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Передмова 

Шановні студенти! 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Фінансове 

право». Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам 

зорієнтуватися при підготовці до практичних занять, організувати 

самостійну роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Фінансове право» з 
іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню 

та які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Фінансове право» призначена для студентів напряму 

підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» в галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво». 

Ринкова економіка з її різноманітними моделями, відомими 

світовій практиці, є соціально-орієнтованим господарством з 
державним регулюванням. 

Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і в 

механізмі їх регулювання з боку держави відіграє фінансове право. 

Дисципліна «Фінансове право» передбачає вивчення основних 

фінансово-правових відносин, що регулюють фінансову діяльність і 

Банківське 

право 

Конституційне 

право 

Податкове 

право 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Кримінальне 

право 

Адміністративне 

право 
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фінансову систему України, бюджетний устрій і бюджетний 

процес, а також податкові і кредитні, страхові, банківські і валютні 
правовідносини юридичних та фізичних осіб у сучасних умовах. 

Слід пам’ятати, що фінансове законодавство України дуже 

мобільне і часто змінюється у зв’язку з активним законодавчим 

процесом. Тому потрібно регулярно слідкувати за змінами у 

фінансовому законодавстві, повсякденно аналізувати спеціальну 

літературу і періодику. 

Мета дисципліни «Фінансове право» - ознайомити студентів з 
механізмом правового регулювання процесів мобілізації, розподілу 

та використання централізованих і децентралізованих фондів 

коштів держави. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

знати:  

� поняття та основні категорії фінансового права й 

законодавства; 

� джерела та систему фінансового законодавства; 

� теоретичні положення фінансового права; 

� характеристику та особливості фінансової діяльності; 
� правові основи фінансового контролю; 

� види та особливості відповідальності за порушення 

фінансового контролю; 

� зміст інституту бюджетного права, бюджетної системи 

України та бюджетний процес; 

� зміст інституту податкового права та податкової системи 

України; 

� правовий режим державного кредиту та державного боргу; 

� правові основи загальнообов’язкового державного 

страхування; 

� правові основи регулювання банківської діяльності та 

грошового оберту; 

� правові основи валютного регулювання та контролю. 
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вміти:  

� правильно тлумачити, аналізувати і застосовувати норми 

фінансового права; 

� вирішувати правові ситуації; 
� давати загальну правову оцінку діям учасників фінансових 

відносин. 

 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

  

1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва теми К-сть 

год. 

1. Предмет, метод, джерела та система фінансового 2 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційни

й рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів ECTS – 

3,5 
Галузь знань 

0305 «Економіка 

підприємництва» 

 

 

 

Напрям 

підготовки 

6.030508 

«Фінанси і 
кредит» 

Нормативна за 

вибором студента 

Модулів – 1 
Рік підготовки – 

2013-2014/4 курс 

Змістових модулів – 2 Семестр – 8-й 

Загальна кількість годин – 

126 

Лекції – 30 год. 

Практичні  - 14 

год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

- аудиторних – 4 

- самостійної роботи 

студента – 3 

Лабораторні - - 
год. 

Самостійна 

робота – 82 год. 

Вид контролю – 

залік 
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права. Фінансово-правові  норми та фінансово-

правові відносини. 

2. Правові засади організації фінансового контролю. 

Бюджетне право і бюджетний устрій України. 

2 

3. Бюджетний процес в Україні. Правовий режим 

цільових державних та місцевих фондів коштів. 

2 

4. Правові засади організації податкової системи. 

Податкове право, податкові правовідносини. 

Джерела податкового права. 

2 

5. Загальна характеристика системи податків в 

Україні. Відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

2 

6. Правові основи державного кредиту. Правові 
засади грошового обігу та розрахунків. 

2 

7. Банківська система України. Правові засади 

валютного регулювання. 

2 

 Всього  14 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента 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 студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Фінансове право» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 
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- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 

розвитку; 

- 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. 

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 студента 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. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за ECTS 

90-100 балів Відмінно А 

82-89 балів 
Добре 

В 

74-81 балів С 

64-73 балів 
Задовільно 

D 

60-63 балів Е 

35-59 балів 

Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 балів 
Незадовільно з 
обов’язковим 

FX 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття 1. Предмет, метод, джерела та система 

фінансового права. Фінансово-правові норми та фінансово-

правові відносини 

ПЛАН 

1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового 

регулювання. 

2. Фінансове право в системі права України. 

3. Система та джерела фінансового права. 

4. Фінансове право та наука фінансового права. 

5. Принципи фінансового права. 

6. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види. 

