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Анотація курсу 

 

Особливе місце в системі права України займає фінансове право - галузь права, що 

регулює суспільні відносини в сфері публічної фінансової діяльності, тобто діяльності з 

мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фінансових 

ресурсів як держави так і місцевого самоврядуванняз метою забезпечення виконання ними 

своїх завдань і функцій. Для функціонування держави та місцевого самоврядування 

необхідна велика кількість фінансових ресурсів, тому органи держави та місцевої влади за 

допомогою правових норм регламентують порядок збору, розподілу й використання 

фондів коштів. 

Фінансово-правові норми дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова 

політика держави, яка взяла курс на ринкову економіку, що докорінно змінює характер 

цих норм. Нова фінансова політика держави втілюється в життя через фінансове 

законодавство. Правові норми, що регулюють фінансові відносини, містяться як у 

загальних, так і в спеціальних, присвячених регулюванню тільки фінансових відносин, 

нормативних актах. 

Ринкове реформування економіки України торкнулося перш за все фінансово-

кредитної сфери, що зумовило напрямки докорінних змін у сфері управління фінансами, 

та необхідність вивчення їх закономірностей в умовах адаптації до нової сфери 

господарювання. Визнання актуальності фінансового права на даному етапі економічних 

реформ, породжує необхідність підготовки спеціалістів до роботи у нових економічних 

умовах. Вивчення теоретичних закономірностей, національного та зарубіжного досвіду, а 

також чинного законодавства України дозволяє готувати фахівців досить високого рівня. 

Оскільки предметом регулювання фінансового права є перш за все фінансові, 

економічні відносини, то вони є підґрунтям для інших навчальних дисциплін, наприклад: 

бухгалтерський облік; фінансовий менеджмент; банківська справа; податкове право; 

зовнішньоекономічна діяльність тощо. Оволодіння основними нормами фінансового 

права дає можливість досить впевнено орієнтуватися у предметі вищезгаданих дисциплін. 

Правові інститути фінансового права досить часто входять до таких дисциплін, як 

бухгалтерський облік, податкове право, банківське право, але завданням фінансового 

права при цьому залишається вивчення тільки однієї сторони цих відносин - правової. 

Завдання ж інших дисциплін постають у висвітленні того, як на існуючий правовій базі 

практично та організаційно реалізується правовий імператив держави для досягнення 

встановлених економічних та політичних задач і функцій. 

Таким чином, фінансове право – це навчальна дисципліна, опанування якої завжди 

начасі. Фахівці-правознавці повинні постійно тримати «руку на пульсі» економічних, 

юридичний, соціальних перетворень тощо. 

Враховуючі вищевикладене, вивчення у вищому навчальному закладі курсу 

«Фінансове право» має суттєве значення не тільки в справі підготовки майбутніх фахівців, 

але й для подальшого формування їх як громадян незалежної суверенної України. 

 

Мета курсу 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є здобуття знань 

норм права, які регулюють публічні фінансові відносини, а також засвоєння та розуміння 

здобувачами особливостей змісту правовідносин у сфері публічної фінансової діяльності, 

з’ясування особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, розв’язання складних 

фінансово-правових проблем. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінар

ські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самості

йна 

робота 

Розділ 1. Публічна фінансова діяльність. Фінансове право 

1. Фінанси та фінансова 

система України. Публічна 

фінансова діяльність 

8 2 2  4 

2. Загальна характеристика 

фінансового права України 

8 1 2  5 

3. Фінансово-правові норми 

та фінансові 

правовідносини 

8 1 2  5 

4. Правове регулювання 

фінансового контролю в 

Україні 

6  2  4 

 Всього за розділом 1  30 4 8  18 

Розділ 2. Бюджетне право, бюджетний процес 

5. Бюджетне право, бюджетні 

правовідносини  

7 2 2  3 

6. Правові основи бюджетної 

системи України 

7 2 2  3 

7. Бюджетний процес в 

Україні 

11 4  4 3 

8. Правовий режим цільових 

державних та місцевих 

фондів коштів 

5  2  3 

 Всього за розділом 2  30 8 6 4 12 

Розділ 3. Правове регулювання публічних доходів та видатків 

9. Правове регулювання 

публічних доходів 

8 2 2  4 

10. Правове регулювання 

публічних видатків 

8 2 2 2 2 

11. Правові основи державних 

і місцевих запозичень, 

державного і  місцевого 

боргу та державного 

кредиту 

8  2  6 

12. Правові основи банківської 

діяльності в Україні 

6  2  4 

 Всього за розділом 3 30 4 8 2 16 

 Усього годин 90 16 22 6 46 
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Завдання до семінарських занять 

