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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Бюджетне і страхове право формують підвалини ефективного 
функціонування національної фінансової системи будь-якої країни світу. 
Поєднання цих двох складових фінансового права фактично означає 
гармонійну взаємодію регулювання та саморегулювання ринкових процесів. 
Бюджетні правовідносини значною мірою базуються на активній ролі держави, 
у той час як страхові правовідносини у своїй переважній більшості 
забезпечуються інституційною взаємодією приватних агентів, які тим не менше 
залежать від ефективного державного регулювання цієї сфери. 

Незважаючи на триваючий процес реформування нормативно-правової 
складової інституційної інфраструктури національної фінансової системи 
України, необхідно зазначити значні успіхи у формуванні ефективної відкритої 
для інтеграції до глобальної економічної системи національного страхування та 
бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку України. У зв’язку 
з цим важливого значення набуває вивчення дисципліни «Бюджетне і страхове 
право». 

Завдання полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь 
у сфері положень теорії права, забезпечення та набуття наступних 
компетентностей: 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.  
ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  
ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.  
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією.  
ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 
технологій і баз даних.  

ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 
формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 
обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки.  
ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у 
команді колег за фахом.  

ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 
інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами.  
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини.  
СК 8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне 
право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і 
цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. 

СК 9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права.  

СК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 
моделюванні правових ситуацій.  

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 
факти.  

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 
позиції.  

СК 13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 
СК 14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 
невизначеності.  

СК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і значення.  

СК 16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 
способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 
етики. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
Знати: 
 базові поняття бюджетного і страхового права: поняття, предмет, 

метод, джерела бюджетного і страхового права та його місце у системі права 
України; 

 сучасні тенденції в розвитку фінансових правовідносин; 
 організаційно-правові засади діяльності бюджетних органів держави; 
 систему джерел бюджетного і страхового права; 
 законодавчі та основні нормативно-правові акти відомчого 

характеру; 
 поняття, зміст, форми і методи здійснення бюджетного 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 бюджетного і страхового законодавства 

України;  
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 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 бюджетного і страхового права; 
 аналізувати нормативно-правові акти з бюджетного і страхового 

права; 
 правильно кваліфікувати фінансово-правові ситуації та застосовувати 

відповідні норми бюджетного і страхового 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 та фінансового права а також інших суміжних правових 
дисциплін і курсів. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 
«БЮДЖЕТНЕ І СТРАХОВЕ ПРАВО» 

Модуль 1 «Загальні положення бюджетного права» 
1.  Тема 1. Правові засади функціонування бюджету та бюджетної 

системи України 
2. Тема 2. Поняття бюджетного права 
3. Тема 3. Бюджетний процес 
4. Тема 4. Правовий механізм формування доходів та видатків бюджету 
5. Тема 5. Правові засади бюджетного контролю 
6. Тема 6. Міжбюджетні відносини 
Модуль 2 «Загальні положення страхового права» 
7. Тема 7. Сутність і класифікація страхування 
8. Тема 8. Договори страхування 
9. Тема 9. Страхова компанія (страховик) 
10. Тема 10. Держава як учасник страхових відносин в Україні 

 
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

до вивчення дисципліни 
«БЮДЖЕТНЕ І СТРАХОВЕ ПРАВО» 

 
Модуль 1 «Загальні положення бюджетного права» 



 6 

Розділ 1. Правові засади функціонування бюджету та бюджетної 
системи України 

Поняття бюджету. Запозичення. Дефіцит бюджету. Профіцит бюджету. 
Зведений бюджет. Функції бюджету. 

Бюджетна система України. Принципи бюджетної системи країни. 
Принцип ефективності та результативності. Принцип збалансованості. Принцип 
обґрунтованості. Принцип повноти. Принцип самостійності. Принцип 
субсидіарності. Бюджетна класифікація. 

Бюджетна політика держави. Бюджетна стратегія. Бюджетна тактика. 
Трансферти. 

 
Розділ 2. Поняття бюджетного права 
Предмет бюджетного права. Місце бюджетного права у системі 

фіскального права. 
Джерела бюджетного права. Бюджетно-правові відносини. Бюджетно-

правова норма. 
Суб’єкти бюджетного права. Особливості суб’єктів бюджетного права. 
 
