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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансове право 
(публічні фінанси)» – 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 самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансове право 
(публічні фінанси)» полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та 
систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. 
Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 
занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансове право 
(публічні фінанси)» визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а 
також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Фінансове право (публічні фінанси)» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел;; 

2) виконання домашніх завдань; 
3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 
4) підготовка до різних форм поточного контролю; 
5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
6) написання реферату за заданою проблематикою; 
7) аналітичний розгляд наукових публікацій; 
В процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути 
зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, 
відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти 
здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні 
положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно 
до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни 
«Фінансове право (публічні фінанси)». 

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями  
кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення передбачає декілька 
тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю 
складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Правове 
регулювання банкрутства» для поточної перевірки знань студентів. 
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Виконання домашнього завдання з дисципліни «Фінансове право 
(публічні фінанси)» має на меті закріплення та поглиблення теоретичних 
знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне 
опрацювання.  

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також 
практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які 
вивчаються, відношення до них практиків і громадськості. Обсяг об’єктів 
порівняльного вивчення повинен бути максимально вичерпним.  

Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає 
самостійному засвоєнню включають в себе підготовку до тематичних 
колоквіумів, а також написання рефератів та доповідей за заданими 
питаннями.  

При підготовці до тематичного колоквіуму, вивченню підлягають 
нормативно-правові акти в сфері регулювання відносин неспроможності. 
Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та 
додаткової літератури за кожною темою, що передбачає самостійне 
вивчення. 

Одним із важливих засобів у засвоєнні знань є написання рефератів. 
Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з 
власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета 
дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються рамки 
теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. Він 
служить перехідним містком до основного дослідження. В ньому повинно 
бути відображено практичне і теоретичне значення теми. 

В основній частині роботи мова повинна йти перш за все про зміст 
досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути 
пропозиції щодо національного законодавства в сфері регулювання відносин 
неспроможності. У цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, 
чому саме таке рішення є єдино правильним.  

Робота повинна завершуватись висновками. 
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 
- оцінка “відмінно” – студент повно і всебічно розкриває питання теми, 

винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і 
термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 
стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити; 

- оцінка “добре” – загалом рівень знань студентів відповідає 
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, 
винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не 
підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами; 

- оцінка “задовільно” – студент розкрив питання, винесені на 
самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається 
робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал 
викладає нелогічно і не самостійно; 
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- оцінка “незадовільно” – студент не в змозі дати відповідь на 
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті 
питання, не може зробити висновки.   
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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 

 
ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Змістовний модуль 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 
Тема 1. Діяльність держави й органів місцевого самоврядування в 

галузі публічних фінансів 
1. Поняття і методи діяльності держави й органів місцевого 

самоврядування в галузі публічних фінансів. 
2. Фінансова система України. 
3. Органи держави і місцевого самоврядування, які здійснюють 
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управління фінансами. 

Література [1, 2, 7, 9, 11, 15, 25, 30, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Історія розвитку науки фінансового 

права» 
2. Підготувати реферат на тему: «Фінансова політика – складова 

економічної та соціальної політики держави» 
3. Підготувати реферат на тему: «Фінансова стратегія і тактика України 

на сучасному етапі» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. До централізованих фінансів належать фінансові ресурси: 
• держави; 
• підприємств; 
• населення. 
2. Витрати обов'язкові методи мобілізації коштів державою: 
• випуск державних облігацій; 
• проведення лотерей; 
• встановлення податків. 
3. Який державний орган встановлює податкову систему: 
• Верховна Рада України; 
• Президент України; 
• Кабінет Міністрів. 
4. Державне казначейство України є підрозділом: 
• Кабінету Міністрів України; 
• Міністерства фінансів; 
• Державної фіскальної служби; 
• самостійним органом. 
 
