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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Освітня-професійна програма 081 Право  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс: 2 (другий) 

Семестр: 4 

Кількість кредитів та годин: 2 кредити / 60 годин 

Кількість модулів: 1 змістовний модуль 

Характер дисципліни: вибіркова” 

Лекції: 14 годин 

Семінари: 14 годин 

Самостійна робота: 30 годин 

Консультації: 2 години 

Вид контролю: залік (кількість модульних контрольних робіт – 1); 
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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи фінансового права» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю 072 Фінаси, банківська справа та страхування. 

Предметом навчальної дисципліни є фінансова діяльність держави.  

Програма навчальної дисципліни складається з модулю «Основи 

фінансового права». 

Форми проведення занять: лекції, семінари, колоквіуми, тестування, 

вирішення задач. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи фінансового права» 

є вивчення студентами правових засад фінансової діяльності держави, 

отримання ними навиків роботи з фінансово-правовими актами та вміння 

практичного їх застосування.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи фінансового 

права» є можливість студентами самостійно розкрити поняття фінансів та 

фінансової діяльності, з’ясувати повноваження державних органів в сфері 

фінансової діяльності, визначити предмет фінансового права як галузі права, 

з’ясувати особливості фінансово-правових норм та фінансово правових 

відносин, розкрити зміст інституту бюджетного права, податкового права  

інших фінансово-правових інститутів, навчити студентів самостійно 

аналізувати фінансово-правові акти та давати правову характеристику щодо 

конкретних ситуацій, що виникають в сфері реалізації фінансових 

правовідносин. 

Очікувані результати навчання: 

Студент повинен знати: 

- сутність понять «фінанси», «фінансові ресурси», «фінансова 

діяльність держави», «фінансова система України»; 

- вільно володіти фінансово-правовим категоріальним апаратом; 
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- розуміти сутність та особливості фінансово-правових відносин та 

фінансово-правових норм; 

- основні фінансово-правові інститути та їх зміст. 

Студент повинен вміти: 

- застосовувати фінансово-правові норми;  

- давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що 

виникають в сфері реалізації фінансових правовідносин; 

- аналізувати фінансово-правові акти. 

 

Самостійна робота передбачає: 

- визначення викладачем тем, питань, завдань, задач, модельованих 

ситуацій тощо з тим, щоб студент зміг застосувати здобуті на лекції та при 

підготовці до семінару знання у сфері фінансової діяльності держави; 

- підготовку наукових доповідей для участі у наукових студентських 

конференціях та/або для участі у конкурсах наукових студентських робіт та ін 

Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. 

Вони включають поточний, проміжний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять за визначеними питаннями та рефератами.  

Проміжний контроль дає змогу оцінити рівень системного засвоєння 

теоретичного матеріалу та вміння його застосувати для аналізу вирішення 

задач з фінансового права або аналізу нормативно-правових актів у сфері 

фінансового права.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового заліку. Для 

складання залікових завдань пропонується перелік питань, які охоплюють 

програму курсу. Заліковий контроль передбачає також включення задач.  

Тільки комплексне застосування усіх форм навчального процесу та 

контрольних заходів дає змогу, з одного боку, засвоїти теоретичні знання, а з 
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іншого - сформувати навички практичного їх застосування для аналізу 

нормативно – правових актів фінансового змісту.   
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тематичний план дисципліни  

 

 

№ Назва теми 

Кількість навчальних годин, в т.ч. 

аудиторних 
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ек
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1 

Тема 1. Поняття фінансів та 

фінансової діяльності 

держави. Фінансове право, як 

галузь права. 

6 2 2 4 

 

__ 

2 
Тема 2. Фінансово-правові 

норми. Фінансові 

правовідносини.  

      8 2 2 6 
__ 

3 
Тема 3. Поняття бюджету, 

бюджетного права, бюджетної 

системи. 

