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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Мета: Мета вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право 

(публічні фінанси)»: 
 вивчення фінансового права у всіх його виявах: як самостійну галузь 

права національної системи права, як систему законодавства, частково як 
науку, що вивчає фінансове право;  

 формування у вивчаючих теоретично і емпірично обґрунтованих 
знань про провідну роль, яку відіграє фінансове право у регулюванні 
державою суспільних відносин, що виникають з приводу мобілізації, 
розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів 
коштів, які створюють матеріальну основу для виконання завдань та 
функцій держави;  

 засвоєння теоретичних положень і змісту фінансового законодавства, 
застосування фінансово-правових норм до конкретних життєвих ситуацій; 

 опанування студентами механізму виникнення, зміни та 
припинення фінансово-правових відносин, а також нормативно-правового 
забезпечення у сфері державних фінансів; 

 вивчення студентами фінансового законодавства, сукупності 
юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають в 
процесі мобілізації, розподілу і використання централізованих і 
децентралізованих фондів коштів з метою забезпечення виконання завдань і 
функцій держави; 

 формування у майбутніх спеціалістів правової свідомості та 
правової культури, правових засад регулювання фінансової діяльності, 
вдосконалення навичок використання теоретичного і нормативно-
правового матеріалу при вирішенні практичних завдань забезпечення 
необхідних умов функціонування підприємств, установ та організацій 
різних форм власності. 

Завдання:  
 передача студентам комплексу знань про поняття, систему і роль 

фінансового права в сучасних умовах, про закони та підзаконні нормативно-
правові акти, норми фінансового права, які регулюють фінансову діяльність 
держави та фінансову систему України, фінансовий контроль, бюджетний 
устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські та 
валютні правовідносини, що виникають між різноманітними суб’єктами цих 
відносин; 

 озброєння майбутніх фахівців системними знаннями щодо змісту, 
предмету, специфіки прояву та методів регулювання публічних фінансових 
правовідносин, що сприяє засвоєнню дисциплін як економічного циклу, так і 
цивільного, господарського, адміністративного, банківського та біржового  
права України; 
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 сприяння формуванню у майбутніх фахівців  економічного та 
правового мислення, свідомого дотримання і виконання законів та правових 
приписів, правильного застосуванню норм законів та юридичних приписів, 
потрібних для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової 
економіки України.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
Знати: 
 базові поняття фінансового права: поняття, предмет, метод, джерела 

фінансового права та його місце у системі права України; 
 сучасні тенденції в розвитку фінансових правовідносин; 
 організаційно-правові засади діяльності фінансових органів 

держави; 
 систему джерел фінансового права; 
 законодавчі та основні нормативно-правові акти відомчого 

характеру; 
 поняття, зміст, форми і методи здійснення фінансового контролю; 
 поняття, структуру та особливості бюджетно-правових відносин та 

інших фінансово-правових інститутів; 
 правові основи грошового обігу в Україні, правила ведення 

безготівкових розрахунків та касових операцій; 
 правовий режим валютних операцій;  
 види юридичної відповідальності за фінансові правопорушення та 

відповідні санкції. 
Уміти: 
 вільно орієнтуватися в системі фінансового законодавства України;  
 знаходити і добирати необхідну фінансово-правову інформацію;   
 відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для 

вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній 
практичній діяльності;  

 користуватися першоджерелами фінансового права; 
 аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права; 
 правильно кваліфікувати фінансово-правові ситуації та 

застосовувати відповідні норми фінансового права; 
 застосовувати зразки фінансових документів у практичній діяльності 

для вирішення правових питань;  
 коментувати, надавати консультації та практичні рекомендації з 

питань застосування норм Бюджетного та Податкового кодексів України у 
практичній діяльності; 

 вживати заходи з метою запобігання фінансових правопорушень на 
підприємствах та установах по місцю роботи. 