Тема 2. Предмет і метод, система, джерела і наука фінансового 

права 
 
1. Поняття фінансового права, його предмет та метод. 
2. Система фінансового права. 
3. Джерела фінансового права. 
4. Наука фінансового права. 
Література [1, 3, 8, 10, 12, 16, 26, 31, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  

1. Підготувати реферат на тему: «Класифікація відносин що складають 
предмет фінансового права» 

2. Підготувати реферат на тему: «Система фінансового права» 
3. Підготувати реферат на тему: «Завдання науки фінансового права» 
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Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Основним методом фінансового права є: 
• метод владних приписів; 
• метод субординації; 
• метод погодження. 
2. Фінансове право: 
• регулює суспільні відносини в  сфері мобілізації, розподілу і 

використання фінансових ресурсів держави; 
• вивчає фінансово-правові категорії і фінансово-правові норми. 
Література [1, 9, 37, 39, 40, 43, 49, 53, 58-67]. 
 
Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини 
1. Фінансово-правові норми: поняття, особливості та види. 
2. Фінансові правовідносини: їхній зміст і особливості. 
Література [1, 4, 9, 11, 13, 17, 27, 32, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Загальні та спеціальні риси 

фінансово-правової норми» 
2. Підготувати реферат на тему: «Особливості фінансово-правових 

санкцій» 
3. Підготувати реферат на тему: «Суб’єкти фінансових 

правовідносин» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Фінансово-правові норми, що приписують здійснення дій, 

скерованих на мобілізацію або витрачення коштів державою, називаються: 
• зобов'язуючими; 
• забороняючими; 
• уповноважуючими. 
2. Частина фінансово-правової норми, що вказує, якою повинна 

бути поведінка сторін фінансових відносин, називається: 
• гіпотезою; 
• диспозицією; 
• санкцією. 
3. Фінансово-правові норми, що закріплюють види і обсяг коштів, 

що мають надійти до державних фондів, називаються: 
• матеріальними; 
• процесуальними. 
 
Тема 4. Фінансовий контроль 
1. Поняття і значення фінансового контролю: 
2. Види фінансового контролю: 
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3. Методи фінансового контролю: 
4. Органи фінансового контролю: 
5. Аудиторський контроль: 
Література [1, 5, 10, 12, 14, 18, 28, 33, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Характеристика аудиторської 

діяльності». 
2. Підготувати доповідь на тему: «Державна контрольно-ревізійна 

служба України: сутність та функції». 
3. Підготувати доповідь на тему: «Перевірка як основний метод 

здійснення фінансового контролю на сучасному етапі».  
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Фінансовий контроль за безпосередньою фінансовою  діяльністю 

називається: 
• попереднім; 
• поточним; 
• наступним. 
2. До видів фінансового контролю належить: 
• ревізія; 
• перевірка; 
• обстеження; 
• аудиторський контроль. 
3. Державна контрольна-ревізійна служба є підрозділом: 
• Міністерства фінансів України; 
• Державної фіскальної служби України; 
• самостійним. 
 
Тема 5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства 
1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі 

юридичної відповідальності: 
2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства: 
3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства: 
4. Фінансова відповідальність за порушення податкового 

законодавства: 
Література [1, 6, 11, 13, 15, 19, 29, 34, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Напрями формування норм 

відповідальності за порушення фінансового законодавства» 
2. Підготувати доповідь на тему: «Поняття фінансового 

правопорушення» 
3. Підготувати реферат на тему: «Особливості заходів фінансової 
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відповідальності за порушення податкового законодавства» 

 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Змістовний модуль 2 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ 

ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ 
 
Тема 6. Поняття бюджету. Бюджетна система України 
1. Бюджет, його доходи та видатки. Загальний і спеціальний фонди 

бюджету. 
2. Бюджетна система України. 
3. Державний бюджет України. 
4. Місцеві бюджети. 
Література [1, 7, 12, 14, 16, 20, 30, 35, 37-40]. 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Історія виникнення Державного 

бюджету України»; 
2. Підготувати доповідь на тему: «Бюджет як основний фінансовий 

план держави»; 
3. Підготувати реферат на тему: «Бюджетні системи зарубіжних 

країн». 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Державний бюджет як економічна категорія - це: 
• система грошових відносин, що мають об'єктивний характер; 
• результат  діяльності  людей  по  формуванню  і  використанню 

централізованих грошових коштів. 
2. Знайти більш правильну відповідь. Державний бюджет - це: 
• система економічних відносин, що складаються в суспільстві в 

процесі формування, розподілу і використання централізованого грошового 
фонду країни; 

• грошові відносини, що виникають у державі з юридичними і 
фізичними особами у зв'язку з створенням централізованих фінансів. 

