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1. ВСТУП 

 

Фінансове  право як  галузь  права  є  невід'ємним  елементом  системи  

національного права  України  і  входить  у  загальний  комплекс  галузей  

публічного  права.  Необхідність  існування  фінансового  права  обумовлена 

використанням державою і місцевим самоврядуванням  фінансів як основного 

важеля у  процесі  розподілу  частини  вартості  валового внутрішнього 

продукту,  зокрема, національного  доходу,  а  також     частини  національного  

багатства  країни  і  здійсненням  ними  у  зв’язку  з цим  відповідної  

фінансової  діяльності.    

        Фінансове право як галузь національного права України покликане 

відіграти важливу  роль у здійсненні економічних і соціальних перетворень, у 

розвитку виробничого потенціалу  підприємств  і  зміцнення  фінансів  країни  в  

цілому.  Цим  визначається  значення  дисципліни  фінансового права і 

необхідність глибокого вивчення її здобувачами вищої освіти.    

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» є 

формування у здобувачів вищої освіти спеціальних знань і практичних навичок 

у сфері фінансової діяльності підприємств усіх форм власності та 

організаційно-правових форм, з урахуванням чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища його функціонування, засобів, механізмів та 

інструментарію правового регулювання бюджетного процесу, фінансового 

контролю, ринку фінансових послуг, грошового обігу та безготівкових 

розрахунків в Україні. 

Завданням навчальної дисципліни «Фінансове право» є вивчення 

теоретичних основ і практичних механізмів системи та інститутів фінансового 

права України, визначення поняття, предмету, методів та джерел фінансового 

права;  аналіз та вивчення чинного законодавства України, яке регулює 

фінансову діяльність; набуття навичок практичного застосування норм даної 

галузі права України під час вирішення конкретних економічних ситуацій. 

Місце дисципліни «Фінансове право» у структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Фінанси Банківська система Фінансовий ринок 

Страхування Аналіз банківської діяльності Бюджетна система 

Фінанси 

підприємств 

Місцеві фінанси  

Податкова система   

Фінансовий облік   

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Фінансове право»:  



Загальні: ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професій, груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

    Спеціальні: СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Фінансове право»: 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР12. Використовувати  професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Фінанси,  фінансова система та публічна фінансова діяльність 

Фінанси як економічна і юридична категорія. Публічні фінанси як об'єкт 

фінансово-правового  регулювання. Фінансова система України. Фінансова 

система України як складова міжнародної фінансової системи  

Поняття, принципи та методи публічної фінансової діяльності. Правові 

форми публічної фінансової діяльності. Органи державної влади, що 

забезпечують здійснення  публічної фінансової діяльності. Повноваження 

органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності. Діяльність 

міжнародних фінансових інституцій. 

 



Тема 2. Предмет фінансового права, фінансово-правові норми та 

фінансово-правові відносини 

 Фінансове право як галузь права. Предмет фінансового права. Методи 

фінансово-правового регулювання. Фінансове право в системі права України. 

Наука фінансового права. Система та джерела фінансового права. Міжнародні 

стандарти у сфері фінансової діяльності. Фінансово-правові норми: зміст, 

особливості та види. Фінансові правовідносини: зміст і особливості. Суб'єкти 

фінансового права та фінансових правовідносин.     

  

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні   

Суть і значення фінансового контролю. Види фінансового контролю. 

Методи фінансового контролю. Організація та органи проведення фінансового 

контролю.    

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО 

Тема 4.  Бюджет, бюджетні правовідносини та бюджетна система 

України    

Поняття та значення бюджету для функціонування держави та 

територіальних громад Бюджетне право та бюджетно-правові норми. 

Бюджетні правовідносини: поняття, особливості, суб'єкти. Джерела 

бюджетного права.  

 Бюджетна система України: поняття та принципи побудови. Бюджетна 

класифікація. Склад бюджету: фонди, доходи, видатки. Поняття  і зміст 

інституту  бюджетних повноважень. Правові засади розподілу доходів і 

видатків між різними ланками бюджетної системи. Правові засади організації 

міжбюджетних відносин 

 

 Тема 5. Бюджетний процес в Україні 

 Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. Учасники бюджетного 

процесу. Порядок складання проекту бюджету. Розгляд і прийняття бюджетів. 

Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету 

України. Європейські бюджетні стандарти.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА РИНКИ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет фінансово-правового 

регулювання  Державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Повноваження Національного банку України як державного регулятора на 

ринку фінансових послуг. Банківська діяльність і банківська система. Правові 



засади організації банківського нагляду та застосування юридичної 

відповідальності за порушення банківського законодавства. Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг України як державний регулятор на 

ринку фінансових послуг. Діяльність небанківських фінансових установ на 

ринку фінансових послуг. Правові засади здійснення фінансового моніторингу. 

   

Тема 7. Правове регулювання грошового обігу та безготівкових 

розрахунків в Україні 

Грошовий обіг та грошова система України. Грошова реформа. Фінансово-

правові засади організації платіжних систем в Україні. Правове регулювання 

відносин у сфері готівкового обігу та здійснення розрахунково-касового 

обслуговування. Правовий режим банківських рахунків. Порядок організації 

безготівкових розрахунків в Україні. Відповідальність за правопорушення у 

сфері готівкових та безготівкових розрахунків і грошово-касового 

обслуговування.  