Розділ 3. Бюджетний процес 
Поняття бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу. Бюджетний 

цикл. 
Класифікація розпорядників коштів 
Організаційні засади складання проекту державного бюджету. Поняття 

бюджетних запитів. 
Порядок прийняття бюджету. 
Організаційні засади виконання Державного бюджету України. 
Особливості бюджетного процесу в місцевих бюджетах. 
 
Розділ 4. Правовий механізм формування доходів та видатків бюджету 
Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Класифікація 

видатків бюджету. Класифікація кредитування бюджету. 
Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. Поняття 

фінансування бюджету. Власні повноваження органів місцевого 
самоврядування. 

Поняття державного боргу. Форми державного боргу. Державна позика. 
Казначейське зобов’язання України. Капітальний борг. Поточний боргу. 

Методи управління державним боргом. Анулювання державного боргу. 
Конверсія державного боргу. Консолідація. Реструктуризація. Рефінансування. 
Умови надання державних гарантій.  

 
Розділ 5. Правові засади бюджетного контролю 
Поняття бюджетного контролю. Принципи здійснення бюджетного 

контролю. 
Методи бюджетного контролю. Повноваження органів щодо здійснення 

бюджетного контролю. Подальший бюджетний контроль. Попередній 
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бюджетний контроль. Поточний бюджетний контроль. Ревізія. Акт ревізії. 
Перевірка. Документальна перевірка. Камеральна перевірка. 

Поняття бюджетного правопорушення. 
Відповідальність за бюджетні правопорушення. 
 
Розділ 6. Міжбюджетні відносини 
Поняття міжбюджетних відносин. 
Поняття міжбюджетних трансфертів. Види міжбюджетних трансфертів. 

Дотації вирівнювання. Додаткові дотації. Індекс відносної 
податкоспроможності. 

Поняття субвенцій. Види субвенцій. 
 

Модуль 2 «Загальні положення страхового права» 
Розділ 7. Сутність і класифікація страхування 
Поняття страхування. Страхові правовідносини. Принципи страхування. 

Франшиза. Суброгація. Контрибуція. Джерела страхового права. 
Форми страхування. Добровільне страхування. Види страхування. 

Особисте страхування. Застраховані. Медичні установи. Нещасний випадок. 
Страхування від нещасних випадків. Страхування життя. Майнове страхування. 
Страхування від вогню. Страхування тварин. Страхування відповідальності. 
Бонус-малус. 

 
Розділ 8. Договори страхування 
Поняття договору страхування. Предмет договору страхування. 
Правила страхування. 
Зміст договору страхування. 
Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового 

відшкодування. Аварійні комісари. Викупна сума. 
Припинення та визнання недійсним договору страхування. 
Поняття страхувальника. 
 
Розділ 9. Страхова компанія (страховик) 
Поняття страхової компанії (страховика). Вимоги до страховика. 
Перестрахування й співстрахування. Страхові брокери. Перестрахові 

брокери. Страхові агенти. Агентська діяльність. Цесія. Цедент. Цесіонарій. 
Ретроцесія. Ретроцедент. Ретроцесіонарій. 

Страхові ризики. Страхові тарифи. Оригінальна комісія. 
Перестрахувальна комісія. Брокерська комісія. Ексцедент за договором. 
Страховий випадок. Страхова сума. Страхова виплата. Страхове відшкодування. 
Франшиза. Страховий платіж. 

Доходи страховика. Тантьєма. Бродеро-премії. Витрати страховика. 
Аквізиційні витрати. Інкасаційні витрати. Ліквідаційні витрати. Прибуток 
страховика. 

Забезпечення платоспроможності страховиків. Фінансова надійність 
страховика. 
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Розділ 10. Держава як учасник страхових відносин в Україні 
Фінансова послуга. Ринки фінансових послуг. Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Взаємовідносини страховика і держави. 
Державне обов’язкове пенсійне страхування. Страховий стаж. Рівні 

пенсійної системи України. 
Державне обов’язкове страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. 
Державне обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань. 
Державне обов’язкове страхування на випадок безробіття. 
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Гарантування вкладів фізичних осіб. 
 

ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації 
засвоєння студентами знань та їх реалізації. 

Мета СРС – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 
контролювати власну діяльність. 

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 
систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 
завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 
предмета. 

СРС забезпечується навчально-методичним комплексом дисципліни 
«Бюджетне і страхове право», методичними матеріалами для практичних 
(семінарських) занять, методичними матеріалами для самостійної роботи 
студентів, конспектами лекцій, підручниками та навчальними посібниками з 
цивільного права. 