3.Бюджетно-правові норми, що вступають в дію з настанням нового 
бюджетного року, називаються: 

• періодичними; 
• постійно діючими. 
4. Процесуальні бюджетно-правові норми регулюють  відносини, 

що виникають при: 
• розгляді бюджету; 
• встановленні обсягів доходів бюджету; 
• розмежуванні доходів між окремими ланками бюджетної системи 
• встановленні структури бюджетної системи. 
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Тема 7. Бюджетний процес 
1. Поняття та принципи бюджетного процесу: 
2. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження: 
3. Складання проектів бюджетів: 
4. Розгляд і прийняття бюджетів 
5. Виконання бюджетів 
6. Звітність про бюджет 
Література [1, 8, 13, 15, 17, 21, 31, 36, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Повноваження Міністерства 

фінансів України на всіх стадіях бюджетного процесу» 
2. Підготувати реферат на тему: «Особливості порушення стадій 

бюджетного процесу» 
3. Підготувати реферат на тему: «Відповідальність Верховної Ради 

України за несвоєчасне прийняття Державного бюджету» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. До бюджетного процесу не належать: 
• порядок складання проекту бюджету; 
• порядок виконання бюджету; 
• звітування про виконання бюджету; 
• встановлення ставок податків. 
2. Рішення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань 

приймає: 
• Кабінет Міністрів України; 
• Міністерство фінансів України; 
• Верховна Рада України. 
3. Рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики 

приймає: 
• Президент України; 
• Верховна Рада України; 
• Кабінет Міністрів України. 
4. Розпорядниками бюджетних коштів виступають: 
• керівники підвідомчих підприємств, та підпорядкованих органів; 
• керівники міністерств, відомств, відділів виконкомів місцевих 

Рад. 
5. Видатки, пов'язані з характером діяльності установи, 

називаються: 
• адміністративно-господарськими; 
• операційними; 
• видатками розвитку. 
6. Обов'язкові норми витрат затверджуються: 
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• Верховною Радою України; 
• відповідними міністерствами. 
 
Тема 8. Правові основи оподаткування 
1. Поняття податку, його функції. Принципи оподаткування.  
2. Поняття податкового права і податкових правовідносин.  
3. Юридичний склад податку.  
4. Класифікація податків. 
Література [1, 9, 14, 16, 18, 22, 32, 36, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Відмінність податку, збору, мита, 

обов’язкового платежу» 
2. Підготувати реферат на тему: «Склад податкових правовідносин» 
3. Підготувати реферат на тему: «Особливості банкрутства 

страховиків» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Податок - це: 
• плата суспільства за виконання державою її функцій; 
• плата за здійснення на користь платника корисних йому дій; 
• плата за володіння особливим правом. 
2. Створення орієнтирів для розвитку чи згортання виробництва - 

це: 
• фіскальна функція податку; 
• регулююча функція податку; 
• стимулююча функція податку; 
• розподільча функція податку. 
3. Який це принцип податку: незалежність податкового тиску від 

форм власності платника: 
• одноразовість; 
• універсалізація; 
4. До функцій фіскальних органів відносяться: 
• фіскальна; 
• регулююча; 
• державного примусу; 
• контрольна; 
• законотворча. 
5. В залежності від платника, податки бувають: 
• податки з юридичних осіб; 
• податки з фізичних осіб; 
• податки з державних органів влади; 
• змішані податки; 
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• податки з пільгових категорій громадян. 
6. Платники податків відносяться: 
• до основних елементів правого механізму податку; 
• до додаткових елементів правого механізму податку; 
• це окрема категорія, яка не може бути віднесена до правого 

механізму податку. 
7. До фізичних осіб як платників податків відносяться: 
• резиденти; 
• нерезиденти; 
• пільгові категорії громадян; 
• особи без громадянства. 
8. Юридичні особи як платники податків розрізняються на: 
• юридичних осіб резидентів; 
• юридичних осіб нерезидентів; 
• пільгові категорії юридичних осіб; 
• державні юридичні особи; 
• державні об’єкти стратегічного значення. 
 