Вивчення дисципліни повинно базуватись на знаннях, отриманих 
студентами під час опанування ними фундаментальних положень 
адміністративного права та інших суміжних правових дисциплін і курсів. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНІ 
ФІНАНСИ)» 

№ 
з/п 

Назва змістовного модулю та теми 

 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Змістовний модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

Діяльність держави й органів місцевого самоврядування в галузі 
публічних фінансів 
Предмет і метод, система, джерела і наука фінансового права 
Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини 
Фінансовий контроль 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства 

 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
Змістовний модуль 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ 
ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ 

6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 

Поняття бюджету. Бюджетна система України 
Бюджетний процес 
Правові основи оподаткування 
Правові основи державних і муніципальних запозичень, боргу та 
державного кредиту 
Правове регулювання страхування 

 Змістовний модуль 3 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГРОШОВОЇ 

СИСТЕМИ 
11. 
12. 
13. 
14. 

Правові основи грошового обігу 
Фінансово-правові основи банківської діяльності 
Правове регулювання валютних відносин 
Фінансово-правове регулювання ціноутворення 

 
ЗМІСТ 

дисципліни 
«ФІНАНСОВЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ)» 

 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Змістовний модуль 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 
Тема 1. Діяльність держави й органів місцевого самоврядування в галузі 

публічних фінансів 
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Поняття і методи діяльності держави й органів місцевого 
самоврядування в галузі публічних фінансів. Публічні фінанси. Поняття 
фінансів. Межа між державними і приватними фінансами. Функції фінансів. 
Поняття фінансів України. Централізовані і децентралізовані фонди коштів. 
Методи фінансової діяльності держави. 

Фінансова система України. Поняття фінансової системи України. 
Елементи фінансової системи України. Підсистеми фінансової системи 
України. 

Органи держави і місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління фінансами. Повноваження Верховної ради Україні в сфері 
управління фінансами. Повноваження Президента Україні в сфері управління 
фінансами. Повноваження Кабінету Міністрів Україні в сфері управління 
фінансами. Повноваження Міністерства фінансів Україні в сфері управління 
фінансами. 

Література [1, 2, 7, 9, 11, 15, 25, 30, 37-40]. 
 

Тема 2. Предмет і метод, система, джерела і наука фінансового права 
Поняття фінансового права, його предмет та метод. Фінансове право як 

галузь права. Предмет фінансового права. Класифікація відносин що 
складають предмет фінансового права. Метод фінансового права України. 
Поняття фінансового права. 

Система фінансового права. Структура фінансового права. Фінансове 
законодавство. 

Джерела фінансового права. Поняття джерел фінансового права. 
Нормативно-правові акти, що регулюють фінансові відносини. 

Наука фінансового права. Основні положення вчення про фінанси. 
Поняття грошей. Завдання науки фінансового права. 

Література [1, 3, 8, 10, 12, 16, 26, 31, 37-40]. 
 

Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини 
Фінансово-правові норми: поняття, особливості та види. Загальні та 

спеціальні риси фінансово-правової норми. Імперативний характер 
фінансово-правових норм. Забороняючи, зобов’язуючі та уповноважуючі 
фінансово-правової норми (категоричність). Види фінансово-правових норм 
в залежності від змісту. Поняття фінансово-правових норм. Структура 
фінансово-правових норм. Особливості фінансово-правових санкцій. 

Фінансові правовідносини: їхній зміст і особливості. Загальні ознаки 
фінансових правовідносин Особливості фінансових правовідносин. Поняття 
фінансових правовідносин. Структура фінансових правовідносин. Суб’єкти 
фінансових правовідносин. Об’єкти фінансових правовідносин. Класифікація 
фінансових правовідносин залежно від їхньої галузевої специфіки. 

Література [1, 4, 9, 11, 13, 17, 27, 32, 37-40]. 
 

Тема 4. Фінансовий контроль 
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Поняття й значення фінансового контролю. Риси притаманні 
фінансовому контролю. Завдання фінансового контролю. Поняття фінансової 
дисципліни. Поняття фінансового контролю. 

Види фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю. 
Методи фінансового контролю. Визначення методу фінансового 

контролю. Основні методи фінансового контролю. 
Органи фінансового контролю. Класифікація органів фінансового 

контролю. Повноваження Верховної ради Україні в сфері фінансового 
контролю. Повноваження Президента Україні в сфері фінансового контролю. 
Повноваження Кабінету Міністрів Україні в сфері фінансового контролю. 
Повноваження Міністерства фінансів Україні в сфері фінансового контролю. 
Повноваження Національного банку Україні в сфері фінансового контролю. 