 

Семінарські заняття 

Семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, допомагаютьздобувачам усвідомити 

його значення, обсяг і структуру, зміст окремих розділів і тем, надають змістовну, 

організаційну та методичну допомогу у самостійному їх вивченні, визначають найбільш 

складні теми та питання і допомагають їх засвоїти. Підготовка до семінарського заняття 

передбачає опрацювання матеріалів з теми, що виноситься на заняття, а також оволодіння 

комплексом контрльних питань. 

 

ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ. ПУБЛІЧНА 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

План 

1. Поняття та сутність фінансів 

2. Характеристика фінансових ресурсів держави 

3. Поняття та склад фінансової системи України 

4. Поняття та принципи здійснення публічної фінансової діяльності 

5. Суб’єктний та об’єктний склад публічної фінансової діяльності 

6. Методи здійснення публічної фінансової діяльності 

7. Форми здійснення публічної фінансової діяльності 

8. Державні органи управління фінансами 

 

Контрольні питання 

1. Наведіть визначення фінансів та обгрунтуйте необхіднісь їх функціонування.  

2. Охарактеризуйте основні фукції фінансів. 

3. Дайте визначення фінансових ресурсів держави та назвіть їх складові. 

4. Визначте відмінні риси централізованих та децентралізованих фондів коштів. 

5. позицію французького вченого П’єра Годме стосовно відмінностей між державним і 

приватним фінансуванням. 

6. Охарактеризуйте складові фінансової системи України. 

7. Наведіть визначення та перелічите завдання публічної фінансової діяльності. 

8. Охарактеризуйте принципи публічної фінансової діяльності. 

9. Наведіть визначення методів публічної фінансової діяльності та навіть їх види. 

10. Назвіт форми публічної фінансової діяльності. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 9-12, 14-15, 20-21, 30, 34, 38, 40-42, 44-46, 51-

53, 56, 58, 61-65, 74-75, 78, 93, 100, 114-115, 131, 134-137. 

 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

План 

1. Поняття, предмет, методи фінансового права 

2. Принципи фінансового права 

3. Місце фінансового права в системі права України 

4. Система та джерела фінансового права 

5. Наука фінансового права: поняття, предмет, функції.  

6. Представники науки фінансового права 
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Контрольні питання 

1. Дайте визначення фінансового права та обґрунтуйте позицію щодо відненсння 

фінансового права до публічних галузей права. 

2. Визначте предмет фінансового права та його особливості. 

3. Наведіть класифікацію фінансових відносин залежно від функцій фінансової 

діяльності. 

4. Наведіть класифікацію фінансових відносин залежно від поділу на фінансово-

правові інститути. 

5. Наведіть класифікацію фінансових відносин залежно від суб’єктного складу. 

6. Охарактеризуйте методи та функвї фінансового права. 

7. Дайте визначення системі фінансового права та охарактеризуйте її складові. 

8. Дайте загальну характеристику джерел фінансового права. 

9. Наведіть класифікацію джерел фінансового права. 

10. Охарактеризуйте Конституцію України як джерело фінансового права. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 14, 41, 44-46, 56, 58, 61-65, 70-71, 73, 77, 

79-80, 82-85, 89, 91-93, 102-103, 105-108, 110, 126-127, 134-137, 141, 144. 

 

  

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

План 
1. Фінансово-правові норми 
2. Види фінансово-правових норм 
3. Структура та форми реалізації фінансово-правових норм 
4. Поняття фінансових правовідносин 
5. Склад фінансових правовідносин 

 

Контрольні питання 

1. Наведіть визначення фінансово-правової норми та виначте її основне 

призначення. 

2. Охарактеризуйте ознаки фінансово-правової норми. 

3. Обгрунтуйте особливості фінансово-правової норми. 

4. Наведіть класифікацію фінансово-правових норм за характером впливу на 

учасників фінансових відносин. 

5. Наведіть класифікацію фінансово-правових норм за змістом. 

