
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

Навчально-науковий інститут права 

Кафедра конституційного права та галузевих дисциплін 

 

 

 

 

 

07-02-98М 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до практичних занять та самостійної роботи 

з освітньої компоненти 

 

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з 

а освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства»  

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

денної та заочної форм навчання  

 

 

 

 

 

Рекомендовано науково-

методичною  

радою з якості ННІЕМ 

Протокол № 6 від 21.02.2022 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2022 



2 

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти 

«Фінансове право України» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» денної та заочної форм навчання [Електронне видання] / Корнева Т. В. – 

Рівне : НУВГП, 2022. 18 с. 

 

Укладач: Корнева Т. В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін. 

 

Відповідальний за випуск: Міщук І. В., к.ю.н., завідувач кафедри конституційного права та 

галузевих дисциплін 

 

Керівник групи забезпечення спеціальності                                                           Кузнєцова Т. В. 

 

 

Зміст 

 

Передмова……………………………………………………….3 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура………………3 

1.1.  Опис навчальної дисципліни……………………………..3 

1.2. Тематика практичних занять…………………………...…4 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики……….……… 4 

1.4. Критерії та шкала оцінювання…………………………….4 

2. Плани практичних занять……………………………………5 

3.Самостійна робота студентів………………………………..15 

4. Рекомендована література………………………………….15 

 

 

 

 

© Корнева Т. В., 2022 

© НУВГП, 2022 
 

 



3 

 

Передмова 

 

Шановні студенти! 

Освітня компонента «Фінансове право України» є вибірковою і сприяє формуванню індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача вищої освіти. Згідно Основного закону України кожна особа має 

право на працю, вільний вибір місця роботи та гідну оплату праці. З розвитком ринкових відносин 

в Україні створені та функціонують підприємства різних організаційно-правових форм ведення 

бізнесу та суб'єкти підприємництва – фізичні особи. Вони самостійно обґрунтовують розмір та 

склад своїх фінансових ресурсів, проводять практичну роботу щодо їх мобілізації, визначають 

напрями використання капіталу та здійснюють фінансовий контроль. За таких умов 

господарювання особливо актуальним стає питання забезпечення ефективної організації фінансової 

діяльності суб'єктів підприємництва. У зв’язку із вищезазначеним обрання та вивчення освітньої 

компоненти «Фінансове право України» допоможе здобувачу освіти опанувати тими знаннями, які 

допоможуть реалізувати зазначені права в Конституції та допоможуть пристосуватися до умов 

сьогодення. Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам зорієнтуватись  при підготовці до 

практичних занять, організувати самостійну роботу. 
 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА 

 

1.1. Опис освітньої компоненти 

 

 Мета освітньої компоненти «Фінансове право України» полягає у  формуванні у здобувачів 

знань із теоретичних основ фінансового права; вивченні механізму фінансово-правового 

регулювання; засвоєнні та набутті навичок аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

фінансові відносини; можливості самостійного комплексного вивчення законодавства, яке регулює 

фінансові правовідносини, ознайомленні з науковими працями з фінансового права; аналізі 

практики застосування фінансового законодавства, а також формуванні навичок застосування 

фінансово-правових норм. Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що володіють усім комплексом 

спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок для успішного виконання завдань фахової 

діяльності, самостійного проведення наукових досліджень та розробки обґрунтованих пропозицій 

для вирішення проблем у сфері економічного управління та підвищення ефективності діяльності 

підприємств (установ та організацій).   

 

Завдання освітньої компоненти полягає у одержанні здобувачами теоретичних та практичних 

знань про механізм регулювання відносин у сфері утворення, розподілу та використання публічних 

фондів грошових коштів, здійснення фінансового контролю та притягнення до відповідальності за 

порушення фінансового законодавства, особливостей фінансової діяльності територіальних громад, 

правового регулювання бюджетного процесу і вміння застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності. Акцент робиться на критичному осмисленні та системному аналізі результатів власних 

досліджень та здобутків вітчизняних та зарубіжних дослідників для прийняття обґрунтованих 

економічних рішень за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням 

резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі 

широкого використання сучасних інформаційних технологій. 

 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач освіти повинен: 
знати: 

– чинне фінансове законодавство та підзаконні фінансово-правові акти; 

– визначення термінів, що використовуються у фінансовому праві; 

– правові засади фінансового контролю в Україні; 

– правові засади бюджетного устрою та бюджетного процесу; 

– основи правового регулювання фінансового моніторингу; 

– основи правового регулювання податкових і митних правовідносин; 

– основи правового регулювання кошторисно-бюджетного фінансування;  

– правове регулювання банківської системи; 
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– правові основи грошового обігу, розрахунків і валютних операцій. 
вміти: 

– організовувати правове забезпечення фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а 

також захист їх порушених прав; 

– вести правовий консалтинг із фінансово-правових питань; 

– брати участь у розробленні проектів бюджетів, організовувати правове забезпечення їх 

виконання та вести контроль за виконанням; 

– організовувати правове забезпечення бюджетного фінансування, грошового обігу, 

валютних операцій; 

-застосовувати чинне фінансове законодавство; 

-взаємодіяти з державними  органами, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням 

фінансового законодавства. 
 