Аудиторський контроль. Основне завдання аудиторського контролю. 
Поняття аудиту. Права аудиторських фірм. Обов’язки аудиторських фірм. 
Етапи проведення аудиторської перевірки. 

Література [1, 5, 10, 12, 14, 18, 28, 33, 37-40]. 
 

Тема 5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі 

юридичної відповідальності. Зміст юридичної відповідальності. Напрями 
формування норм відповідальності за порушення фінансового законодавства. 
Окремі блоки відповідальність за порушення фінансового законодавства. 
Ознаки, властиві юридичній відповідальності в цілому. Поняття 
відповідальність за порушення фінансового законодавства. 

Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства. 
Поняття фінансового правопорушення. Поняття бюджетного 
правопорушення. Поняття податкового правопорушення. Ознаки порушення 
фінансового законодавства. Складові елементи правопорушення. 

Відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Перелік 
заходів, що застосовують до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів 
за вчинені ними бюджетні правопорушення. Відповідальність за Бюджетним 
кодексом. 

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. 
Особливості заходів фінансової відповідальності за порушення податкового 
законодавства. 

Література [1, 6, 11, 13, 15, 19, 29, 34, 37-40]. 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
Змістовний модуль 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ 
ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ  

 
Тема 6. Поняття бюджету. Бюджетна система України 

Бюджет, його доходи та видатки. Загальний і спеціальний фонди 
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бюджету. Економічний і правовий аспекти бюджетних відносин. Особливості 
бюджету як правової категорії. Класифікація доходів бюджету.  

Поняття бюджетної класифікації. Складові частини бюджетної 
класифікації. Складові податкових надходжень. Складові неподаткових 
надходжень. Складові доходів від операцій з капіталом. Складові офіційних 
трансфертів за Бюджетною класифікацією. Способи групування та 
класифікації видатків бюджету. 

Бюджетна система України. Поняття бюджетного устрою. Склад 
бюджетної системи України. Поняття зведеного бюджету. Мета існування 
зведеного бюджету. Особливості визначення бюджетного періоду. 

Державний бюджет України. Доходи та видатки Державного бюджету 
України. Контроль та звіти про проведені таємні видатки. Єдиний 
казначейський рахунок. Структура єдиного казначейського рахунку. 
Призначення єдиного казначейського рахунку. 

Місцеві бюджети. Загальний та спеціальний фонди місцевих бюджетів. 
Доходи та видатки місцевих бюджетів. Поняття бюджету розвитку. 

Література [1, 7, 12, 14, 16, 20, 30, 35, 37-40]. 
 

Тема 7. Бюджетний процес 
 
Поняття та принципи бюджетного процесу. Бюджетний цикл. 

Принципи, властиві бюджетній системі України взагалі, так і притаманні 
тільки бюджетному процесу. Стадії бюджетного процесу. 

Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження. Повноваження 
Верховної ради Україні як учасника бюджетного процесу. Повноваження 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету як учасника бюджетного 
процесу. Повноваження Президента Україні як учасника бюджетного 
процесу. Повноваження Кабінету Міністрів Україні як учасника бюджетного 
процесу. Повноваження Міністерства фінансів Україні як учасника 
бюджетного процесу. Повноваження Національного банку Україні як 
учасника бюджетного процесу. 

Головні розпорядники бюджетних коштів. Одержувачі бюджетних 
коштів. 

Складання проектів бюджетів. Право складання проекту бюджету. 
Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 
рік. Проект закону про Державний бюджет України. 

Розгляд і прийняття бюджетів. Підготовка Верховною Радою України 
проекту закону до першого читання. Друге читання проекту закону про 
Державний бюджет. Третє читання проекту закону про Державний бюджет. 

Виконання бюджетів. Казначейська форма обслуговування Державного 
бюджету України. Єдиний казначейський рахунок. Бюджетний розпис. Стадії 
виконання Державного бюджету за видатками. 