6. Наведіть класифікацію фінансово-правових норм за характером правового 

впливу. 

7. Наведіть класифікацію фінансово-правових норм за за дією у просторі, за 

терміном дії  та за соціальним призначенням. 

8. Визначте структуру фінансово-правової норми та охарактеризуйте її складові. 

9. Дайте визначення фінансовим правовідносинам, їх класифікації. 

10. Визначте склад фінансових правовідносин та наведіть їх характеристику. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 14, 41, 44-46, 56, 58, 61-65, 70-71, 73, 77, 79-

80, 82-85, 89, 91-93, 102-103, 105-108, 110, 126-127, 134-137, 141, 144. 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

План 

1. Поняття, об’єкт, принципи та функції фінансового контролю 
2. Види фінансового контролю 
3. Методи фінансового контролю 
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4. Органи фінансового контролю України 
5. Аудиторський контроль 
6. Система органів фінансового контролю зарубіжних країн 

 

Контрольні питання 

1. Визначте поняття і сутність фінансового контролю 

2. Дайте визначення фінансовій дисципліні 

3. Наведіть класифікацію фінансового контролю 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового контролю 

5. Як можна класифікувати органи фінансового контролю? 

6. Назвіть основні повноваження органів фінансового контролю загальної компетенції 

7. Назвіть основні повноваження органів фінансового контролю спеціальної компетенції 

8. Дайте визначення аудиторської діяльності  

9. Розмежуйте поняття аудитора та аудиторської фірми 

10. Розкрийте поняття аудиторської перевірки 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 3-4, 7, 23, 35, 59, 69, 93, 101, 109, 116, 117, 

119, 123 , 129, 102, 105-108, 110, 126-127, 134-137, 139, 145-146. 

 

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО, БЮДЖЕТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

План 

 
1. Поняття та суть бюджету для функціонування держави 
2. Бюджетне право України як підгалузь фінансового права 
3. Бюджетно-правові норми  
4. Бюджетні правовідносини 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте бюджет в різних аспектах. 

2. Наведіть визначення бюджету, що відповідає нормативному трактуванню. 

3. Визначте, у чому полягає суть бюджету та обґрунтуйте відповідь. 

4. Визначте, у чому полягає правове значення бюджету. 

5. Наведіть функції та ознаки бюджету. 

6. Охаарктеризуйте бюджнте право як складову фінансового права України. 

7. Наведіть приклади джерел бюджетного права України, розташувавши їх за 

юридичною силою. 

8. Дайте визначення бюджнтно-правових норм та наведіть їх класифікацію. 

9. Дайте визначення бюджетним правовідносинам та визначте їх особливості. 

10. Визначте суб’єктів бюджетних правовідносин. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 39,50,72, 93, 99, 111, 125, 102, 134-137. 

 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

План 
1. Бюджетна система та бюджетний устрій України 
2. Правове регулювання структури бюджетів 
3. Бюджетна класифікація 
5. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень 

6. Бюджетні повноваження України 

7. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів 
8. Міжбюджетні відносини в Україні 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте поняття бюджетного устрою та його складових. 

2. Наведіть визначення бюджетної системи, запропонованої Бюджетним кодексом 

України. 

3. Назвіть рівні бюджетної системи та її складові. 

4. Охарактеризуйте принципи бюджетної системи. 

5. Наведіть характеристику агального та спеціального фондів бюджету 

6. Обгрунтуйте значення спеціального фонду бюджету. 

7. Дайте характеристику резервного фонду бюджету. 

8. Дайте визначення поняттям: дефіцит та профіцит бюджету. 

9. Наведіть визначення бюджетної класифікації. 

10. Охарактеризуйте складові бюджетної класифікації. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 39,50,72, 93, 99, 111, 125, 102, 134-137. 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

План 
1. Поняття і зміст бюджетного процесу 
2. Порядок складання проекту Закону України «Про Державний бюджет України» 
3. Розгляд та прийняття Закону України «Про Державний бюджет України» 
4. Виконання Закону України «Про Державний бюджет України» та порядок внесення 
змін до нього 
5. Звітність про виконання Закону України «Про Державний бюджет України» 
1. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів 

 
Контрольні питання 

1. Наведіть нормативне визначення бюджетного процесу та перелічте його стадії. 

2. Охарактеризуйте розпорядників бюджетних коштів. 