7. Фінансові правовідносини: зміст та особливості. 
8. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин. 

Література до теми: [] 

Контрольні запитання: 

1. Що є предметом фінансового права ? 

2. Який основний метод фінансово-правового регулювання ? 

3. В чому полягає категоричність фінансових приписів ? 

4. Що таке фінансове право як галузь права ? 

5. Поясніть взаємозв’язок фінансового права з конституційним 

та адміністративним правом. 

6. Які джерела фінансового права Ви можете назвати ? 

7. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело 

фінансового права. 

8. Поясніть, у чому полягає суть фінансового права як науки ? 

Які її завдання ? 

9. Дайте визначення фінансово-правової норми. У чому 

полягають особливості фінансово-правових норм ? 

повторним вивченням 

курсу 
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10. Які види фінансово-правових норм Ви можете назвати ? 

11. Яка структура фінансово-правової норми ? 

12. Що таке фінансові правовідносини ? 

13. Які особливості фінансових правовідносин Ви можете 

назвати ? 

14. Що таке суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників 

фінансових відносин ? 

15. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових 

правовідносин ? 

16. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі 
правовідносин ? 

17. У  чому полягає різниця між поняттями «суб’єкт фінансового 

права» та «суб’єкт фінансових правовідносин» ? 

 

Практичне заняття 2. Правові засади організації  

фінансового контролю в Україні. Бюджетне право  і бюджетний 

устрій України 

ПЛАН 

1. Суть і значення фінансового контролю. 

2. Види та методи фінансового контролю. 

3. Організація та органи проведення фінансового контролю. 

4. Поняття та значення бюджету для функціонування держави. 

5. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне 

законодавство. 

6. Бюджетна система України: принципи побудови. 

7. Склад доходів та видатків бюджетів. 

8. Бюджетний устрій та система України. 

9. Принципи бюджетної системи України. 

10. Бюджетна класифікація. 

11. Класифікація доходів. 

12. Класифікація видатків. 

13. Класифікація фінансування. 

14. Складові частини бюджету. 
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     Література до теми: [] 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає суть фінансового контролю ? 

2. Які принципи розроблено у сфері фінансового контролю ? 

3. Які види фінансового контролю за часом проведення Ви 

можете назвати ? 

4. Як класифікується фінансовий контроль ? 

5. У чому полягає суть методів фінансового контролю ? Які 
методи Ви можете назвати ? 

6. Яким чином організовується порядок проведення ревізій 

(перевірок) ? 

7. Які органи можуть брати участь у проведенні фінансового 

контролю ? 

8. Що таке незалежний фінансовий контроль ? 

9. Якими повноваженнями у сфері фінансового контролю 

наділено органи загальної компетенції ? 

10. Якими контрольними повноваженнями у сфері фінансової 
діяльності наділено органи спеціальної компетенції ? 

11. У чому суть контрольних повноважень Рахункової палати 

України ? 

12. Що таке банківський нагляд і які контрольно-наглядові 
повноваження має Національний банк України ? 

13. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й 

політичне значення. 

14. Які складові частини бюджету Ви можете назвати ? 

15. Розкрийте поняття бюджетного права. 

16. Назвіть особливості бюджетних правовідносин. 

17. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства. 

18. Щ(о являє собою бюджетна система України ? 

19. Поясніть, у чому полягає взаємозв’язок між поняттями 

«бюджетна система» і «бюджетний устрій»? 

20. Охарактеризуйте принципи бюджетної системи України. 

21. В чому полягає значення бюджетної класифікації ? 
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22. Як класифікуються доходи й видатки бюджетної системи ? 

 

Практичне заняття 3. Бюджетний процес. Правовий режим 

цільових державних і місцевих фондів коштів 

ПЛАН 
1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу. 

2. Порядок складання проекту бюджету. 

3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України. 

4. Виконання Державного бюджету України та бюджетів 

місцевого самоврядування. 

5. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного 

бюджету України. 

6. Поняття та класифікація цільових фондів коштів. 

7. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду 

України. 

8. Порядок правового забезпечення загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. 

9. Правові засади функціонування Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків н6авиробництві та професійних 

захворювань. 

10. Правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації 
інвалідів. 

     Література до теми: [] 

Контрольні питання: 

1. Поясніть, у чому полягає зміст бюджетного процесу ? 

2. Які стадії бюджетного процесу Ви можете назвати ? 

3. Які принципи бюджетного процесу Ви можете назвати ? 

4. Що таке бюджетний цикл ? 

5. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу – 

складання проекту Закону про Державний бюджет України ? 