Звітність про бюджет. Річний звіт Кабінету Міністрів про виконання 
Державного боджету. 
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Література [1, 8, 13, 15, 17, 21, 31, 36, 37-40]. 
 

Тема 8. Правові основи оподаткування 
Поняття податку, його функції. Принципи оподаткування. Відмінність 

податку, збору, мита, обов’язкового платежу. Загальні та спеціальні функції 
податків. Принципи побудови податкової системи України.  

Поняття податкового права і податкових правовідносин. Види 
податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. Склад 
податкових правовідносин. 

Юридичний склад податку. Суб'єкт податку. Об'єкт податку. Ставка 
податку. Одиниця обкладання. Строк сплати. Податкові пільги. База 
оподаткування. 

Класифікація податків. Загальнодержавні податки. Місцеві податки. 
Податки з юридичних осіб. Податки з фізичних осіб. Змішані податки. Прямі 
і непрямі податки. 

Література [1, 9, 14, 16, 18, 22, 32, 36, 37-40]. 
 

Тема 9. Правові основи державних і муніципальних запозичень, боргу та 
державного кредиту 

Поняття правового інституту державного та муніципального 
запозичення, його особливості. Поняття державного і муніципального 
кредиту. Правовідносини, які виникають між державою та муніципальними 
органами при запозиченні коштів у юридичних і фізичних осіб. Інститут 
державних та муніципальних запозичень. Внутрішній державний борг. 
Зовнішній державний борг. Управління державним боргом.  

Державний та муніципальний кредит. Управління державним і 
муніципальним боргом. Правові основи державного кредитування. Форми 
державних запозичень. Класифікація державних позик. Державне або 
муніципальне кредитування.  

Право на запозичення місцевих органів самоврядування. Запозичення 
до бюджетів розвитку.  

Література [1, 9, 14, 16, 18, 22, 32, 36, 37-40]. 
 

Тема 10. Правове регулювання страхування 
Поняття страхування та його риси. Сутність і функції страхування. 

Історія виникнення і розвитку страхової справи у світі. Структура 
національного страхового ринку. Страхова компанія. 

Основні галузі і види страхування. Майнове страхування. Особисте 
страхування. Соціальне страхування. Страхування цивільної 
відповідальності. Страхування підприємницьких ризиків. Співстрахування та 
перестрахування. 

Добровільне та обов’язкове страхування. Класифікація фінансово-
правових взаємовідносин у сфері страхування. Зміст та особливі умови 
договору страхування. 
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Організація нагляду та контролю за страховою діяльністю в Україні. 
Література [1, 9, 14, 16, 18, 22, 32, 36, 37-40]. 
 

Змістовний модуль 3 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Тема 11. Правові основи грошового обігу 

Поняття грошової системи. Грошова система України та її розвиток у 
сучасних умовах. 

Принципи побудови грошової системи та її структура. Елементи 
грошової системи. Правові основи грошового обігу в Україні. Грошова 
реформа: поняття, види. Етапи проведення грошової реформи в Україні. 

Правила ведення безготівкових розрахунків. Форми платіжних 
документів, які підтверджують безготівкові розрахунки. 

Порядок ведення касових операцій в Україні. Форми касових 
документів, за допомогою яких оформлюються касові операції. Компетенція 
керівника організації, головного бухгалтера та касира при здійсненні касових 
операцій. 

Контроль за веденням касових операцій. Порядок проведення ревізії 
каси та оформлення її результатів. 

Література [1, 10, 15, 17, 19, 21, 33, 35, 37-40]. 
 

Тема 12. Фінансово-правові основи банківської діяльності 
Поняття та структура банківської системи України; взаємозв’язки між 

її елементами по горизонталі і вертикалі. 
Національний банк України, його правовий статус, функції. Структура 

Національного банку України, керівні органи. Характеристика заходів, які 
застосовуються Національним банком України до порушників фінансової 
дисципліни. 

Правовий статус та види комерційних банків за спеціалізацією 
діяльності. Порядок створення, реорганізації і ліквідації комерційного банку. 