1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва теми 

К
-с

т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Модуль 1 
1. Фінансове право: загальнотеоретичні засади 

Правові аспекти фінансової діяльності держави 

2 

2 Предмет і метод, система, джерела і наука 

фінансового права 

2 

3 Фінансово-правові норми та фінансові 

правовідносини 

2 

4 Правові основи фінансового контролю   2 

 Модуль 2  

5 Бюджет і бюджетне право   

6 Правове регулювання банківської системи: 

загальні положення  

2 

7 Правові основи валютного регулювання  2 

8 Фінансовий моніторинг 

 

2 

 Всього 16 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів освіти з освітньої компоненти проводиться у формах: 
- оцінювання роботи здобувачів освіти на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях; 
- оцінки розв’язання ситуаційних завдань та участі у обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових модулів. 

 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої освіти при 

оцінюванні результатів поточного контролю з освітньої компоненти «Фінансове право України» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених силабусом  освітньої 

компоненти; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом освітньої компоненти, що міститься в 

основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
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- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність 

тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. 
 Основними методами оцінювання є:  

 аналіз усних відповідей;  

 виконання практичних завдань; 
 розв’язання ситуативних завдань; 
 написання есе та тез. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено 

недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження здобувача освіти 

не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного 

характеру ; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Національна шкала оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ І 

 

Змістовний модуль 1 

 

Тема 1. Фінансове право: загальнотеоретичні засади. Правові аспекти фінансової 

діяльності держави 

 

План заняття 
  
1.Фінанси: поняття, роль, значення. 

2.Фінансова система: поняття, структура, загальна характеристика. 

3. Фінансова діяльність держави. 
4. Методи здійснення фінансової діяльності. 
5. Органи, що здійснюють фінансову діяльність. 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів 

Зараховано 

82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів 
Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
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6. Глобальний менеджмент, глобальні ризики та нові моделі управління. 

 
Контрольні питання: 

 

1. Чому державі необхідні фінанси і коли вони виникли? 
2. Які завдання фінансової діяльності? 

3. Охарактеризуйте основні завдання фінансової діяльності. 

4. Які методи здійснення фінансової діяльності? 

5.Дайте характеристику органам, які здійснюють і контролюють фінансову діяльність. 

6.Які нові моделі управління пов’язані з виникненням глобальних ризиків? 

 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1 

Визначте, як співвідносяться поняття «фінанси», «державні фінанси», «місцеві фінанси», «фінанси 

підприємств», «фінанси державних підприємств».  

У чому полягають відмінності між публічними та приватними фінансами?  

 

Завдання 2  

На основі аналізу фінансового законодавства визначте, чи є однаковими  обов’язки щодо 

формування, розподілу та використання фондів грошових коштів: а) фізичної особи; б) фізичної 

особи – підприємця; в) приватного підприємства, яке надає побутові послуги; г) банківської 

установи; д) державного підприємства; е) комунального підприємства.   

Завдання 3 

Визначте, які суб’єкти фінансового права приймають рішення про створення фондів коштів, за 

рахунок яких джерел вони формуються, яким чином можуть зберігатися (у готівковій чи 

безготівковій формі), як ведеться облік їх формування та використання, на які цілі та за чиїм 

рішенням можуть витрачатися? 

 Завдання 4 

Визначте, що собою являють поняття «кошти», «гроші», «платіжний засіб»? Що відповідно до 

українського законодавства є законним  платіжним засобом в Україні? Поясність, чи всі відносини, 

які мають грошовий характер, потребують фінансово-правового регулювання? 

 

Завдання 5 

На основі аналізу українського законодавства охарактеризуйте правові засади здійснення публічної 

фінансової діяльності органами держави та органами місцевого самоврядування. Назвіть органи 

держави та місцевого самоврядування, які здійснюють публічну фінансову діяльність. 

Наведіть приклади повноважень у сфері фінансів таких центральних органів державної 

виконавчої влади, як Міністерство фінансів України,  Державна служба статистики, 

Державна служба фінансового моніторингу . 

 
 Література [основна: 1,2,5,6,13.14.15.16 ; допоміжна: 7,8,9 ] 
 

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

  

План заняття 
  
1.Поняття фінансового права, його предмет та метод 
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2.Система фінансового права. 