Види СРС 
З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються у процесі 

виконання різних форм СРС, вирізняються чотири основних види самостійної 
роботи: 

• І – самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних 
аудиторних занять; 

• ІІ – пошуково-аналітична робота; 
• ІІІ – наукова робота; 
• ІV – стажування, практика на підприємствах та в організаціях або 

практичний тренінг. 
 
 



 9 

Види та форми СРС Форма контролю та звітності 
І. Підготовка до поточних аудиторних занять 

1.1. Опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел  

1.1. активна участь у різних видах 
аудиторних занять 

1.2. Вивчення окремих тем або питань, 
передбачених для самостійного 
опрацювання  

1.2. Перевірка правильності виконаних 
завдань 

1.3. Виконання домашніх завдань 1.3. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.4. Виконання та письмове оформлення 
задач, схем, діаграм та інших робіт 

1.4. Перевірка правильності виконання 
завдань на аудиторних заняттях 

1.5. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) занять  

1.5. Активна участь у семінарських, 
практичних (лабораторних) заняттях 

1.6. Підготовка до модульного контролю 
та інших форм поточного контролю 

Написання контрольної роботи, 
тестування та ін. 

ІІ. Пошуково-аналітична робота 
2.1. Пошук та огляд літературних джерел 
за заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів на 
аудиторних заняттях 

2.2. Написання рефератів за заданою 
проблематикою 

2.2. Обговорення (захист) реферату на 
аудиторних заняттях 

2.3. Аналітичний розгляд наукових 
публікацій 

2.3. Обговорення результатів виконаної 
роботи на аудиторних заняттях 

2.4. Аналіз конкретних практичних 
ситуацій, підготовка до ситуаційних вправ 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, 
участь у діловій грі, ситуаційних вправах 
та ін. 

2.5. Практикум з навчальної дисципліни, 
тренінгові програми з використанням 
програмного забезпечення 

2.5. Перевірка правильності виконання 
завдань 

2.6. Розробка навчальних проектів 2.6. Обговорення результатів виконаної 
роботи на аудиторних заняттях 

2.7. Вивчення судової практики Обговорення результатів виконаної 
роботи на аудиторних заняттях 

2.8. Підготовка курсової (дипломної) 
роботи  

2.8. Захист курсової (дипломної) роботи  
 

ІІІ. Наукова робота 
3.1. Участь у наукових студентських 
конференціях, семінарах 

3.1. Доповіді на наукових студентських 
конференціях, семінарах 

3.2. Підготовка наукових публікацій 3.2. Обговорення з викладачем 
підготовлених матеріалів, подання до 
друку 

3.3. Виконання завдань у межах наукових 
досліджень кафедр 

3.3. Використання матеріалів у звіті НДР 

ІV. Стажування, практика на підприємствах та в організаціях або практичний 
тренінг 

4.1. Проходження практичного 
стажування на підприємстві, практика або 
участь у тренінгу 

4.1. Звітування за результатами 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС З ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНЕ І 
СТРАХОВЕ ПРАВО» 
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Модуль 1 «Загальні положення бюджетного права» 

Тема 1. Правові засади функціонування бюджету та бюджетної системи 
1. Сутність бюджету як економічної і як правової категорії. 
2. Бюджетна система України та принципи її побудови. 
3. Взаємозв’язок бюджетної системи з іншими ланками фіскальної системи 

України. 
4. Загальна характеристика бюджетної класифікації. 

 
Тема 2. Поняття бюджетного права 

1. Місце бюджетного права у системі права України. 
2. Загальна характеристика і правове становище суб’єктів бюджетного права. 
3. Бюджетно-правові норми – підгалузь фінансового права. 
4. Бюджетне законодавство України. 

 
Тема 3. Бюджетний процес 

1. Поняття бюджетного процесу: стадії і принципи. 
2. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні. 
3. Особливості складання, розгляду, затвердження, виконання місцевих 

бюджетів та звітності про їх виконання. 
4. Казначейська система виконання бюджету. 

 
Тема 4. Правовий механізм формування доходів та видатків бюджету 

1. Сутність державного кредиту. 
2. Правове регулювання державного кредиту. 
3. Загальна характеристика державного доходу і його класифікація. 
4. Повноваження державних органів у сфері державного кредиту. 