6 2 2 4 
__ 

4 Тема 4. Поняття та стадії 

бюджетного процесу.  
5 2 2 2 

 

1 

5 Тема 5. Поняття податку та 

податкових правовідносин. 
8 2 2 6 

__ 

6 Тема 6. Банківська система 

України. 
6 2 2 4 

__ 

7 
Тема 7. Поняття валютного 

регулювання. Правові основи 

фінансового контролю. 

7 2 2 4 
 

1 

 Всього 60 14 14 30      2 
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 ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема «Предмет і метод фінансового права» 

Лекційні модулі: 

1. Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Фінансове право, 

як галузь права. 

2. Фінансово-правові норми. Фінансові правовідносини. 

 

Семінарські модулі: 

1. Поняття фінансів і фінансової діяльності держави. 

2. Фінансове право, як галузь права. 

3. Система та джерела фінансового права. 

4. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини. 

 

Модулі самостійної роботи: 

1. Визначте співвідношення понять “фінанси”, “державні фінанси” та 

“фінанси державних підприємств”. 

2. Розкрийте зміст та визначте основні складові поняття «публічні 

фінанси». 

3. Розгляньте складові фінансової системи України. Проаналізуйте 

можливість включення до фінансової системи недержавних 

пенсійних фондів.  

4. Додаткові методи фінансової діяльності. 

5. Наведіть приклади фінансових відносин, що складають предмет 

фінансового права. 

6. Що об’єднує науку фінансового права з наукою конституційного та 

адміністративного права? В чому специфіка науки фінансового права 

в порівнянні з цими дисциплінами?   

7. Розгляньте види фінансово-правових норм та фінансово-правових 

відносин. 

8. Охарактеризуйте державу, як суб’єкта фінансового права. 
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9. З’ясуйте зміст фінансової правосуб’єктності. 

 

Тема «Фінансово-правові інститути» 

Лекційні модулі: 

1. Поняття бюджету, бюджетного права, бюджетної системи. 

2. Поняття та стадії бюджетного процесу.  

3. Поняття податку та податкових правовідносин. 

4. Банківська система України. 

5. Поняття валютного регулювання. Правові основи фінансового 

контролю. 

 

Семінарські модулі: 

1. Поняття бюджету, бюджетного права, бюджетної системи. Поняття та 

стадії бюджетного процесу.  

2. Поняття податку та податкових правовідносин. 

3. Банківська система України. 

4. Поняття валютного регулювання. Правові основи фінансового 

контролю. 

 

Модулі самостійної роботи: 

1. Проаналізуйте зміст  спеціального фонду бюджету. 

2.  Формування спеціального фонду бюджету. 

3. Резервний фонд України. Підстави для використання. 

4.  Визначити за законом про державний бюджет на відповідний рік  

види та обсяг дотацій і субвенцій.  

5.  Місце бюджетного права в системі фінансового права.  

6.  Правовий статус суб’єктів бюджетних правовідносин. 

7.  Розглянути за Бюджетним кодексом України порядок складання, 

розгляду та прийняття   

8.  Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів. 
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9.  Скорочення видатків загального фонду бюджету. 

10.  Ознайомтеся з  податковою теорією А.Леффера. 

11.  Дати загальну характеристику принципам оподаткування. Визначити 

їх основні види. 

12.  Проаналізувати права та обов’язки платників податків та органів 

державної податкової служби. 

13.  Визначте місце податкового права в системі фінансового права.  

14.  В чому полягає специфіка методу податкового права?. 

15.  За розділом ІV Податкового кодексу України визначити особливості 

оподаткування окремих видів доходів та операцій (спадщини, цінних 

паперів, дивідендів). 

16.  Проаналізуйте підстави поділу платників податку на резидентів та 

нерезидентів. 

17.  Правові підстави усунення подвійного оподаткування громадян.   

18.  Проаналізувати визначення поняття „банк” в теорії фінансового 

права та в чинному законодавстві (зокрема, в Законі України „Про 

Національний банк України” та Законі України „Про банки та 

банківську діяльність”).  

19.  З’ясувати місце банківського права в системі фінансового права. 