6. Розкрийте значення Бюджетної резолюції. 
7. Яким чином відбувається розгляд проекту Закону про 

Державний бюджет країни в парламенті ? 
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8. Поясніть, який порядок прийняття Державного бюджету 

України закріплений Бюджетним кодексом України ? 

9. В чому полягає виконання бюджетів ? 

10.  Кого з учасників бюджетного процесу Ви можете назвати ? 

11. В чому полягає суть казначейської системи виконання 

бюджету ? 

12. Що таке касове виконання бюджету ? 

13. Хто такі розпорядники бюджетних коштів ? 

14. Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого він 

адресується ? 

15. Поясніть, як здійснюється контроль зам виконанням 

бюджетів? 

16. Які форми звітності про виконання бюджетів існують в 

Україні ? 

17. Для чого створюються цільові фонди коштів ? 

18. Як можна класифікація цільові фонди коштів ? 

19. Проаналізуйте правові засади організації й діяльності 
Пенсійного фонду України. 

20. Які ставки збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування Ви можете назвати ? 

21. Хто є платником цього збору ? 

22. Охарактеризуйте порядок правового забезпечення 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

23. Поясніть, які правові засади функціонування Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань визначені в Україні ? 

24. Які правові гарантії у сфері соціального захисту та 

реабілітації інвалідів надає держава ? 
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Практичне заняття 4. Правові засади організації податкової 

системи України. Податкове право, податкові правовідносини. 

Джерела податкового права 

ПЛАН 

1. Податки: поняття, значення та функції. 
2. Податкова система України. 

3. Податкове право. 

4. Податкові правовідносини: особливості та види. 

5. Джерела податкового права. Елементи податкового закону. 

Література до теми: [] 

Контрольні запитання: 

1. Що являють собою податки ? 

2. У чому полягають функції податків ? Які функції Ви можете 

назвати ? 

3. Що таке податкова система ? 

4. Які принципи організації податкової системи Ви можете 

назвати ? 

5. Що являє собою податкова політика держави ? 

6. Що таке методологія оподаткування ? 

7. У чому полягає зміст інституту податкового права ? 

8. Які особливості правовідносин та норм податкового права ? 

9. Назвіть джерела податкового права. 

10. У чому полягає призначення Податкового кодексу ? 

11. Які елементи податкового закону Ви можете назвати ? Дайте 

їх загальну характеристику.  

 

Практичне заняття 5. Загальна характеристика системи 

податків в Україні. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства 

ПЛАН 

1. Загальні засади встановлення податків: платник податку, 

об’єкт оподаткування, ставка податку, податковий період. 

2. Загальнодержавні податки. 
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3. Місцеві податки. 

4. Загальнодержавні збори. 

5. Місцеві збори. 

6. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення. 

7. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

8. Адміністративна відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

9. Кримінальна відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

Література до теми: [] 

Контрольні питання: 

1. Загальнодержавні податки. 

2. Місцеві податки. 

3. Загальнодержавні збори. 

4. Місцеві збори. 

5. Які пільги встановлено чинним законодавством при сплаті 
прибуткового податку з громадян ? 

6. Охарактеризуйте порядок нарахування і сплати прибуткового 

податку.  

7. В чому полягає суть акцизного збору ? 

8. Дайте правову характеристику системи місцевих податків та 

зборів. 

9. В якому порядку придбавається торговий патент ? 

10. Які види патентів передбачає чинне законодавство ? 

11. Яка плата встановлюється за придбання торгового патенту ? 

12. Яки порядок переходу на спрощену систему оподаткування? 

13. Хто може сплачувати єдиний податок ? 

14. Які кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення Ви 

можете назвати ? 

15. У чому суть ухилень від оподаткування ? 

16. Які заходи відповідальності за порушення податкового 

законодавства передбачені в Україні ? 
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17. Який порядок застосування адміністративної 

відповідальності за порушення податкового законодавства ? 

18. Які підстави для застосування кримінальної 
відповідальності встановлено чинним законодавством ? 

 

Практичне заняття 6. Правові основи державного кредиту. 

Правові засади грошового обігу та розрахунків 

ПЛАН 

1. Поняття та функції державного кредиту. 

2. Форми державного кредиту. 

3. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі 
державного кредиту. 

4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів 

України. 

5. Правове регулювання грошового обігу в Україні. 
6. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил 

7. Правовий режим рахунків, що їх відкривають і обслуговують 

банківські установи. 

8. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні. 
     Література до теми: [] 

Контрольні питання: 

1. У чому полягає мета грошово-кредитної політики, яку 

проводить Національний банк України ? 

2. Які грошові реформи в Україні Ви можете назвати ? 