 
Тема 5. Правові засади бюджетного контролю 

1. Правопорушення у бюджетній сфері та відповідальність за них. 
2. Повноваження державних органів у сфері контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства. 
3. Бюджетне правопорушення: поняття, ознаки та підстави призупинення 

бюджетного законодавства. 
4. Механізм здійснення бюджетного контролю на стадії складання, розгляду, 

затвердження бюджету і звітування про його виконання. 
 

Тема 6. Міжбюджетні відносини 
1. Правове регулювання міжбюджетних відносин. 
2. Розподіл доходів і видатків у бюджетній системі України. 
3. Бюджетне регулювання з метою збалансування всіх видів бюджетів. 
4. Сучасний розвиток міжбюджетних відносин в Україні. 

 
Модуль 2 «Загальні положення страхового права» 

Тема 7. Сутність і класифікація страхування 
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1. Кодекс Законів про працю України як джерело страхового права. 
2. Функції страхування в умовах глобалізації економіки. 
3. Медичне страхування в Україні. 
4. Страхування на залізничному транспорті в Україні. 

 
Тема 8. Договори страхування 

1. Істотні умови договору страхування. 
2. Права та обов’язки страхувальника за договором страхування. 
3. Зміст договору страхування в Україні. 
4. Правила страхування: поняття та зміст. 

 
Тема 9. Страхова компанія (страховик) 

1. Проблеми та перспективи діяльності страховиків в Україні. 
2. Операції страховиків-нерезидентів в Україні. 
3. Облігаторне перестрахування в Україні. 
4. Основні форми перестрахувального захисту. 

 
Тема 10. Держава як учасник страхових відносин в Україні 

1. Сфера регулювання Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

2. Державне обов’язкове пенсійне страхування жінок в Україні. 
3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

підприємствах малого й середнього бізнесу в Україні. 
4. Гарантування вкладів фізичних осіб в умовах фінансової кризи. 

 
Література для СРС обирається зі списку літератури, поданої до 

відповідної теми в Навчальній програмі дисципліни «Бюджетне і страхове 
право». 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 

 
Питання для самоконтролю до Модулю 1 «Загальні положення 

бюджетного права» 
 
1) Поняття бюджету. 
2) Призначення бюджету. 
3) Бюджетний період в Україні. 
4) Принципи побудови бюджетної системи. 
5) Структура бюджетної системи України. 
6) Зведений бюджет». 
7) Види зведеного бюджету. 
8) Бюджетна політика України. 
9) Бюджетна класифікація. 
10) Функції бюджетів місцевого самоврядування. 
11) Предмет і метод бюджетного права. 
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12) Структура бюджетного права. 
13) Джерела бюджетного права. 
14) Види бюджетних документів. 
15) Бюджетний кодекс України як джерело бюджетного права. 
16) Класифікація бюджетно-правових норм. 
17) Особливості бюджетно-правових відносин. 
18) Суб’єкти бюджетного права. 
19) Бюджетний процес. 
20) Бюджетний устрій. 
21) Стадії бюджетного процесу. 
22) Принципи бюджетного процесу. 
23) Порядок складання проекту державного бюджету. 
24) Порядок подання проекту закону про державний бюджет до Верховної 

Ради України. 
25) Порядок внесення пропозицій до проекту закону про державний бюджет. 
26) Порядок затвердження державного бюджету. 
27) Звітність про виконання бюджету. 
28) Види фінансової звітності. 
29) Структура квартальної звітності. 
30) Структура річної звітності. 
31) Бюджетний запит. 
32) Казначейська система виконання бюджету. 
33) Єдиний казначейський рахунок. 
34) Розпорядники бюджетних коштів. 
35) Податкові надходження. 
36) Неподаткові надходження. 
37) Види трансфертів. 
38) Державний цільовий фонд. 
39) Класифікація доходів бюджету. 
40) Класифікація видатків бюджету. 
41) Рівні функціональної класифікації видатків бюджету. 
42) Поділ економічної класифікації видатків бюджету. 
43) Затвердження відомчої класифікації видатків бюджету. 
44) Класифікація фінансування бюджету. 
45) Державний кредит. 
46) Форми держаного кредиту. 
47) Державний борг. 
48) Класифікація державного боргу. 
49) Поняття бюджетного контролю. 
50) Загальний бюджетний контроль. 
51) Форми бюджетного контролю. 
52) Спеціалізований бюджетний контроль. 
53) Види бюджетних правопорушень. 
54) Механізм накладання стягнень за бюджетні правопорушення. 
55) Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства. 
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56) Суб’єкти бюджетного контролю. 
57) Мета та призначення попереднього, поточного та наступного бюджетного 