3. Дайте визначення понять: бюджетне асигнування, бюджетне призначення, бюджетне 

зобов'язання. 

4. Назвіть основні повноваження учасників бюджетного процесу. 

5. Охарактеризуйте стадію складання проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України». 

6. Охарактеризуйте стадію розгляду та затвердження Закону України „Про Державний 

бюджет України” 

7. Охарактеризуйте стадію виконання Закону України «Про Державний бюджет 

України». 

8. Визначте особливості порядку виконання державного бюджету за доходами. 

9. Визначте особливості порядку виконання державного бюджету за видатками. 

10. Назвіть порядок внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України».  

11. Охарактеризуйте стадію звітності про виконання Закону України «Про Державний 

бюджет України». 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 39,50,72, 93, 99, 111, 125, 102, 134-137. 

 

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФОНДІВ 

КОШТІВ 

 

План 
1. Поняття і класифікація цільових фондів коштів 
2. Правовий статус та управління Пенсійним фондом України 
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3. Правовий статус та управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України 
4. Правовий статус та управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття 
5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення державних цільових фондів та визнчте іх призначення. 

2. Класифікуйте державні цільові фонди за різним призначенням. 

3. Визначте нормативні підстави діяльності Пенсійного фонду України. 

4. Визначте порядок управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України. 

5. Правові підстави існування загальнообов’язкового соціального страхування на випадок 

безробіття. 

6. Визначте права та обов’язки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

7. Недержавне пенсійне страхування. 

8. Наведіть систему нормативно-правових актів, що встановлюють правовий режим 

цільових державних та місцевих фондів коштів. 

9. Визначте роль державного бюджету у зміцненні доходів Пенсійного фонду України. 

10. Охарактеризуйте пенсійну систему України. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 11-12, 93, 102,114-115, 134-137. 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ 

 

План 

1. Поняття фінансово-правового інституту публічних доходів 

2. Система оподаткування. Поняття, функції та види податків і зборів в Україні 

3. Податкове право, податкові правовідносини 

4. Юридичний склад податку 

5. Правове регулювання загальнодержавних податків і зборів 

6. Правове регулювання місцевих податків 

7. Правове регулювання місцевих зборів 
 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення публічних доходів та визначте їх складові. 

2. Наведіть класифікацію державних доходів за різним озаками. 

3. Наведіть класифікацію державних доходів згідно Бюдетного кодексу України. 

4. Охарактеризуйте види доходи бюджетів. 

5. Розмежуйте поняття система оподаткування та податкова система. 

6. Визначте принципи податкового законодавства України. 

7. Дайте визначення податку та збору. Назвіть види податків в Україні. 

8. Здійсніть загальну характеристику податкового права України як складової 

фінансового права. 

9. Охарактеризуйте склад податкових правовідносин. 

10. Окресліть юридичний склад податку. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 5-6, 13, 32, 60, 90, 93, 102,120,124, 130,132-

137. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ 

 

План 

1. Поняття і види державних і місцевих видатків 

2. Поняття і правові принципи фінансування державних і місцевих видатків 

3. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України 

4. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування 

5. Порядок фінансування окремих напрямів діяльності держави: 

- соціально-культурні видатки 

- фінансування охорони здоров’я та фізичної культури 

- видатки на культуру та мистецтво 

- фінансування оборони 

- фінансування органів законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів 

6. Позабюджетні кошти бюджетних установ 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення державних видатків та назвіть їх складові. 

2. Наведіть класифікації видатків за різними ознаками. 

3. Назвіть правові режими фінансування видатків. 

4. Дайте нормативне визначення видатків бюджету. 

5. Охарактеризуйте загальний порядок фінансування державних і місцевих видатків. 

6. Проаналізуйте принципи фінансування. 

7. Дайте визначення кошторису та окресліть його значення. 

8. Охарактеризуйте складові частини кошторису. 

9. Наведіть визначення кошторисно-бюджетного фінансування. 

10. Окресліть загальний порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 5,24-25, 60, 90, 93, 102,134-137. 

 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ, ДЕРЖАВНОГО І  

МІСЦЕВОГО БОРГУ ТА ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 

 

План 

1. Поняття правового інституту державного та місцевого запозичення 

2. Правові основи державного та місцевого кредиту 

3. Правові засади державного та місцевого боргу 

 

Контрольні питання 

1. Визначте поняття й сутність інституту державного та місцевого запозичення. 