Характеристика базових операцій комерційних банків. Правові основи 
кредитування. Поняття, принципи і види кредитів. Забезпечені кредити. 
Предмет застави при кредитування. Іпотека. Правова природа взаємозв’язку 
між банком і позичальником. Структура і зміст кредитного договору. 

Порядок відкриття рахунку у банку. Правові форми безготівкових 
розрахунків. Основні платіжні документи. 

Характеристика сумнівних і значних операцій. Відповідальність банків 
та їх клієнтів за порушення фінансової дисципліни. 

Література [1, 3, 11, 16, 18, 20, 22, 34, 37-40]. 
 

Тема 13. Правове регулювання валютних відносин 
Поняття валюти та валютних цінностей. 
Поняття валютної операції. Правовий режим валютних операцій. 
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Ліцензування валютних операцій комерційних банків. Порядок надання 
ліцензій на здійснення операцій з валютними цінностями, їх види.  

Загальні положення про розрахунки в іноземній валюті на території 
України. Правила здійснення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти 
готівкою. Операції з продажу валюти на Міжбанківській валютній біржі. 

Валютний контроль та органи, що його здійснюють. 
Література [1, 4, 12, 17, 19, 21, 23, 35, 37-40]. 

 
Тема 14. Фінансово-правове регулювання ціноутворення 

Зміст державного регулювання цін і тарифів. Поняття ціни. Державна 
політика ціноутворення. Методи державного регулювання цін або тарифів. 
Державне регулювання цін як форма втручання держави у вільні ринкові 
відносини і як форма забезпечення раціонального і збалансованого руху 
публічних грошових фондів.  

Функції та елементи ціни. Облікова функція ціни. Розподільча функція 
ціни. Стимулююча функція ціни. Витратний і прибутковий елементи ціни. 
Податок на додану вартість як елемент ціни. Собівартість реалізованої 
продукції.  

Система цін. Оптові ціни. Роздрібні ціни. Кошторисні ціни. Тарифи. 
Зовнішньоторговельні ціни. Державні фіксовані ціни (тарифи). Граничні рівні 
цін (тарифів) або граничні відхилення від державних фіксованих цін і 
тарифів. 

Органи ціноутворення. Спеціальні повноваження Кабінету Міністрів 
України у сфері ціноутворення. Координація роботи по здійсненню політики 
цін. 