3.Джерела фінансового права та фінансове законодавство. 

4. Шляхи розвитку фінансового права в умовах євроінтеграції. 

5. Міжнародне фінансове право: поняття, джерела, принципи 
 

 
Контрольні питання: 

 

1.Які суспільні відносини регулює фінансове право?  

2.Як ви розумієте поняття «фінансове право»? 

3. Які принципи є основними у фінансовому праві? 

4.Назвіть та охарактеризуйте джерела фінансового права. 

5.З чого складається система фінансового права? 

6.Перерахуйте основні інститути фінансового права. 

7.Що розуміється під поняттям «фінансове законодавство»? 

8.Який основний метод фінансового права? 

9.Фінансове право є приватним чи публічним? 

10. Що розуміється під поняттям міжнародного права, його джерелами та принципами? 

 

 
Практичні завдання: 

 

Завдання 1 

Сформулюйте предмет фінансового права. Дайте характеристику методу фінансово-правового 

регулювання. 

 

Завдання 2 

1. Визначте, чи правильні твердження (поясніть свою відповідь): 

а) фінансове право як галузь права вивчає питання, що складають предмет фінансового права; 

б) фінансове право як наука вивчає вироблені нею концепції, категорії, принципи; 

в) методи фінансової діяльності тотожні методам регулювання фінансових відносин; 

г) поняття «фінансове право» і «фінансове законодавство» збігаються. 

2. Охарактеризуйте фінансове право як галузь права, науку та навчальну дисципліну. Визначте 

предмет та завдання науки фінансового права.  

 

Завдання 3 

Охарактеризуйте перелічені правові акти з точки зору їх правової природи та визначте, які є 

джерелами фінансового права: а) Бюджетний кодекс України; б) Податковий кодекс України; 

в) Закон України про державний бюджет на поточний рік; г) інструкція із заповнення бюджетних 

запитів; д) лімітна довідка розпоряднику бюджетних коштів; е) кошторис бюджетної установи; 

є) рішення міської ради про бюджет на поточний рік; ж) Постанова Кабінету Міністрів України про 

затвердження порядку здійснення місцевих запозичень. 

Дайте характеристику фінансово-правових актів.  

 

Завдання 4 

Рівненська міська рада прийняла рішення про запровадження на території міста Рівне податку на 

здійснення окремих видів господарської діяльності.  

-Чи правомірне таке рішення міської ради?  

-Які повноваження у фінансовій сфері має місцеве самоврядування?  

-Які відносини у сфері фінансової діяльності регулюються винятково законами України?  

 

Література [основна: 1,2,6,11,12,14; допоміжна:1,2, 3,4,5,6,9] 

 

 



8 

 

Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини. 

  

План заняття 

 
1.Норми фінансового права: поняття, їх риси і структура . 

2.Загальна класифікація фінансово-правових норм. 

3.Фінансові правовідносини :поняття, ознаки, функції та класифікація. 

4.Склад фінансових правовідносин. 

5.Суб’єкти фінансових правовідносин. 

6.Державне регулювання ринків фінансових послуг 

 

 
Контрольні питання: 

 

 1.Охарактеризуйте поняття фінансово-правової норми, особливості, класифікація. 

2. Що слід розуміти під фінансовими правовідносинами, їх функціями та особливостями?  

3. Визначте класифікацію фінансових правовідносин. 

4. Що складає зміст фінансових правовідносин? 

5. Назвіть суб’єктів фінансового права та фінансових правовідносин. 

6. Яке значення мають юридичні факти в механізмі правового регулювання фінансових відносин? 

7. Якими методами держава впливає на розвиток ринків фінансових послуг? 

 

Завдання 1 

1) На основі змісту Глави 67 ЦК, Закону України «Про страхування» та Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» поясність, які страхові 

правовідносини регулюються нормами фінансового права, а які – нормами цивільного. Визначте, в 

чому принципові відмінності фінансово-правових норм від цивільно-правових.   

2) Наведіть приклади  фінансово-правових норм, які уповноважують, зобов’язують та забороняють 

певні дії,  що містяться в Бюджетному або Податковому кодексах. Поясніть, чому зобов’язуючі та 

забороняючі норми  трапляються в фінансово-правових актах частіше ніж  норми, які 

уповноважують..   

3) Важливою особливістю норм фінансового права є їх переважно імперативний характер. Назвіть 

ознаки зовнішнього вираження цієї особливості в приписах фінансово-правових норм. Чим 

обумовлена така особливість?  