2. Дайте визначення державного кредиту. 

3. Поясніть особливості місцевого кредиту.  

4. Назвіть основні форми державного (місцевого) кредиту. 

5. Дайте визначення державних (місцевих) цінних паперів. 

6. Охарактеризуйте державну облігацію як вид державного цінного паперу. 

7. Дайте характеристику казначейського зобов’язання  

8. Що таке облігації місцевих позик? Яка мета їх застосування? 

9. Дайте законодавчо встановлене визначення поняття: «державний борг», «місцевий 

борг». 

10. Наведіть класифікацію державного боргу. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 9,15, 17, 27, 93, 102,112, 134-138. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

План 

1. Поняття і роль банків у суспільстві 

2. Поняття банківської системи України 

3. Правове регулювання і розвиток банківської системи 

 

Контрольні питання 

1. Наведіть нормативні визначння банку та фінансової установи. Проаналізуйте їх. 

2. Назвіть суттєві ознаки банку. 

3. Охарактеризуйте поняття та суть банківської діяльності 

4. Проаналізуйте види діяльності банку. 

5. Дайте визначення банс\ківської системи та назвіть її властивості. 

6. Назвіть основні етапи становлення банківської системи України. 

7. Охарактеризуйте функції банківської системи. 

8. Назвіть класифікації банків за різними ознаками. 

9. Назвіть особливості кооперативного банку. 

10. Назвіть внутрішні та зовнішні фактори розвитку банківської системи. 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 22,28, 31, 47, 57, 66-67, 93-94, 113, 134-138, 

142-143. 

 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів з теми, що 

необхідно для успішного виконання практичних завдань. Кількість отриманих на занятті 

балів напряму залежить від попередньої теоретичної підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

 

 

Ситуаційні задачі або вправи  
1. Назвіть основні етапи виконання бюджету. Вкажіть строки, на протязі яких 

повинен бути виконаний кожен з етапів. 

2. Учасниками бюджетного процесу є головні розпорядники бюджетних коштів, 

розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів. Визначте, хто 

відноситься до вказаних учасників бюджетного процесу, а також розкрийте їх 

основні права і вкажіть відмінності, що існують між ними. 

3. Існує певний порядок складання проектів бюджетів. Визначте, чи правильно 

названі деякі параметри складання проекта державного бюджету: 

– складання починається за 10 місяців до початку чергового фінансового року; 

– порядок і терміни складання державного бюджету визначає Верховна Рада; 

– формування державного бюджету відбувається на основі плану-прогнозу, що 

складається Урядом Укрїни. 

4. Проект закону України «Про державний бюджет» на черговий фінансовий рік 

вважається внесеним у строк, якщо він представлений у Верховну Раду до 24 

години 15 серпня поточного року. 

5. Вкажіть, у скількох читаннях розглядається проект державного бюджету 

Верховною радою,. Назвіть предмет і часові параметри кожного читання. 
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6. Розкриваючи етап бюджетного процесу - виконання бюджету - дайте 

характеристику наступних понять: 

– бюджетний розпис; 

– особові рахунки бюджетних коштів; 

– кошторис доходів і витрат. 

 

Задача 1. Законодавчий орган відхилив проект закону про бюджет на наступний 

фінансовий рік. В результаті цього, строки для його прийняття були пропущені. Закон 

вступив в дію тільки через 3 місяці після початку фінансового року.  

Дайте оцінку правомірності ситуації. Вкажіть, на основі якого нормативного 

документу має здійснюватися бюджетне фінансування у новому фінансовому році. 

Задача 2. З метою дотримання строків прийняття проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України» у другому читанні, Верховна Рада України, на прохання 

голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету погодилась відкласти прийняття 

рішення про загальний обсяг дефіциту (профіциту) державного бюджету України на 

наступний бюджетний період під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет 

України у третьому читанні.  

Дайте правову оцінку рішенню Верховної Ради України? Які показники проекту 

державного бюджету України затверджуються у другому читанні? Яке це має значення 

у структурі бюджетного процесу ? 