Тема 9. Правові основи державних і муніципальних запозичень, 

боргу та державного кредиту 
1. Поняття правового інституту державного та муніципального 

запозичення, його особливості. 
2. Поняття державного і муніципального кредиту. 
3. Види державних запозичень. 
4. Державний борг: поняття та види. 
5. Управління державним внутрішнім боргом. 
Література [1, 9, 14, 16, 18, 22, 32, 36, 37-40]. 
 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Правовідносини, які виникають між 

державою та муніципальними органами при запозиченні коштів у юридичних 
і фізичних осіб» 

2. Підготувати реферат на тему: «Державне або муніципальне 
кредитування» 

3. Підготувати реферат на тему: «Право на запозичення місцевих 
органів самоврядування» 

 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює: 
а) Міністерство фінансів України; 
б) Національний банк України; 
в) Державне казначейство України. 
г) усі відповіді правильні. 
2. До державних боргових зобов’язань належить: 
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а) облігація, казначейський вексель; 
б) приватизаційне боргове зобов’язання і житловий чек; 
в) усі відповіді правильні; 
г) немає правильної відповіді. 
3. Джерелом покриття державного боргу є: 
а) видатки бюджету, державні позики; 
б) доходи бюджету, державні кредити; 
в) усі відповіді правильні; 
г) немає правильної відповіді. 
4. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює: 
а) Міністерство фінансів України; 
б) Національний банк України; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Президент України. 
5. Державний борг є: 
а) внутрішній; 
б) зовнішній та внутрішній; 
в) інвестиційний; 
г) комерційний. 
 
Тема 10. Правове регулювання страхування 
1. Поняття страхування та його риси.  
2. Основні галузі і види страхування.  
3. Добровільне та обов’язкове страхування.  
4. Організація нагляду та контролю за страховою діяльністю в Україні. 
Література [1, 9, 14, 16, 18, 22, 32, 36, 37-40]. 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Сутність і функції страхування.» 
2. Підготувати реферат на тему: «Класифікація фінансово-правових 

взаємовідносин у сфері страхування» 
3. Підготувати реферат на тему: «Організація нагляду та контролю за 

страховою діяльністю в Україні» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Які причини виникнення та існування страхування: 
а) захист майнових інтересів суб'єктів виробничих відносин і 

людського суспільства від несприятливих подій (ризиків); 
б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості; 
в) збільшення обсягів виробництва; 
г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення 

страхового ризику. 
2. Що складає зміст категорій страхового захисту: 
а) спосіб локалізації небезпечних об'єктів; 
б) економічні відносини щодо попередження усунення локалізації та 
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відшкодування збитків унаслідок несприятливих подій; 

в) механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами; 
г) збільшення товарних запасів у зв'язку з впливом чинника сезонності. 
3. В яких формах існує сукупний фонд страхового захисту: 
а) резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, 

фондів самострахування підприємств; 
б) резервних фондів підприємств; 
в) кредитів банку; 
г) статутного фонду. 
4. Які функції виконує страхування: 
а) формування і використання фінансових ресурсів; 
б) відтворювальну та стимулюючу; 
в) ризикову, превентивну, заощадження коштів і контрольну; 
г) фіскальну й економічну. 
5. Виділіть характерні ознаки страхування: 
а) обов'язковий характер настання страхових випадків; 
б)замкнута розкладка збитку, перерозподіл його в просторі та часі, 

відшкодування збитків, випадковий характер виникнення; 
в) розподільчий характер відносин і формування фондів грошових 

коштів; 
г) платіжність, поверненість і цільовий характер використання 

грошових коштів. 
 