 

Завдання 2 

Визначте, які з наведених суспільних відносин є фінансовими, поясність, які ознаки повинні мати 

фінансові правовідносини: 

а) підприємство перерахувало 1 тис. гривень на рахунок постачальника за отриману продукцію;  

б) підприємство перерахувало 2,5 тис. гривень до Державного бюджету у вигляді платежу з податку 

на додану вартість;  

в) підприємство перерахувало 10 тис. гривень для погашення кредиту;  

г) підприємство перерахувало 6 000 гривень у вигляді єдиного соціального внеску;  

д) підприємство перерахувало 1 000 гривень страховій компанії у вигляді платежу з добровільного 

страхування комерційного ризику;   

е) фізична особа сплатила 250 гривень штрафу за порушення правил дорожнього руху;  

є) підприємство перерахувало 1 тис. гривень у вигляді внеску до недержавного благодійного фонду? 

ж) Нацбанк сплатив штраф за рішенням Антимонопольного комітету України за порушення 

антимонопольного законодавства (отримання контролю над АТ «Всеукраїнський депозитарій 

цінних паперів» без отримання попередньої згоди АМК); 

з) банк сплатив штраф за рішенням Нацбанку у зв’язку із порушенням економічних нормативів 

регулювання діяльності банків; 

и) за рішенням суду все майно Петренко, зокрема вклади в банках, конфіскуються на користь 

держави;  

к) громадянин сплатив за житлово-комунальні послуги.   
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Завдання 3 

Ознайомившись з наведеними нижче нормами, які є змістом окремих пунктів Положення про 

Міністерство фінансів України (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 

2014 р., № 375), зазначте, в яких випадках Міністерство фінансів  є учасником фінансових відносин:  

а) розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади проект Основних напрямів 

бюджетної політики на наступний бюджетний період;  

б) проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів 

бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складання розпису державного бюджету;   

в) затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх 

щомісячний розподіл;  

г) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у 

межах повноважень, передбачених законом;  

д) здійснює розгляд звернень громадян із питань, пов’язаних з діяльністю Мінфіну, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також щодо актів, які ним 

видаються.  

Поясність, що собою являє фінансова правосуб’єктність. 

 

Завдання 4 

Пенсійний фонд України – це державний позабюджетний фонд, який утворюється за рахунок 

внесків роботодавців та працівників. Відповідно до Положення «Про Пенсійний фонд України» 

контролює правильність нарахування, обчислення, повноту та своєчасність сплати страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; здійснює призначення 

(перерахунок) та виплату пенсій, забезпечує повне і своєчасне фінансування витрат на виплату 

пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України. 

Пенсійний фонд взаємодіє з різними комерційними структурами для забезпечення своїх 

внутрішньогосподарських інтересів (ремонту, придбання меблів тощо), організовує професійну 

підготовку та підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду України.  

-Які з названих відносин Пенсійного фонду України є фінансовими? 

- Що собою являють позабюджетні цільові фонди? 

-Назвіть, створення яких позабюджетних цільових фондів передбачене українським 

законодавством, охарактеризуйте мету діяльності кожного, яким чином вони беруть участь у 

фінансових відносинах? 

 

Завдання 5 

Дідусь подарував своєму онуку, що досягнув 15 років, приватизовану квартиру. Онук навчається в 

школі, власних доходів не має, тому не може сплатити податок на майно за договором дарування. 

-Хто в цьому випадку зобов’язаний сплатити податок з доходів фізичних осіб? 

-Чи змінилася б ситуація, якби подарунок було здійснено на весілля онука?  

 

Завдання 6. 

У філії виробничого об’єднання «Зоря» посадовими особами податкової служби  проводилася 

документальна перевірка. В ході перевірки було виявлено, що податок на доходи фізичних осіб був 

нарахований та перерахований в бюджет не в повному обсязі.  

-З’ясуйте сторони виниклих правовідносин і проаналізуйте ситуацію. 

-Що собою являє фінансова правосуб’єктність? 

-Назвіть види суб’єктів фінансового права.  

-Як співвідносяться поняття «суб’єкт фінансових правовідносин» та «суб’єкт фінансового права». 

-Чи належать до суб’єктів фінансового права фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності? 

-Чи може посадова особа бути суб’єктом фінансового права?  

-Охарактеризуйте, в чому виражається фінансова правосуб’єктність фізичних осіб, установ, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, фінансово-кредитних організацій. 

 

Завдання 7. 

Верховна Рада України в березні поточного року внесла зміни до Податкового кодексу щодо сплати 

податку на прибуток підприємств, якою встановила нові ставки податку, що запроваджувалися з 

квітня цього самого року. 

- Чи правомірне таке рішення Верховної Ради України?  



10 

 

-Які особливості щодо набрання чинності законів із фінансових питань містить українське 

законодавство?  