Задача 3. Що розуміють під правом бюджетної ініціативи? Яка відмінність права 

бюджетної ініціативи від права законодавчої ініціативи? Хто, вiдповiдно до бюджетного 

законодавства України, виступає суб’єктами права бюджетної ініціативи?  

Проаналізуйте Рішення Конституційного суду України № 1-рп/2009 від 13 січня 

2009 року щодо офіційного тлумачення положень абзацу тринадцятого пункту 1 

частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», частини 

другої статті 52, частини третьої статті 53, частини другої статті 54 Бюджетного 

кодексу України в аспекті положень частини першої статті 93, частини другої статті 

96, пункту 6 статті 116 Конституції України (справа про право законодавчої ініціативи 

щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України). 

Задача 4. У зв’язку з непередбаченими обставинами Закон України про Державний 

бюджет України набрав чинності 10 січня. Весь цей період Кабінет Міністрів України 

здійснював витрати на основі проекту цього закону. 

На яких умовах та чим повинен був керуватись Кабінет Міністрів України при 

здійсненні витрат Державного бюджету згідно з проектом закону? 

 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 39,50,72, 93, 99, 111, 125, 102, 134-137. 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ 

 

Ситуаційні задачі або вправи 

 

1. Комітетом Верховної Ради України був підготовлений проект закону, 

прийняття якого може призвести до збільшення державних видатків, які не передбачені у 

державному бюджеті на поточний рік. Дайте оцінку правомірності ситуації.  

Вкажіть, за яких умов може бути прийнятий вказаний закон, з яких джерел буде 

здійснюватися фінансування його виконання. 

2. На протязі фінансового року не було виконано декілька зобов’язань 

державного бюджету, пов’язаних з поставкою продукції бюджетним установам.  

Поясніть порядок обліку та виконання подібних бюджетних зобов’язань, який 

здійснюється органами Державної казначейської служби України. 
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Задача 1. Головним управлінням зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації  використано бюджетні кошти у 

сумі 10000 гривень не на фінансування розвитку прикордонного співробітництва  

(відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області), як це 

передбачено обласним бюджетом на 2011 рік, а  на виплату премій окремим працівникам 

управління. Проаналізуйте ситуацію.   

Задача 2. На семінарі з фінансового права студент при відповіді сказав, що дотація, 

субвенція, субсидія практично нічим не відрізняються, що все це види фінансової 

допомоги. 

Проаналізуйте відповідь студента. 

Задача 3. На сесії обласної ради народних депутатів було прийнято рішення про 

створення позабюджетного фонду, джерелами якого має бути частина надходжень від 

збору за використання місцевої символіки та від збору за паркування автотранспорту. 

Обґрунтуйте правомірність рішення обласної ради. Розкрийте правову природу 

позабюджетних фондів. 

Задача 4. У зв’язку з дефіцитом Державного бюджету Кабінет Міністрів одержав 

позику у розмірі 5 млн. грн. Ці кошти були використані для виплати пенсій населенню. 

Зробіть аналіз ситуації. Які існують джерела фінансування дефіциту Державного 

бюджету? Хто має право на здійснення запозичень? Який порядок використання 

грошових надходжень, отриманих у разі запозичення? 

Задача 5. Обласна рада народних депутатів на закритому засіданні затвердила зміни 

до місцевого бюджету, в результаті чого було вирішено використати частину коштів 

спеціального фонду бюджету на фінансування утримання органів місцевої влади та 

органів прокуратури. Ці видатки були віднесені депутатами до таємних. Своє рішення 

депутати обґрунтували особливим значенням діяльності цих органів для держави та їх 

недостатнім фінансуванням. У зв’язку з проведенням закритого засідання ради, її рішення 

не було опубліковано. 

Які принципи бюджетної системи було порушено? Розкрийте їх зміст? Які видатки 

віднесено законодавством до таємних? 

Задача 6. У зв’язку з тим, що в Державному бюджеті на поточний рік не було 

передбачено видатків на здійснення заходів щодо запобігання епідемії грипу, Міністр 

фінансів прийняв рішення про спрямування 10 млн. грн. з резервного фонду Державного 

бюджету на покриття цих видатків. 

Обґрунтуйте рішення Міністра фінансів. Розкрийте правовий режим резервного 

фонду Державного і місцевих бюджетів в Україні. 

 

Література: основна № -1-2; допоміжна № 5,24-25, 60, 90, 93, 102,134-137. 