Література [1, 5, 13, 18, 20, 22, 24, 35, 37-40]. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Поняття і розподіл фінансів. 
2. Загальні методи фінансової діяльності держави. 
3. Спеціальні методи фінансової діяльності держави. 
4. Поняття і склад фінансової системи України. 
5. Органи держави і місцевого самоврядування, які здійснюють управління 
фінансами. 
6. Повноваження Верховної Ради України в сфері управління фінансами. 
7. Повноваження Президента України в сфері управління фінансами. 
8. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами. 
9. Повноваження Міністерства фінансів України в сфері управління 
фінансами. 
10. Поняття фінансового права, його предмет та метод. 
11. Принципи фінансового права. 
12. Система фінансового права. 
13. Джерела фінансового права. 
14. Поняття, особливості та структура фінансово-правових норм. 
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15. Класифікація фінансово-правових норм (в залежності від категоричності). 
16. Класифікація фінансово-правових норм (в залежності від змісту). 
17. Поняття, ознаки та особливості фінансових правовідносин. 
18. Особливості структури фінансових правовідносин. 
19. Класифікація фінансових правовідносин (в залежності від галузевої 
специфіки). 
20. Класифікація фінансових правовідносин (в залежності від характеру 
фінансово-правових норм). 
21. Класифікація фінансових правовідносин (в залежності від тривалості 
існування). 
22. Класифікація фінансових правовідносин (в залежності від об’єкта). 
23. Класифікація фінансових правовідносин (в залежності від структури 
фінансової системи). 
24. Класифікація фінансових правовідносин (в залежності від змісту). 
25. Поняття і значення фінансового контролю. 
26. Види фінансового контролю. 
27. Методи фінансового контролю. 
28. Перевірка як метод фінансового контролю та її види. 
29. Класифікація органів фінансового контролю. 
30. Повноваження Верховної Ради України в сфері фінансового контролю. 
31. Повноваження Рахункової палати України в сфері фінансового контролю. 
32. Повноваження Президента України в сфері фінансового контролю. 
33. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері фінансового 
контролю. 
34. Повноваження Міністерства фінансів України в сфері фінансового 
контролю. 
35. Загальна характеристика аудиторського контролю. 
36. Поняття та характеристика бюджету. 
37. Поняття та характеристика бюджетної класифікації. 
38. Класифікація доходів бюджету (податкові надходження). 
39. Класифікація доходів бюджету (неподаткові надходження). 
40. Класифікація доходів бюджету (доходи від операцій з капіталом). 
41. Класифікація доходів бюджету (трансферти). 
42. Класифікація видатків бюджету (функціональна класифікація). 
43. Класифікація видатків бюджету (економічна класифікація). 
44. Класифікація видатків бюджету (відомча класифікація). 
45. Класифікація видатків бюджету (програмна класифікація). 
46. Класифікація фінансування бюджету. 
47. Класифікація боргу. 
48. Загальний та спеціальний фонди бюджету. 
49. Склад бюджетної системи України. 
50. Поняття та особливості бюджетного періоду. 
51. Загальна характеристика Державного бюджету України. 
52. Загальна характеристика місцевих бюджетів. 
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53. Поняття та принципи бюджетного процесу. 
54. Поняття та особливості бюджетного циклу. 
55. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження. 
56. Повноваження Верховної Ради України як учасника бюджетного процесу. 
57. Повноваження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету як 
учасника бюджетного процесу. 
58. Повноваження Кабінету Міністрів України як учасника бюджетного 
процесу. 
59. Повноваження Міністерства фінансів України як учасника бюджетного 
процесу. 
60. Повноваження Національного банку України як учасника бюджетного 
процесу. 
61. Поняття та види головних розпорядників бюджетних коштів. 
62. Поняття та види одержувачів бюджетних коштів. 
63. Стадія складання проектів бюджетів. 
64. Стадія розгляду і прийняття Закону про Державний бюджет України. 
65. Стадія виконання бюджету. 
66. Стадія підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету. 
67. Поняття та особливості податків. 
68. Функції податків. 
69. Принципи побудови системи оподаткування. 
70. Поняття та види податкових правовідносин. 
71. Юридичний склад податку. 
72. Загальнодержавні та місцеві податки, збори і обов’язкові платежі. 
73. Прямі та непрямі податки. 
74. Податки з фізичних і юридичних осіб та змішані податки. 
75. Завдання та функції податкових органів України. 
76. Поняття страхування, його завдання та функції. 
77. Класифікація страхування. 
78. Права та обов’язки учасників страхових правовідносин. 
79. Поняття ціни та методи державного регулювання цін чи тарифів. 
80. Класифікація цін. 
81. Повноваження органів ціноутворення. 
82. Банківська система України. 
83. Поняття та види банків. 
84. Правовий статус Національного банку України. 
85. Правове положення комерційних банків України. 
86. Загальна характеристика розрахунково-касових операцій банків. 
87. Поняття і зміст валютного регулювання. 
88. Органи валютного регулювання і контролю. 
89. Поняття і види валютних операцій. 
90. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Контрольна робота складається із теоретичного завдання, яке 

складається з трьох питань. Теоретичне завдання необхідно виконати у 
письмовій реферативній формі шляхом викладення повних та обґрунтованих 
відповідей на поставлені питання. Відповіді на питання повинні даватися з 
посиланням на нормативно-правові акти і науково-теоретичні положення 
щодо теми завдання. У кінці надається список використаної літератури, де 
зазначаються нормативно-правові акти та література, на які студент 
посилається при написанні роботи. Список складається з наданням повної 
назви нормативно-правового акту, автора (авторів), підручника, монографії, 
статті тощо. 

Завдання для контрольних робіт складені у десяти варіантах. Варіант 
контрольної роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової 
книжки. Наприклад, якщо остання цифро залікової книжки «1», то студент 
повинен виконувати перший варіант контрольної роботи тощо. 
 