 

Література [основна: 2,5,6,17 ; допоміжна: 1,2,3,4,7,8] 
 

Тема 4. Правові основи фінансового контролю 

 

 План заняття 
  
1. Поняття фінансового контролю, його суб'єкти й об'єкт. 

2. Призначення фінансового контролю, його функції та принципи. 

3. Класифікація фінансового контролю. 

4. Поняття й види методів фінансового контролю. 

5. Моніторинг судової практики про притягнення винних осіб за результатами 

фінансового контролю 

 
Контрольні питання: 

 

1.Охарактеризуйте поняття фінансового контролю та його зміст. 

2. Визначте види фінансового контролю за часом проведення, за формою проведення, за сферою 

фінансової діяльності, за суб’єктним складом органів, що його здійснюють.  

3.Назвіть методи фінансового контролю.  

4.Охарактеризуйте повноваження органів законодавчої влади, органів виконавчої влади, 

спеціальних контрольних органів, органів місцевого самоврядування, недержавних організацій у 

сфері фінансового контролю.  

5. Визначте порядок реалізації контрольних повноважень у фінансовій сфері органами фінансового 

контролю (Рахункова палата України, Міністерство фінансів України, Державна казначейська 

служба, Державна аудиторська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба, 

Національний банк України). 

 

Завдання 1 

Із посиланням на відповідні нормативно-правові акти визначте, які суб’єкти мають право проводити 

контрольні заходи та що може бути об’єктом та предметом фінансового контролю, якщо 

відбуваються контрольні фінансові заходи у: а) недержавному страховому фонді; б) Ощадному 

банку України; в) акціонерному товаристві «Горизонт»; г) державному підприємстві; д) місцевому 

суді? 

 

Завдання 2 

Проаналізувавши контрольні повноваження органів Державної аудиторської служби, Державної 

податкової служби,  Національного банку України та Національної комісії регулювання ринків 

фінансових послуг у сфері державного регулювання ринків фінансових послуг складіть порівняльну 

таблицю за такими параметрами: 1) методи фінансового контролю, які мають право застосовувати 

дані органи; 2) підстави проведення контрольних заходів; 3) порядок допуску до проведення 

контрольного заходу; 4) строки проведення контрольних заходів, 5) підстави та порядок 

продовження строків проведення контрольних заходів. 

- Які методи фінансового контролю застосовують Міністерство фінансів України, органи місцевого 

самоврядування у своїй діяльності? 

 

 Завдання 3 

Призначений для проведення ревізії в ДП «Азот» ревізор з метою забезпечити раптовість 

проведення контрольних заходів відразу до початку  робочого дня, як тільки прибув на 

підприємство, опечатав касу, потім у бухгалтерії став вимагати первинні фінансові документи й 

документи бухгалтерської звітності. Ознайомившись із ними, ревізор повідомив, що забирає із 

собою ряд документів для того, щоб звірити записи в них із документами в тих установах, яким 

державне підприємство перераховувало кошти згідно з договорами поставки.  

-Чи правомірні дії ревізора?  
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- Який порядок проведення ревізій визначений українським законодавством? 

-Які були би дії ревізора при електронному документообігу ? 

 

Література [основна: 4,5,6,8,9,17,19,24,27,28,34-36,39-41,44-48; допоміжна:1,2,3,4,11] 
 

МОДУЛЬ ІІ 

 

Змістовний модуль 2 

 

Тема 5. Бюджет і бюджетне право 

План заняття 

 

1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й місцевого самоврядування. 

2. Поняття бюджетного права та його система. 

3. Бюджетно-правові норми та бюджетні правовідносини. 

4. Бюджетне законодавство.  
5. Бюджетні дефіцити та джерела пошуку їхнього фінансування 

 

Контрольні питання: 

1.Визначте поняття бюджету та його значення для функціонування держави й місцевого 

самоврядування. 

2. Охарактеризуйте бюджетно-правові норми,  їх поняття, особливості, структуру, класифікацію.  

3.Що означає поняття бюджетні правовідносини, їх особливості, зміст та види. 

4.Назвіть суб’єктів бюджетних правовідносин.  

5.Назвіть джерела бюджетного права,  особливість джерел , які мають тимчасовий характер .   

6.Охарактеризуйте бюджетне законодавство.  

7. Що являє собою бюджетна система України, з яких елементів складається та принципи її 

побудови? 

 

Завдання 1 

Використовуючи дані Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, визначте 

його значення для  політичної, економічної і соціальної сфери держави. Класифікуйте цей закон як 

фінансово-правовий акт. У чому проявляється тимчасова дія Закону про Державний бюджет?  