 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання та її обов’язковою 

складовою. Індивідуальні завдання виконуються у вигляді реферату обсягом до 10 

сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою 

погодженою з викладачем.  

 

1. Державні цільові фонди як складова фінансової системи України 

2. Кредит як ланка фінансової системи 

3. Державна фіскальна служба, як орган управління державними фінансами 

4. Рахункова палата України, як вищий орган державного фінансово-економічного 

контролю 

5. Фінансове право як галузь права та етапи становлення науки фінансового права 
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6. Співвідношення категорій «фінансова система» та «система фінансового права» 

7. Характеристика змісту фінансових правовідносин 

8. Особливості структури фінансово-правової норми 

9. Державна фінансова інспекція України, як орган фінансового контролю 

10. Аудиторський фінансовий контроль в Україні 

11. Державний бюджет та бюджетна система України 

12. Правові засади розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів України 

13. Бюджетний кодекс України як основне джерело бюджетного права 

14. Суб’єкти бюджетних правовідносин 

15. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування (на прикладі певної 

адміністративно-територіальної одиниці) 

16. Міжбюджетні трансферти в Україні 

17. Характеристика основних положень Закону України «Про Державний бюджет 

України» (на поточний рік) 

18. Роль Державної казначейської служби України у виконанні Державного бюджету 

України 

19. Основні засади функціонування системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування в Україні 

20. Правове положення Державної служби зайнятості України 

21. Принципи побудови податкової системи України 

22. Мито як особливий вид податку 

23. Захист прав платника податків. 

24. Особливості справляння місцевих податків і зборів 

25. Правовідносини України з іноземними державами в галузі державного кредиту 

26. Правове регулювання відносин в галузі державного зовнішнього боргу 

27. Установи парабанківської системи України 

28. Національний банк України як складова банківської системи України 

29. Правове положення Ощадного банку України 

30. Порядок організації розрахунків з використанням платіжних карток 

31. Штрафні санкції за порушення в сфері готівкового обігу та використання реєстраторів 

розрахункових операцій 

32. Правовий режим валютних операцій 

33. Порядок відкриття валютних рахунків 
 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в таблиці.  

Таблиця 1 

№ Назва теми 
Всього 

балів 

Форма заняття та 

Семінарські 

заняття 

 

Практичні 

заняття 

(опрацювання матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

Розділ 1. Публічна фінансова діяльність. Фінансове право 

1. Фінанси та фінансова 

система України. Публічна 

фінансова діяльність 

3 3  

2. Загальна характеристика 

фінансового права 

України 

3 3  
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3. Фінансово-правові норми 

та фінансові 

правовідносини 

3 3  

4. Правове регулювання 

фінансового контролю в 

Україні 

3 3  

Розділ 2. Бюджетне право, бюджетний процес 

5. Бюджетне право, 

бюджетні правовідносини  

3 3  

6. Правові основи бюджетної 

системи України 

3 3  

7. Бюджетний процес в 

Україні 

6  6 

8. Правовий режим цільових 

державних та місцевих 

фондів коштів 

3 3  

Розділ 3. Правове регулювання публічних доходів та видатків 

9. Правове регулювання 

публічних доходів 

3 3  

10. Правове регулювання 

публічних видатків 

9 3 6 

11. Правові основи державних 

і місцевих запозичень, 

державного і  місцевого 

боргу та державного 

кредиту 

3 3  

12. Правові основи 

банківської діяльності в 

Україні 

3 3  

Разом 45 33 12 

Виконання завдань для 

самостійної та індивідуальної 

роботи 

 

15 

залік 40 

Всього 100 балів 

 

Ведення конспекту лекцій є обов’язковим. Пропущені лекції підлягають 

самостійному опрацюванню з додатковим контролем з боку викладача, якому має бути 

продемонстрований конспект за відповідною темою. 

Робота на семінарських заняттях складається з відповідей на теоретичні питання по 

відповідній темі та додатковому опрацюванні контрольних питань. За роботу на 

семінарському занятті можна отримати до 3 балів. 