20.  Визначити елементи державного боргу.  

21.  Порівняти складові внутрішнього та зовнішнього державного боргу.  

22.  Проаналізувати зміст статей 17 та 18 Бюджетного кодексу України 

та вказати на основні відмінності державних та місцевих гарантій. 

Провести порівняння понять “боргове зобов’язання” та  “гарантійне 

зобов’язання”.  

 

Підсумкова тека. 

1. Опитування студентів. 

2. Вирішення практичних задач та завдань. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, 

САМОСТІЙНИХ РОБІТ, ЗАДАЧІ 

 

Контрольні запитання та завдання: 

 

1. Які відносини регулюються нормами бюджетного права? 

2. Чи є тотожними поняття “суб’єкт фінансового права” і “суб’єкт 

бюджетного права”? 

3. Які особливості бюджетних правовідносин?  

4. На яких принципах побудовані міжбюджетні відносини? 

5. В чому полягає відмінність між дотацією і субвенцією? 

6. З яких стадій складається бюджетний процес? 

7. На яких принципах ґрунтується бюджетний процес? 

8. На які органи покладено обов’язок щодо організації складання проекту 

бюджету? 

9. Яке значення бюджетної класифікації в бюджетному процесі? 

10. На які органи покладено обов’язок щодо організації виконання бюджету? 

11. Які є види розпорядників бюджетних коштів? 

12. Якими правами наділено головних розпорядників бюджетних коштів? 

13. Які відносини регулюються нормами податкового права? 

14. Який порядок встановлення, введення та скасування податків? 

15. Які елементи податку є основними, а які додатковими? 

16. Які є види податків? 

17. Які елементи входять до складу податкової системи? 

18. Які особливості притаманні податковим правовідносинам? 

19. Хто належить до суб’єктів податкового права? 

20. Дайте визначення поняття податкового правопорушення? 

21. Як визначити об’єкт та об’єктивну сторону податкового 

правопорушення? 

22. Які санкції застосовуються до порушників податкового законодавства? 
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23. Який порядок обчислення строків давності в податковому праві? 

24. Дайте визначення поняття “банк”. 

25. Які складові банківської системи? 

26. Які є види банківських систем? 

27. Який порядок реєстрації та ліцензування банків? 

28. В чому полягає особлива природа НБУ? 

29. Які функції покладено на Національний банк України? 

30. Які складові включає грошова система України? 

31. Що таке “масштаб цін”? 

32. До повноважень якого органу належить визначення порядку ведення 

касових операцій? 

33. Що розуміють під поняттям «ліміт каси»? 

34. В яких випадках є обов’язковими безготівкові розрахунки? 

35. Який взаємозв’язок між поняттями «валюта» та «валютні цінності»? 

36.  Які органи наділено повноваженнями щодо здійснення валютного 

контролю? 

37. Які є види валютних операцій? 

38. Порівняйте поняття “суб’єкти валютних правовідносин” та “суб’єкти 

фінансових правовідносин”. 

39. В яких випадках застосовується обов’язків продаж валюти при здійсненні 

експортних операцій? 

40. Назвіть норми Конституції України, які стосуються правового 

регулювання грошової системи.  

41. Який порядок розрахунків готівкою для юридичних осіб? 

 

Теми рефератів для самостійної роботи 

1. Розкрийте поняття “фінанси”. 

2. В чому полягає об’єктивна необхідність існування фінансів? 

3. Які основні складові фінансової системи України? 

4. Які фонди належать до централізованих? 
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5. Які є методи фінансової діяльності? 

6. В чому відмінність між централізованими і децентралізованими 

фондами? 

7. Дайте визначення предмету фінансового права. 

8. Які особливості притаманні методу фінансового права? 

9. Назвіть принципи фінансового права. 

10. Дайте визначення системи фінансового права як галузі та як науки. 

11. Які складові елементи системи фінансового права? 

12. В чому відмінність між поняттями “фінансове право” і “фінансове 

законодавство”? 