контролю. 
58) Відповідальність учасників бюджетного процесу за бюджетні 

правопорушення. 
59) Поняття «міжбюджетні відносини». 
60) Принципи міжбюджетних відносин. 
61) Закріплені доходи. 
62) Структура кошику доходів місцевого самоврядування. 
63) Регулюючі доходи. 
64) Цільове призначення поточних видатків. 
65) Цільове призначення видатків розвитку. 
66) Розмежування видатків між місцевими бюджетами. 
67) Бюджетне регулювання. 
68) Методи бюджетного регулювання. 
69) Види трансфертів. 
70) Міжбюджетні трансферти місцевих бюджетів у Державному бюджеті 

України. 
71) Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. 

 
Питання для самоконтролю до Модулю 2 «Загальні положення страхового 

права» 
 
1) Джерела страхового права. 
2) Поняття «страхування». 
3) Принципи страхування. 
4) Ознаки класифікації страхування. 
5) Форми страхування. 
6) Суб’єкти добровільного медичного страхування. 
7) Морська вимога. 
8) Критерії визначення страхової суми при обов’язковому авіаційному 

страхуванні. 
9) Сутність страхування тварин. 
10) Граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна 

громадян. 
11) Бонус-малус? 
12) Розрахунок коригуючих коефіцієнтів при обов’язковому страхуванні 

цивільної відповідальності власників наземного транспорту. 
13) Поняття «договір страхування». 
14) Форма договору страхування. 
15) Істотні умови договору страхування. 
16) Предмет договору страхування. 
17) Зміст правил страхування. 
18) Обов’язки страхувальника за договором страхування. 
19) Функції аварійних комісарів. 
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20) Припинення дії договору страхування. 
21) Викупна сума. 
22) Поняття «страхувальник». 
23) Поняття «страховик». 
24) Організаційно-правова форма страхової компанії в Україні. 
25) Сутність перестрахування. 
26) Поняття «страхові брокери». 
27) Цесія та ретроцесія. 
28) Операції за методом передання ризиків. 
29) Переваги та недоліки ексцедентного перестрахування. 
30) Страховий ризик та методи його вимірювання. 
31) Види доходів страховика. 
32) Структура страхового тарифу. 
33) Поняття та види фінансових послуг. 
34) Значення ринків фінансових послуг для розвитку національної економіки. 
35) Установи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг в Україні. 
36) Основні функції Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
37) Структура керівних органів Нацкомфінпослуг. 
38) Порядок надання страховиком інформації щодо юридичних та фізичних 

осіб, яка містить таємницю страхування. 
39) Рівні системи пенсійного забезпечення в Україні. 
40) Страховий стаж. 
41) Принципи здійснення загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням. 

42) Завдання страхування від нещасного випадку. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Для Модулю 1 «Загальні положення бюджетного права»: 

1. Конституція України [Електронний ресурс] 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-
17/print1382533440055264. 

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VІ [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-
17/print1382533440055264. 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний 
портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1382533440055264. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1382533440055264
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5. Закон України «Про аудиторську діяльність» 
від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3125-12/print1360658601630339. 

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 
№ 2121-III [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print1382533440055264. 

7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/448/96-
%D0%B2%D1%80/print1360658601630339. 

8. Закон України «Про державний бюджет України на 2013 рік» 
від 06.12.2012 № 5515-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1360658601630339. 

9. Закон України «Про державний бюджет України на 2014 рік» 
від 16.01.2014 № 719-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18/print1360658601630339. 

10. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400/97-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

11. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» 
від 03.07.1991 № 1282-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-12/print1382533440055264. 

12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80/print1360658601630339. 

13. Закон України «Про Національний банк України» 
від 20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14/print1382533440055264. 

14. Закон України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-
12/print1360658601630339. 

15. Закон України «Про основні засади здійснення фінансового 
контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/print1382533440055264. 

16. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 № 315/96-ВР 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96-
%D0%B2%D1%80/print1385395545349981. 

17. Закон України «Про режим іноземного інвестування» 
від 19.03.1996 № 93/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/93/96-
%D0%B2%D1%80/print1360658601630339. 
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18. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

19. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1360658601630339. 