Варіант №1 
1. Фінансово-правові норми: поняття, види, особливості. 
2. Дефіцит та профіцит бюджету. Джерела фінансування дефіциту. 
3. Юридичні особи як платники податків. 
 

Варіант №2 
1. Фінансові правовідносини: поняття, суб’єкт, об’єкт, зміст. 
2. Державне мито. 
3. Правове регулювання готівкового обігу. 
 

Варіант №3 
1. Предмет та метод фінансового права України. 
2. Аудиторська діяльність. 
3. Резервний фонд бюджету. 
 

Варіант №4 
1. Фінансова система України. 
2. Міжбюджетні трансферти: поняття, види, принципи. 
3. Об’єкт оподаткування: поняття, види. 
 

Варіант №5 
1. Фінансовий контроль: поняття та значення. 
2. Класифікація видатків. 
3. Предмет і метод податкового права. 
 

Варіант №6 
1. Суб’єкти проведення фінансового контролю. 
2. Бюджет: поняття, значення. 
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3. Ставка податку: поняття, види. 
 

Варіант №7 
1. Джерела фінансового права України. 
2. Розгляд та прийняття бюджету. 
3. Співвідношення податку і збору. 
 

Варіант №8 
1. Бюджетне законодавство України. 
2. Класифікація обов’язкових платежів. 
3. Поняття та зміст валютного регулювання. 
 

Варіант №9 
1. Субвенції. Види субвенцій. 
2. Податковий обов’язок. 
3. Валютний контроль. 
 

Варіант №10 
1. Контроль за виконанням бюджету. 
2. Мито: поняття, види. 
3. Банківська система України. 
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20. Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для 
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законодавчих термінів України. — О. : Фенікс, 2004. — 180с. 

26. Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи 
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ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 120с. 

29. Мілявський М.Ю., Милявська Е.П., Андрєєв П.С. Навчальний 
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Краматорськ : ДДМА, 2007. — 208c. 

30. Податкове право України: підручник /  М. П. Кучерявенко — Х.: 
Право, 2012. — 528 с. 
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Таций и др.]. - Х. : Право, 2012. - 319 с. 
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самост. підготов. до комплекс. держ. екзамену з фаху / Бедринець М. Д. [та 
ін.] ; під заг. ред. д.е.н., проф. Тарангул Л. Л. ; Нац. ун-т держ. податк. 
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36. Фінансова грамотність  : підручник / [О. І. Білик та ін.] ; за ред. д-ра 
екон. наук, проф. Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. 
Київ). - К. : УБС НБУ, 2012. - 322 с.  

37. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. Навч. 
закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; - К.: 
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40. Фінансово-правове регулювання державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи 
удосконалення  : монографія / В. І. Курило, В. В. Мушенок. - Ніжин : 
Лисенко М. М. [вид.], 2012. - 159 с.  

 
Інтернет – ресурси: 

1. www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Рахункової палати України 
2. www.customs.gov.ua- Офіційний сайт Державної митної служби 
3. www.kmu.gov.ua- Офіційний сайт Кабінету Міністрів України 
4. www.mfu.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства фінансів України 
5. www.nbu.gov.ua-Офіційний сайт Національного банку України 
6. www.pravoznavec.com.ua- Електронна бібліотека юридичної літератури 
«Правознавець» 
7. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Офіційний сайт 
Верховної Ради України 
8. www.sta.gov.ua- Офіційний сайт Державної податкової адміністрації 
9. www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України 
10. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Офіційний сайт 
Державного комітету статистики України  
11. www/treasury.gov.ua- Офіційний сайт Державного казначейства України 
12. http: // economicus/ ru – економічний портал, головна мета якого, - надання 
якісної інформації по найширшому спектру економічних дисциплін. 
13. http: // www. Libertarium. ru – Колекція текстів російських вчених з 
проблем економічної теорії і економічної політики, переклади статей та книг 
відомих західних економістів. 
14. www. nber.org – Національне бюро економічних досліджень США. 
15. www.oecd.org - Організація економічного співробітництва та розвитку. 
16. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..edu/het – сайт по історії 
економічної думки. 
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