13. Що ми розуміємо під «джерелом фінансового права»? 

14. Які  є види джерел фінансового права ? 

15. Які ознаки притаманні фінансово-правовій нормі? 

16. Дайте визначення поняття фінансово-правової норми. 

17. Які є види фінансово-правових норм? 

18. Які особливості притаманні фінансово-правовим відносинам? 

19. Які підстави виникнення фінансово-правових відносин? 

20. Які підстави припинення фінансово-правових відносин? 

 

ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

Задача 1. Протягом року на сесії міської Ради було розглянуто наступні 

питання : 1) затверджено місцеву програму приватизації; 2) прийнято рішення 

про створення міліції, яка буде утримуватись за рахунок коштів міського 

бюджету; 3) прийнято рішення про випуск місцевої позики; 4) прийнято 

рішення про затвердження міського бюджету; 5) прийнято рішення про 

створення вільної економічної зони. Обґрунтуйте відповідь – при вирішенні 

яких із перелічених вище питань міська Рада реалізувала свої повноваження по 

керівництву та здійсненню фінансової діяльності. 
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Задача 2. В чому принципова різниця між фінансово-правовими та цивільно-

правовими нормами? 

 

Завдання 3. Наведіть приклади норм Конституції України, які є безпосереднім 

джерелом фінансового права, та які є базою фінансового законодавства.  

 

Завдання 5. Ремонтно-будівельна організація ТОВ „Будівельник” за договором 

підряду виконала влітку ремонтні роботи в приміщенні середньої школи 

(територія міста). Оплата ремонтних робіт повинна бути здійснена за рахунок 

бюджетних коштів. Вкажіть, в якому порядку керівництво школи зможе 

здійснити  оплату за договором підряду. Які особи можуть виступити 

розпорядниками бюджетних коштів? Хто буде одержувачем бюджетних 

коштів? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Завдання 6. В червні  територія району зазнала стихійного лиха. В селах, 

селищах, містах району не вистачало коштів на ліквідацію лиха. Поясніть, яким 

чином віднайти кошти для ліквідації наслідків стихійного лиха. Який порядок 

їх надання, хто є одержувачем  та який порядок повернення? 

 

Завдання 7. Назвіть суб’єктів бюджетного процесу, їх повноваження.  

 

Задача 8. При формуванні бюджету територіальної громади селища до його 

доходів було включено:  

1) туристичний збір; 

2) 100 % акцизного податку, зібраного від продажу тютюнових виробів на 

території селища. Чи правомірне зарахування до вказаного бюджету 

перерахованих вище доходів? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Завдання 9. Поясніть,  яке місце в складі бюджетної системи України займає 

бюджет Автономної Республіки Крим. 
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Задача 10. Дайте обґрунтовану відповідь на наступне питання: чи підпадає під 

поняття „обов’язковий платіж” плата за навчання, яка сплачується  студентом 

на підставі укладеного договору з вузом? 

 

Задача 11. Державне підприємство А. отримало протягом січня доход від 

здійснення господарської діяльності у розмірі 37 тисяч гривен. Чи є підстави 

розглядати зазначені кошти як публічні доходи. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 12. Учень 5 класу отримав від організаторів міської виставки юних 

художників – премію (200 грн.) за участь в цій виставці. Хто з суб’єктів 

податкових правовідносин (учень, його батьки, учителі школи чи організатори 

виставки) буде утримувати та сплачувати податок з суми премії? Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

Задача 13. Якими повноваженнями наділено органи місцевого самоврядування  

в сфері місцевого оподаткування? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Завдання 14. Поясніть, яку форму розрахунків може використати підприємець 

при сплаті податків до бюджету? 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Таблиця встановлення максимальної кількості балів 

за змістові модулі та розрахунку підсумкової оцінки 

 

 Змістовий 

модуль 1 

ПМК 

(інша 

форма 

контролю

) 

Комплексн

ий 

підсумкови

й модуль  

Підсумкова 

оцінка 

Максималь

на кількість 

балів 

20 20 60 100 

 