Змістовний модуль 3 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГРОШОВОЇ 

СИСТЕМИ 
 

Тема 11. Правові основи грошового обігу 
1. Поняття грошової системи.  
2. Принципи побудови грошової системи та її структура.  
3. Правила ведення безготівкових розрахунків.  
4. Порядок ведення касових операцій в Україні.  
5. Контроль за веденням касових операцій.  
Література [1, 10, 15, 17, 19, 21, 33, 35, 37-40]. 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Грошова система України та її 

розвиток у сучасних умовах» 
2. Підготувати реферат на тему: «Етапи проведення грошової реформи 

в Україні» 
3. Підготувати реферат на тему: «Компетенція керівника організації, 

головного бухгалтера та касира при здійсненні касових операцій» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Грошова система – це: 
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1)сукупність платежів у національній та іноземній валютах; 
2)сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами; 
3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством; 
4)те ж саме, що й грошовий оборот; 
5)грошові відносини між економічними суб’єктами ; 
6)сукупність кредитних та фінансових установ у державі; 
7)центральний банк і комерційні банки. 
2 . Які елементи включає грошова система у державі? 
1)назва грошової одиниці; 
2)види податків; 
3)фінансові установи, які діють в країні; 
4)маштаб цін; 
5)валютний курс; 
6)види страхування, які передбачені законодавством країни; 
7)облікова ставка процента; 
8)законні платіжні засоби; 
9)організація платіжного обороту; 
10)норма обов’язкового резервування коштів; 
11)операції з цінними паперами на відкритому ринку; 
12)органи, що регулюють грошовий обіг; 
13)види кредитів; 
14)процентні ставки комерційних банків. 
3. Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави: 
1)казначейські векселі; 
2)комерційні векселі; 
3)казначейські білети; 
4)банківські білети; 
5)державні облігації; 
6)акції корпорацій; 
7)платіжні доручення; 
8)монета; 
9)чеки; 
10) акредитив. 
4. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ: 
1)облікова відсоткова ставка; 
2)податкова ставка; 
3)відсоткові ставки комерційних банків; 
4)норма обов’язкового резервування депозитів комерційних банків; 
5)дозвіл чи заборона центральним банком окремих видів кредитів КБ 

клієнтам; 
6)операції на відкритому ринку; 
7)страхування кредитів; 
8)диверсифікація кредитів; 
9)лімітування центральним банком кредитних операцій КБ; 
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10) рефінансування центральним банком комерційних банків. 
5. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот: 
1)центральний банк; 
2)міністерство фінансів; 
3)ломбарди; 
4)комерційні банки; 
5)страхові компанії; 
6)органи місцевої влади; 
7)міністерство економіки; 
8)торгівельні заклади; 
9)видовищні заклади; 
10)податкові органи; 
11)митниця. 
6. Що таке грошово-кредитна політика? 
1)регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської 

справи; 
2) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави; 
3)система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 
4)сукупність економічних, правових та організаційних заходів, 

здійснюваних центральним банком у галузі валютних відносин; 
5)система регулювання валютного курсу; 
6)регулювання грошово-кредитних відносин між державами; 
 
Тема 12. Фінансово-правові основи банківської діяльності 
1. Банківська система України. 
2. Правовий статус Національного банку України. 
3. Банківське регулювання і банківський нагляд. 
4. Характеристика базових операцій комерційних банків. 
Література [1, 3, 11, 16, 18, 20, 22, 34, 37-40]. 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Характеристика заходів, які 

застосовуються Національним банком України до порушників фінансової 
дисципліни» 

2. Підготувати реферат на тему: «Порядок створення, реорганізації і 
ліквідації комерційного банку» 

3. Підготувати реферат на тему: «Характеристика сумнівних і значних 
операцій» 

 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Структура банківської системи України включає: 
• Національний банк України; 
• інші банки, що створено і діють на території України; 
• громадські організації, що спостерігають за діяльністю банків; 
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• Міністерство фінансів України. 
2. Національний банк України за своїм статусом підзвітний: 
• Президенту України; 
• Верховній Раді України; 
• Кабінету Міністрів України; 
• Верховному Суду України. 
3. Статутний капітал Національного банку України становить: 
• 1 000 000 000 гривень; 
• 100 000 000 гривень; 
• 10 000 000 гривень; 
• 1 000 000 гривень. 
4. До складу Ради Національного банку України входять: 
• 7 членів призначених постановою Верховної Ради України; 
• 7 членів призначених Президентом України; 
• 7 членів призначених Кабінетом Міністрів України; 
• 7 членів призначених Верховним Судом України. 
 
