдання для самостійної роботи: 

Посилаючись на бюджетне законодавство, 

визначте коло суб'єктів бюджетних 

правовідносин і наведіть приклади. 

Визначте зміст, мету, призначення та 

суб’єктів валютного контролю. 

7. Конституція України : Закон 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. 

− Ст. 2598.  

8. Бюджетний кодекс України від 

08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

9. Податковий Кодекс України від 

02 грудня 2010 р. режим доступу: - № 2755- 

VI. zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

10. Митний кодекс України від 

13.03.2012. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

11. Господарський кодекс України. 

Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

12. Цивільний кодекс України від 

2003. режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 

Тестові завдання 

1. Основним методом фінансового права є:  

a) метод владних приписів;  

b) метод субординації;  

c) метод погодження.  



2. Фінансове право:  

a) регулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу і використання 

фінансових ресурсів держави;  

b) вивчає фінансово-правові категорії і фінансово-правові норми 

3. До видів фінансового контролю належить: 

a) ревізія;  

b) перевірка;  

c) обстеження;  

d) аудиторський контроль 

4. Знайти більш правильну відповідь. Державний бюджет - це:  

a) система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі 

формування, розподілу і використання централізованого грошового фонду 

країни;  

b) грошові відносини, що виникають у державі з юридичними і фізичними 

особами у зв'язку з створенням централізованих фінансів 

5. До бюджетного процесу не належать:  

a) порядок складання проекту бюджету;  

b) порядок виконання бюджету;  

c) звітування про виконання бюджету;  

d) встановлення ставок податків. 

Теоретичні питання: 

1. Поняття фінансового права, його предмет та метод. 

2. Поняття, ознаки та особливості фінансових правовідносин. 

3. Поняття і значення фінансового контролю. 

 

Форма підсумкового контролю залік. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю 
8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

                                  1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ» 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 



Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Вирішення ситуаційних задач  5 

Презентація 5 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Основи фінансового права  є вміння 

студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з 

якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання вирішення ситуаційних задач здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 



здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням загального 

охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також 

якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  

Тематика індивідуальних завдань 

1. Державний пробірний нагляд в Україні. 

2. Рахункова палата Верховної Ради України. 

3. Міністерство фінансів України та його роль у здійсненні фінансового контролю. 

4. Контрольно-ревізійна служба. 

5. Державна податкова адміністрація. 

6. Роль Президента України в галузі фінансового контролю. 

7. Державне казначейство та його повноваження. 

8. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі фінансового контролю. 

9. Статус Національного Банку України та його значення. 

10. Фінансова політика України. 

11. Державний фонд зайнятості населення. 

12. Фонд соціального страхування. 

13. Позабюджетні кошти бюджетних установ. 

14. Банківська система України. 

15. Державний валютний фонд. 

16. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. 

17. Аудиторська діяльність в Україні. 

18. Бюджетний дефіцит і шляхи його скорочення. 

19. Податкова система України. 

20. Податкові правопорушення та види відповідальності за них. 

21. Роль Державного казначейства у виконанні бюджету. 

22. Бюджетна резолюція Верховної Ради України та її значення. 

23. Чим відрізняється бюджетний процес від кримінального чи цивільного. 

24. Бюджетна система України. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 теоретичне питання складає 2 бали, 5 

правильно вирішених тестових завдань оцінюються як 4 бали. Загальна кількість балів 

може складати 10 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність 

критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

Викладач                   __________________                   Оксінь В.Ю. 

                                                            

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи протокол № 7 від «11» 

січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри           __________________            Метіль А.С. 

 

 

 