 

Завдання 2 

Визначте особливості фінансово-правового статусу: а) бюджетної установи; б) державного 

комерційного підприємства, посилаючись на бюджетне законодавство; в) чи ідентичний правовий 

статус головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня?  

  

Завдання 3 

Оскільки в держбюджеті на поточний рік не були передбачені кошти на здійснення заходів щодо 

запобігання пандемії, Міністр фінансів України прийняв рішення про виділення 10 млн грн із 

резервного фонду Державного бюджету на покриття цих видатків. 

-Обґрунтуйте правомірність рішення Міністра фінансів України.  

-Якими нормативно-правовими актами встановлено правове регулювання форс-мажорних обставин 

в Україні? 

 

Завдання 4.  

Який орган державної влади зобов’язаний контролювати перевищення видаткової частини 

державного бюджету над дохідною, аналізувати причини та виробляти комплексний підхід до 

управління процесом балансування бюджету? Наведіть приклади, використовуючи інформацію з 

офіційних сайтів. 

 

Література [основна:5,6,11,14,20,32,33,41,43,44; допоміжна:1,2,3,4,9] 
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Тема 6. Правове регулювання банківської системи: загальні положення  

 

План заняття 

 

1.Банківська система України, її структура. 

2. Правовий статус банків в Україні. 

3. Види банків відповідно до законодавства України. 

4. Правовий статус банківських об'єднань. 

5. Поняття та зміст банківського регулювання 

6. Фінансово-правові основи банківського кредитування комерційних банків Національним банком 

України 

7. Банківський нагляд   

8. Стан грошової сфери та монетарної політики НБУ 

 

 

Контрольні питання: 

 

1.Що відноситься до поняття «банківська система», її структура  в Україні? 

2.Яким нормативно-правовим актом визначено правовий статус банків України? 

3.Перерахуйте види банків відповідно до законодавства України. 

4.Охарактеризуйте правову природу Національного банку України. 

5. Що являють собою грошовий обіг та грошова система України? 

6. Які фінансово-правові засади організації платіжних систем в Україні? 

7. Яким чином здійснюється правове регулювання відносин у сфері готівкового обігу та здійснення 

розрахунково-касового обслуговування? 

8.Які методи використовуються державою для регулювання ринків фінансових послуг? 

 

Завдання 1. 

Громадянин М. звернувся до Національного банку України зі скаргою на діяльність Приватбанку щодо 

недотримання ним вимог чинного законодавства при здійсненні банківської діяльності. У скарзі 

зазначалося, що Приватбанк безпідставно відмовився видати депозитний вклад, тому М. вимагав  

здійснити перевірку банку щодо дотримання вимог чинного законодавства України та вжити заходів, 

передбачених ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та у разі наявності підстав 

позбавити банк ліцензії на право здійснення банківської діяльності. 

-Поясність правову природу банківського нагляду. 

- Визначте підстави та порядок проведення планових та позапланових контрольних заходів НБУ. 

- Чи зобов’язаний НБУ провести  перевірку скарги?  
 

Завдання 2. 
До Житомирського районного управління поліції звернувся 42-річний чоловік з повідомленням про 

крадіжку. За словами заявника, уранці 5 лютого він побачив кілька смс-повідомлень, в яких йшлося 

про зняття грошей з його банківської картки. Перевіривши інформацію, чоловік дійсно виявив 

зникнення з рахунку усіх коштів, а це - близько 30 тисяч гривень. 

У результаті проведених розшукових заходів місцеві оперативники кримінальної поліції встановили 

місця видачі готівки та особу ймовірного викрадача. Ним виявився 34-річний колега по роботі 

заявника. 

Зі слів останнього, напередодні ввечері вони з напарником чаркували в одній компанії за містом. 

Приводом для свята стало одержання чоловіками заробітної плати, а отже картка заявника тільки-но 

поповнилася на кругленьку суму. 

Пізно увечері, скориставшись тим, що колега заснув, 34-річний житомирянин викрав з його кишені 

мобільний телефон і банківську карту та подався до обласного центру. Там він зупинився поблизу 

кількох терміналів самообслуговування, де і зняв з рахунку заявника близько 30 тисяч гривень. 

Відразу потому «товариш» повернувся за місто і розклав «позичені» речі по місцях. На ранок же, 

почувши історію свого колеги, останній щиро дивувався викраденню коштів та співчував йому. 

-Чи є в даній ситуації банківські правовідносини? 
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Завдання 3. 

Шахрай телефонує «жертві» і представляється співробітником банку. Останнім часом для дзвінків 

використовують програми для підміни банківських номерів телефонів. Також часто дзвонять з номерів 

операторів з кодом 044, 091 та 094. Ціль шахраїв: поцупити гроші з банківського рахунку. Вони 

розповідають, що помітили підозрілі операції по картці і заблокували рахунок для збереження коштів. 