20. Указ Президента України «Про Положення про Державну 
фінансову інспекцію України» від 23.04.2011 № 499/2011 [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011/print1382533440055264. 

21. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство 
фінансів України» від 08.04.2011 № 446/2011 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2011/print1382533440055264. 

22. Декрет Кабінету Міністрів України «Про Державне мито» 
від 21.01.1993 № 7-93 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7-93/print1382533440055264. 

23. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-
93/print1382533440055264. 

24. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розподілу 
обсягу міжбюджетних трансфертів» від 08.12.2010 № 1149 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-
%D0%BF/print1382533440055264. 

25. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення 
структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних 
органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» 
від 28.09.2011 № 1001 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-
%D0%BF/print1382533440055264. 

26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
відрахування до спеціальних фондів місцевих бюджетів 10 відсотків вартості 
питної води, яка подається через системи централізованого постачання з 
відхиленням від вимог стандартів» від 28.09.2001 № 1282 [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-2001-
%D0%BF/print1382533440055264. 

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
перерахування міжбюджетних трансфертів» від 15.12.2010 № 1132 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1132-2010-%D0%BF/print1382533440055264. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового 
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використання» від 22.12.2010 № 1163 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1163-2010-%D0%BF/print1382533440055264. 

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-
%D0%BF/print1382533440055264. 

30. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року» від 22.08.2012 № 627-р [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/627-2012-
%D1%80/print1382533440055264. 

31. Указ Президента України «Про Міністерство доходів і зборів 
України» від 18.03.2013 № 141/2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141/2013/print1382533440055264  

 
Для Модулю 2 «Загальні положення страхового права»: 

1. Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-
17/print1382533440055264. 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-
15/print1382533440055264. 

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-
08/print1389889305101801. 

5. Кодекс торговельного мореплавства України 
від 23.05.1995 № 176/95-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/176/95-
%D0%B2%D1%80/print1391620012653756. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1 – ст. 
21220) від 07.12.1984 р. № 8073-Х [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1382533440055264. 

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 213 – ст. 
330) від 07.12.1984 р. № 8073-Х [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/print1382533440055264. 

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1382533440055264. 

9. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VІ [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-
17/print1382533440055264. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1382533440055264
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10. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3393-
17/print1391620012653756. 

11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний 
портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1382533440055264. 

12. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print1382533440055264. 

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1382533440055264. 

14. Директива Ради 77/92/ЄЕС «Щодо заходів зі спрощення 
ефективного здійснення свободи підприємництва та свободи надання послуг 
стосовно діяльності страхових агентів та брокерів (ex ISIC Group 630) та, 
зокрема, перехідних заходів стосовно такої діяльності» від 13 грудня 1976 року 
від 13.12.1976 № 77/92/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_284/print1365601248741956. 

15. Закон України «Основи законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.1998 № 16/98-
ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16/98-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

16. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-
12/print1382533440055264. 

17. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

18. Закон України «Про господарські товариства» 
від 19.09.1991 № 1576-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/print1382533440055264. 

19. Закон України «Про державний бюджет України на 2013 рік» 
від 06.12.2012 № 5515-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1360658601630339. 

20. Закон України «Про державний бюджет України на 2014 рік» 
від 16.01.2014 № 719-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18/print1360658601630339. 

21. Закон України «Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 № 540/97-ВР 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/540/97-
%D0%B2%D1%80/print1382533440055264. 

22. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV [Електронний ресурс] – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1382533440055264
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_284/print1365601248741956
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print1382533440055264
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print1382533440055264
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Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-
15/print1382533440055264. 

23. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/print1382533440055264. 

24. Закон України «Про державну спеціальну службу транспорту» 
від 05.02.2004 № 1449-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1449-15/print1391620012653756. 

25. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3353-12/print1382533440055264. 

26. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/print1382533440055264. 

27. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-
XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/print1382533440055264. 

28. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-
14/print1382533440055264. 

29. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2240-
14/print1382533440055264. 

30. Закон України «Про залізничний транспорт» 
від 04.07.1996 № 273/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/273/96-
%D0%B2%D1%80/print1391620012653756. 

31. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/print1382533440055264. 

32. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 № 2654-XII 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12/print1391620012653756. 

33. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-
%D0%B2%D1%80/print1389889305101801. 

34. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим 
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