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано 

максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання 

студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою відповідності, що 

наведена нижче.  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 

65-74 – «задовільно»; 

75 - 84 – «добре»; 

85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 

90 - 100 – «відмінно». 
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Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 

 

Приклад розрахунку оцінки знань студента за шкалою відповідності:  

За 100-бальною шкалою: 14 бали ЗМ1 + 18 балів ПМК + 56 балів КПМ = 88 

балів – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення дисципліни. 
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  Перелік питань до заліку 

1. Поняття фінансів і фінансової діяльності держави. . 

2. Загальна характеристика державних органів, що здійснюють керівництво 

фінансовою діяльністю  

3. Конституційний статус Рахункової палати в Україні.  

4. Правовий статус Міністерства  фінансів України 

5. Поняття фінансової системи України, її склад.  

6. Правові форми фінансової діяльності. 

7. Фінансове право як галузь права. Зв’язок фінансового права з іншими 

галузями. 

8. Предмет і метод фінансово-правового регулювання. 

9. Фінансово-правова норма: поняття, види та особливості. 

10. Фінансово-правові відносини: поняття, зміст, особливості.  

11. Система і джерела фінансового права. 

12. Бюджетна система України: поняття та склад.  

13. Поняття і зміст бюджету. 

14. Міжбюджетні відносини в Україні. 

15. Поняття та види міжбюджетних трансфертів за Бюджетним кодексом 

України. 

16. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. 

17. Порядок розгляду проекту бюджету за Бюджетним  кодексом України.  

18. Бюджетне регулювання: поняття та методи. . 

19. Стадія бюджетного процесу: поняття та види. 

20. Бюджетні повноваження України. Особливості інституту бюджетних 

повноважень.  

21. Зміст актів про бюджет  

22. Доходи місцевих бюджетів. Закріплені, власні та регулюючі доходи. 

23. Поняття та види розпорядників бюджетних коштів. Їх повноваження.  

24. Поняття і зміст бюджетного процесу.  
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25. Порядок складання проекту бюджету. 

26. Порядок розгляду та затвердження бюджету. 

27. Порядок виконання державного бюджету. 

28. Порядок складання і затвердження звіту про виконання бюджету. 

29. Державний борг. Поняття, види та форми.  

30. Кошторис: поняття, види, правове значення.  

31. Поняття і зміст кошторисно–бюджетного фінансування. 

32. Видатки державного бюджету. Особливості правовідносин у галузі 

видатків.  

33. Правове регулювання видатків на утримання органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

34. Доходи Державного бюджету України. Поняття та види.  

35. Неподаткові доходи. Поняття, види та особливості правового 

регулювання. 

36. Державне мито: поняття та порядок справляння. 

37. Поняття та склад податкової системи України за Податковим кодексом 

України. 

38. Місцеві податки і збори: загальна характеристика та види. 

39. Податкові правовідносини: поняття та особливості. 

40. Поняття та види елементів податку. 

41. Поняття податку, його ознаки.  

42. Права та обов’язки платників податку. 

43. Права і обов’язки органів доходів та зборів. 

44. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств. 

45. Загальна характеристика податку на доходи громадян в Україні. 

46. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

47. Загальна характеристика непрямих податків. 

48. Банківська система України за Законом України „Про банки і банківську 

діяльність”. 

49. Правовий статус Національного банку України.  
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50. Правові основи грошової системи України. 

51. Відповідальність за порушення порядку ведення касових операцій.  

52. Правові засади обігу готівки. Ліміт каси: поняття та порядок 

встановлення. 

53. Порядок відкриття рахунків в фінансових установах  

54. Правові основи організації безготівкових розрахунків в Україні 

55. Фінансово-правові відносини в галузі безготівкових розрахунків 

56. Правовий режим валютних операцій.  

57. Поняття валюти, валютних цінностей та валютних правовідносин. 

58. Поняття і зміст валютного контролю.  
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