Щоб розблокувати рахунок, потрібно назвати, наприклад, вісім останніх цифр банківської картки або 

перейти на підроблену сторінку Інтернет-банкінгу за посиланням, яке аферисти відправляють у SMS 

під час розмови. Далі просять заповнити необхідні поля та вказати код підтвердження. 

Таким чином шахраї перехоплюють усі конфіденційні дані картки людини і одразу ж крадуть кошти з 

рахунку. 
-Надайте юридичну консультацію клієнту :які відносини на ринках фінансових послуг є предметом 

фінансово-правового регулювання. 

-Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку. 

 

Завдання 4. 

У січні 2020 року О. звернувся до суду із скаргою на дії приватного виконавця виконавчого округу 

міста Києва Л.  та просив суд скасувати постанову приватного виконавця від 23 липня 2019 року у 

виконавчому провадженні № 000001 у частині накладення арешту на грошові кошти, а саме заробітну 

плату, розміщену на рахунку у акціонерному товаристві комерційний банк  «ПриватБанк». 

Скарга мотивована тим, що у провадженні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Л.  

перебуває виконавчий лист Оболонського районного суду міста Києва від 08 лютого 2017 року № 

756/1927/15-ц про стягнення з О. на користь акціонерного товариства «Універсал Банк» (далі - АТ 

«Універсал Банк») заборгованості за кредитним договором у розмірі 900 800 грн. 

Постановою приватного виконавця від 23 липня 2019 року накладено арешт на його грошові кошти, 

що містяться на рахунках у банках, в тому числі у  АТ КБ «ПриватБанк». 

Згідно з довідкою - випискою виданою АТ КБ «ПриватБанк» від 09 грудня 2019 року № 13 за карткою 

НОМЕР_1 і додатковими картками договору, за період з 01 січня до 09 грудня 2019 року, на цю картку 

ОСОБА_1 отримує тільки заробітну плату від державного підприємства «Академічний театр ». 

Зазначає, що у зв`язку з накладенням приватним виконавцем арешту на його грошові кошти, що 

містяться на рахунку для отримання заробітної плати, він не може отримати заробітну плату, що 

поставило його у скрутне матеріальне становище, так як відсутні кошти на придбання продуктів 

харчування, необхідних ліків, на оплату комунальних послуг, вважає, що взагалі залишився без засобів 

до існування та необхідного лікування. 

-Чи зобов’язаний банк накласти арешт згідно рішення суду? 

-Чи можна накладати арешт на заробітну плату та соціальні виплати? 

 

Література [основна: 1,13,15-17,21,24,37-40,45,48; допоміжна:2,4,7,10] 
 

 

Тема 7. Правові основи валютного регулювання  

 

План заняття 

 

1.Поняття валюти, валютних цінностей і валютних операцій відповідно до національного валютного   

законодавства. 

2. Поняття та зміст валютного регулювання. 

3. Правові основи валютного контролю, 

4. Застосування фінансових санкцій за порушення валютного законодавства.  
5. Засади регулюванням обігу віртуальних активів 

 

 

Контрольні питання: 

 

1. Що належить до валютних цінностей, чи є поняття «валютні цінності» тотожним поняттю «гроші»? 

2. Що являють собою валютні операції? Яким нормативним актом визначено перелік валютних 

операцій? 
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3. Які органи уповноважені здійснювати валютне регулювання в Україні? 

4. Які органи та установи уповноважені здійснювати валютний контроль в Україні? 

5.Назвіть складові елементи валютної політики.  

6.Охарактеризуйте поняття та зміст валютного регулювання 

7.Визначить повноваження органів, що здійснюють державне валютне регулювання. 

8.Охарактеризуйте поняття та функції валютного контролю, повноваження суб’єктів, які його 

здійснюють.  

9.Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства? 

10.Перерахуйте фінансові санкції, що застосовуються за порушення правил валютного регулювання. 
 

Завдання 1.  

Громадянин Франції, перебуваючи на митній території України, з метою відвідування своїх родичів 

мав намір використати іноземну готівкову валюту як засіб платежу, а саме сплатити митні платежі за 

ввезення на митну територію України подарунків відповідно до митного законодавства України – 100  

євро.  Працівники митниці у прийомі платежу відмовили,  мотивуючи це тим, що на території України 

використовується лише національна валюта – гривня. 

-Чи правомірні дії митників? 

 

Завдання 2. 

 

Будівельне підприємство «Фенікс» отримало валютні кошти готівкою при продажу фірмі-нерезиденту 

трьох квартир у щойно зведеному підприємством багатоквартирному будинку. Зазначені кошти три 

місяці зберігалися в офісі підприємства, де були виявлені представниками правоохоронних органів. 