3. Що таке платіжна система ? Які види платіжних систем 

існують ? 

4. Якими повноваженнями наділений Національний банк 

України у сфері регулювання готівкового обігу ? 

5. Для чого встановлюється ліміт залишку касової готівки ? 

6. У чому полягає зміст касових правил ? 

7. Які обов’язки покладено на касира підприємства ? 

8. В чому полягає складна правова природа договору 

банківського рахунку ? 
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9. Які види рахунків передбачені чинним законодавством ? 

10. Які документи необхідні для відкриття поточних рахунків ? 

11. Які рахунки відкриваються представництвам нерезидентів в 

Україні ? 

12. Які терміни здійснення грошових переказів через банківські 
установи України ? 

13. Назвіть загальні вимоги до здійснення безготівкових 

розрахунків. 

14. Які платіжні інструменти передбачені чинним 

законодавством ? 

15. У якому порядку списуються кошти з рахунку клієнта 

банківської установи ? 

16. Дайте загальну характеристику акредитивів і чеків . 

17. Розкрийте поняття державного кредиту ? 

18. Які форми державного кредиту існують ? 

19. Дайте загальну характеристику нормативно-правового 

регулювання у сфері державних запозичень ? 

20. Які правові засади здійснення муніципальних запозичень 

встановлено чинним законодавством ? 

 

Практичне заняття 7.  Банківська система України. Правові 

засади валютного регулювання та валютного контролю 

ПЛАН 

1. Поняття банківської системи України та її елементи. 

2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-

кредитної політики та банківського нагляду. 

3.Поняття валюти та валютних цінностей. 

4. Поняття валютної операції.  
5. Правовий режим валютних операцій. 

Література до теми: [] 

Контрольні питання: 

1. Що таке банківська діяльність ? 

2. Які банківські операції Ви можете назвати ? 
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3. Які особливі риси притаманні банківській діяльності ? 

4. Як Ви можете визначити принципи банківської діяльності ? 

5. Що являє собою банківська система ? 

6. Які елементи входять до банківської системи України ? 

7. Поясніть що таке спеціалізований банк ? 

8.  У чому полягає суть правового становища державного банку? 

9. Які функції Національного банку України Ви можете назвати? 

10. Що являє собою грошово-кредитн6а політика центрального 

банку і які її інструменти Ви можете назвати ? 

11. Що таке банківський нагляд, яка його мета ? 

12. Які органи здійснюють банківський нагляд в Україні ? 

13. Що таке валюта та валютні цінності ? 

14. Охарактеризуйте поняття „валютна операція”. 

15. У чому полягає суть валютної політики, яку проводять 

уповноважені органи державної влади ? 

16. Який правовий режим валютних операцій визначений 

чинним законодавством України? 

17. Які види ліцензії на здійснення валютних операцій Ви 

можете назвати? 

18. Що становить зміст валютного регулювання ? 

19. Які органи уповноважені здійснювати валютне регулювання 

в Україні? 

20. Яким чином переказується, пересилається , вивозиться та 

ввозиться іноземна та національна валюта в Україну та за її межі ? 

21.  Які акти визначають правове становище пунктів обміну 

валюти? 

22. Яким чином здійснюються розрахунки за іноземну валюту в 

Україні? 

23. На які органи покладається валютний контроль в Україні ? 

24. Які порушення можуть виникнути у сфері валютних 

відносин? 

25. Які санкції за порушення валютного законодавства 

встановлено в Україні? 
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9. Рекомендована література 

Нормативно-правові документи: 

1. Конституція України  

2. Бюджетний Кодекс України 

3. Господарський Кодекс України 

4. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 21.05.1997 

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 

9.04.1999 

6. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”  

7. Закон України „Про власність” 

8. Закон України „Про державний бюджет України” від 

31.12.1998 

9. Закон України „Про банки і банківську діяльність”  від 

21.03.1991 

10. Закон України „Про Рахункову палату України” 

11. Закон України „Про Державну податкову службу” 

12. Закон «Про НБУ»від 7.12.2000 . 

13. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991. 

14. Закон України  «Про державну реєстрацію фізичних і 
юридичних осіб -підприємців»від 15.05.2003 

15. Закон України « Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» від14.05.1992 

16. Закон України «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обліку цінних паперів в Україні» від 

10.12.1997 

17. Закон України «Про оподаткування прибутку 

підприємств»від 28.12.1994 

18. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів»від 30.10.1996  

19. Закон України «Про податок на додану вартість»від 3.04.1997 

Література: 
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держуніверситету . вип. 100 Правознавство – Чернівці: Рута. 2000. 
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