Тема 13. Правове регулювання валютних відносин 
1. Поняття валюти та валютних цінностей. 
2. Поняття валютної операції. Правовий режим валютних операцій. 
3. Загальні положення про розрахунки в іноземній валюті на території 

України.  
4. Валютний контроль та органи, що його здійснюють. 
Література [1, 4, 12, 17, 19, 21, 23, 35, 37-40]. 
Практичні завдання:  
1. Підготувати доповідь на тему: «Ліцензування валютних операцій»;  
2. Підготувати доповідь на тему: «Валютний ринок»; 
3. Підготувати доповідь на тему: «Порядок переміщення іноземної 

валюти через митний кордон України». 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Що з нижченаведеного відноситься до валютних цінностей? 
• валюта України; 
• платіжні документи та інші цінні папери виражені у валюті 

України; 
• боргові зобов’язання інших держав перед Україною; 
• іноземна валюта; 
• рідкоземельні метали. 
2. Строки розгляду НБУ документів на отримання індивідуальних 

ліцензій становлять: 
• 14 днів; 
• 28 днів (якщо потрібні додаткові документи); 
• не більше 60 днів. 
3. За умови усного декларування митному органу дозволяється 
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вивезення іноземної валюти, чеків, банківських металів у сумі що не 
перевищує: 

• 1 000 доларів США; 
• 3 000 доларів США; 
• 5 000 доларів США. 
4. Які органи відносяться до органів валютного контролю? 
• Національний банк України; 
• Рахункова палата України; 
• Державна фіскальна служба України; 
• Міжнародний валютний фонд; 
• Міністерство зв’язку України; 
• Державний митний комітет України; 
• українські та міжнародні громадські організації. 
 
Тема 14. Фінансово-правове регулювання ціноутворення 
1. Зміст державного регулювання цін і тарифів.  
2. Функції та елементи ціни.  
3. Система цін.  
4. Органи ціноутворення.  
Література [1, 5, 13, 18, 20, 22, 24, 35, 37-40]. 
Практичні завдання:  
1. Підготувати доповідь на тему: «Державне регулювання цін як форма 

втручання держави у вільні ринкові відносини і як форма забезпечення 
раціонального і збалансованого руху публічних грошових фондів»;  

2. Підготувати доповідь на тему: «Витратний і прибутковий елементи 
ціни»; 

3. Підготувати доповідь на тему: «Спеціальні повноваження Кабінету 
Міністрів України у сфері ціноутворення». 

Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Місце і роль оптових цін у ціноутворенні: 
- проміжні; 
- невід’ємна частина структури ціноутворення; 
- основна ланка ціноутворення; 
- другорядні. 
2. Цінова дискримінація цін і її вплив на процес ціноутворення: 
- позитивні; 
- невід’ємна частина ринкової економіки; 
- сприяє стабілізації цін; 
- регулює кількість товару на ринку. 
3. Вплив інфляції на природу цін: 
- дестабілізує рівновагу цін; 
- створює соціально-економічну напругу на ринку товарів і послуг; 
- сприяє насиченню ринку товарами; 
- позбавляє ціну ринкового регулювання. 
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4. Економічне значення дотації в ціноутворенні: 
- регулює процес ціноутворення; 
- знімає соціально-економічне напруження на ринку товарів і послуг; 
- сприяє зростанню насиченості ринку товарами; 
- робить економічно невигідним виробництво дотуючи товарів. 
5. Місце і роль роздрібних цін у ціноутворенні: 
- економічний орієнтир при виробництві товарів і послуг; 
- виявляє різницю між необхідністю і корисністю; 
- створює рівновагу попиту і пропозиції. 
6. Маркетингова стратегія цін: 
- конкретно орієнтована; 
- ринково-обґрунтований попит і пропозиція; 
- враховує особливість ринкової економіки; 
- впливає на зниження попиту і пропозиції. 
 

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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 
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 
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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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