Робота на практичних заняттях складається з виконання практичних завдань, а їх 

оцінювання залежить від точності та повноти виконання завдань за наступними 

критеріями: 

- виконання практичного завдання у повному обсязі без помилок – 6 балів; 

- виконання практичного завдання у повному обсязі з незначними помилками – 5 

балів; 

- виконання практичного завдання не у повному обсязі без помилок – 4 бали; 

- виконання практичного завдання не у повному обсязі з незначними помилками – 

3 бали; 
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- виконання практичного завдання не у повному обсязі зі значними помилками – 

1-2 бали;  

- невиконання практичного завдання – 0 балів.  

 Таким чином, на практичному занятті ви може отримати до 6 балів. Пропущене 

практичнем заняття відпрацьовується виконанням запропонованих завдань в 

індивідувальному порядку з подальшим контролем з боку викладача.  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 бала за два повністю 

висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного переліку. За виконання завдань для 

самостійної роботи ви можете отримати до 6 балів. 

 Індивідувальну роботу має виконати кожен здобувач вищої освіти відповідно до 

запропонованої тематики. Виконання цього завдання оцінюється від 0 до 6 балів залежно 

від дотримання таких критеріїв: дотримання форми, відповідність темі, логічність 

висвітлення питання, аргументованість висновків тощо. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді заліку, на якому ви 

можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших 

відповідей. На залік виносяться питання з переліку наведеного нижче. Якщо під час 

проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не складати залік, вдовольнившись 

підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних балів. Схема переведення балів у 

підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до заліку 

1. Поняття та сутність фінансів 

2. Характеристика фінансових ресурсів держави 

3. Поняття та склад фінансової системи 

4. Поняття публічної фінансової діяльності та принципи її здійснення 

5. Методи здійснення публічної фінансової діяльності 

6. Форми здійснення публічної фінансової діяльності 

7. Державні органи управління фінансами 

8. Поняття, предмет і методи фінансового права 

9. Місце фінансового права в системі права України 

10. Система фінансового права 

11. Джерела фінансового права 

12. Фінансово-правові норми: поняття, класифікація 

13. Структура фінансово-правової норми 

14. Фінансові правовідносини: поняття, підстави виникнення, зміни і припинення 

15. Склад фінансових правовідносин 

16. Поняття, об’єкт, принципи та функції фінансового контролю в Україні 
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17. Система органів фінансового контролю України, їх функції 

18. Рахункова палата України 

19. Державна фінансова інспекція України 

20. Державна фіскальна служба України 

21. Державна казначейська служба України 

22. Види фінансового контролю 

23. Методи фінансового контролю 

24. Бюджетний кодекс України як джерело фінансового права 

25. Поняття та суть бюджету.  

26. Значення бюджету для функціонування держави 

27. Поняття, предмет та джерела бюджетного права 

28. Бюджетно-правові норми: поняття і види 

29. Бюджетні правовідносини: види, структура та особливості 

30. Бюджетна система та бюджетний устрій 

31. Принципи побудови бюджетної системи України 

32. Бюджетна класифікація України 

33. Міжбюджетні відносини в Україні 

34. Поняття та стадії бюджетного процесу 

35. Порядок складання проекту бюджету 

36. Порядок розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет України 

(рішення про місцевий бюджет) 

37. Виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет 

України (рішення про місцевий бюджет) 

38. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо 

нього 

39. Правовий інститут публічних доходів держави та органів місцевого 

самоврядування 

40. Податковий кодекс України як джерело фінансового права 

41. Поняття податку. 

42. Принципи оподаткування 

43. Поняття податкового права і податкових правовідносин 

44. Юридичний склад податку 

45. Податок на прибуток підприємств 

46. Податок на доходи фізичних осіб 

47. Податок на додану вартість 

48. Акцизний податок 

49. Екологічний податок 

50. Рентна плата 

51. Мито 

52. Правове регулювання місцевих податків 

53. Податок на майно 

54. Єдиний податок  

55. Правове регулювання місцевих зборів 

56. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

57. Туристичний збір 

58. Поняття та особливості правового інституту державного і місцевих запозичень 

59. Поняття, завдання і функції страхування 

60. Поняття та види державних і місцевих видатків 

61. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування 

62. Фінансово-правовий інститут регулювання банківської діяльності 

63. Банківська система України, її функції 

64. Правовий статус Національного банку України 
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65. Правила ведення касових операцій 

66. Правові засади та форми здійснення безготівкових розрахунків в Україні 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших здобувачів; 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань здобувачів. 
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