-Надайте правову оцінку ситуації, що виникла. 

 

Література [основна:1,13,15-17,24,29,36,40,45; допоміжна:1.2.3.4,12] 
 

 

Тема 8. Фінансовий моніторинг  

План заняття 

 

1. Поняття фінансового моніторингу 

2. Правове регулювання фінансового моніторингу 

3. Правові основи діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. 

4. Відповідальність за порушення законодавства про фінансовий моніторинг 

5. Інформація Держфінмоніторингу щодо розслідування фактів відмивання коштів, одержаних 

від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна 

 

Контрольні питання: 

 

1. Хто відноситься до первинних суб’єктів фінансового моніторингу?? 

2. Яким є розмір суми фінансової операції , що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу 

3. Який державний орган визначає порядок формування переліку осіб, пов’язаних проведенням 

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано фінансові санкції? 

4. Хто з перелічених суб’єктів первинного фінансового моніторингу може не повідомляти 

спеціально уповноваженому органу про підозри щодо фінансових операцій своїх клієнтів у 

разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної 

таємниці? 

5. Яка роль та значення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань 

фінансового моніторингу? 

6. Які види фінансових операцій підлягають фінансовому моніторингу?  
7. Який державний орган здійснює нагляд за дотриманням небанківськими фінансовими 

установами законів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення? 
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Завдання 1. 

Представник Львівського підприємства «Маяк» надав до банку платіжне доручення на переказ коштів 

в іноземній валюті за отриману продукцію згідно зовнішньоекономічного контракту, проте на протязі 

дня двічі змінював реквізити отримувача-нерезидента. Банк прийняв рішення, що операція клієнта має 

заплутаний або незвичний характер, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної 

мети, та зупинив виконання цього доручення і в той самий день повідомив про таку операцію Державну 

службу фінансового моніторингу. 

-Чи мав банк на це право? 

- Що являє собою державний фінансовий моніторинг? 

-Які рівні фінансового моніторингу передбачає Закон України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»? 

-Якими суб’єктами він здійснюється? 

 

Завдання 2. 

За якої умови обов’язковому фінансовому моніторингу підлягає переказ коштів на анонімний 

(номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону? 

 

3. Самостійна робота здобувачів освіти 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню здобувачами освіти матеріалу з освітньої компоненти 

«Фінансове право України» та формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання. 

Формами  самостійної роботи є: 

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах 

навчальної дисципліни; 

- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання завдань по темах практичних занять; 

- підготовка письмових відповідей на питання для самопідготовки; 

- робота в інформаційних мережах; 

- вибір теми, розробка плану та написання тез; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення. 

Результативність самостійної роботи виявляється під час заслуховування та обговорення доповідей,  

поточного модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та підсумкового оцінювання 

успішності здобувачів освіти у сесію. 

 

4. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Конституція України [Електронний ресурс]: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
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2003. № 40–44. Ст. 356. 
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України. 2001. № 25–26. Ст. 131. 
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року № 8073 X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10. 
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7. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12. 

8. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [Електронний 

ресурс]: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12. 

9. Про звернення громадян [Електронний ресурс]: Закон України від 2 жовтня 1996 року                   

№ 393/96-ВР. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 

10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс]: Закон 

України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-

%D0%B2%D1%80. 
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України від 16 липня 1999 року № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14. 
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https://zakon.rada.gov.ua/go/2464-17. 
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фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний 

ресурс]: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-18. 
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URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/576-19. 
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ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/415-2002-%D0%BF. 

31. Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень  [Електронний ресурс]: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/110-2011-
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2021-%D0%BF#Text 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Допоміжна література 

 
1. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник. К. : Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с. 

2.Фінансове право України : навчальний посібник / за ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко. Одеса : 

Фенікс, 2012. – 190 с. 

3.Фінансове право : підручник / за редакцією О. П. Гетьманець. Харків, 2017. URL: 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_2017.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Ленівський Р. Правові основи інвестиційної співпраці України та КНР. 2021. URL: 

http://tuipravo.info/publikatsii/novyny-kompanii/item/3121-ruslan-lenivskyi-pravovi-osnovy-investytsiinoi-

spivpratsi-ukrainy-ta-knr.html  

5. Вайцеховська О. Міжнародно-правові аспекти співпраці України з міжнародними фінансовими 

організаціями. URL: http://www.yurvisnyk.in.ua/v4_2021/18.pdf 

6. Воронова Л. К. Конституція України і фінансове законодавство. Право України. № 1–2. 2012. С. 111–

-124. 

7. Коваленко А .А. Функції та завдання фінансового права. Проблеми теорії і практики. 2020. URL:  
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