 

 Тема 8. Правові засади валютного регулювання та валютного 

контролю  

Поняття валюти й валютних операцій. Організація валютного 

регулювання. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Публічна фінансова діяльність та фінансове право 

Тема 1. Фінанси, фінансова система та 

публічна фінансова діяльність 
18 4 4 10 18 - - 18 

Тема 2. Предмет фінансового права, 

фінансово-правові норми та фінансово-

правові відносини 

9 2 2 5 9 2 - 7 

Тема 3. Правові засади організації 

фінансового контролю в Україні 
9 2 2 5 9 - - 9 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 8 20 36 2 - 34 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право 

Тема 4. Бюджет, бюджетні правовідносини 

та бюджетна система України 
9 2 2 5 9 - - 9 

Тема 5. Бюджетний процес в Україні 9 2 2 5 9 2 1 6 

Разом за змістовим модулем 2 18 4 4 10 18 2 1 15 

Змістовий модуль 3. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг: публічно-

правові аспекти 

Тема 6. Ринки фінансових послуг як 

предмет фінансово-правового 

регулювання  

18 4 4 10 18 2 1 15 

Тема 7. Правове регулювання 

грошового обігу та безготівкових 

розрахунків в Україні 

9 2 2 5 9 1 1 7 

Тема 8. Правові засади валютного 

регулювання та валютного контролю 
9 2 2 5 9 1 1 7 

Разом за змістовим модулем 3 36 8 8 20 36 4 3 29 

Всього 90 20 20 50 90 8 4 78 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Публічна фінансова діяльність та фінансове право 

1. 
Тема 1. Фінанси, фінансова система та публічна 

фінансова діяльність 
4 - 

2. 
Тема 2. Предмет фінансового права, фінансово-

правові норми та фінансово-правові відносини 
2 - 

3. 
Тема 3. Правові засади організації фінансового 

контролю в Україні 
2 - 

 Разом за змістовим модулем 1 8 - 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право 

4.. 
Тема 4. Бюджет, бюджетні правовідносини та 

бюджетна система України 
2 - 

5 Тема 5. Бюджетний процес в Україні 2 1 

 Разом за змістовим модулем 2 4 1 

Змістовий модуль 3. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг: публічно-

правові аспекти 

6. 
Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет 

фінансово-правового регулювання  
4 1 

7. 
Тема 7. Правове регулювання грошового обігу та 

безготівкових розрахунків в Україні 
2 1 

8. 
Тема 8. Правові засади валютного регулювання та 

валютного контролю 
2 1 

 Разом за змістовим модулем 3   

 Всього   20 4 

  

 

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

Контрольна робота передбачена навчальним планом та складається з двох 

частин. 

Студент, виконуючи першу частину завдання, повинен проявити, 

(продемонструвати) свої знання з основних питань, які послідовно розглядають 

поняття господарської діяльності в цілому, так і окремих його галузей, порядок 

створення окремих суб’єктів господарювання, укладання та забезпечення 

виконання господарських договорів, юридичної відповідальності за невиконання, 

порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами господарських 



правовідносин, а також набуття практичних навичок роботи з нормативно-

правовими актами. 

Друга частина кожного варіанту завдання містить тестові завдання, 

вирішення яких вимагається від студента. Кожне тестове завдання містить 

запитання та чотири відповіді, позначених літерами «А», «Б», «В», «Г». Студенти 

мають вибрати із запропонованих варіантів одну правильну відповідь та вирішити 

ситуаційне завдання.  

Умови ситуаційного завдання потрібно переписати. Приступивши до його 

виконання потрібно детально проаналізувати та надати відповідь обґрунтовуючи 

своє рішення посиланням на відповідні норми права (нормативно-правові акти). 

При цьому необхідно користуватися нормативно – правовими актами, перелік 

яких наданий у кінці методичних рекомендацій. 

Умови контрольної роботи потрібно переписати та виконати відповідно до 

поставленого питання. Необхідно зазначати варіант роботи, тему і послідовно 

дати розгорнуті відповіді на всі контрольні завдання. Спочатку студенту належить 

дати розгорнуту письмову відповідь на теоретичне питання із зазначеної теми. 

Потім, здавши теоретичну частину роботи, приступити до виконання практичної 

частини: проаналізувати та вирішити тестові і ситуаційні завдання. При цьому 

необхідно користуватися нормативно – правовими актами, перелік яких наданий у 

кінці методичних вказівок. 

Студент повинен оформити титульний лист відповідно до методичних 

вказівок щодо оформлення контрольних робіт, підписати роботу, поставити дату 

виконання, і в зазначені строки подати на перевірку. 

Варіант роботи визначається студентом за номером списку групи. 

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

З КУРСУ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 

Варіант  1 

 

1. Порядок затвердження бюджету. 

2. Що таке економічні цільові фонди коштів? Дайте характеристику 

основним із них. 

Вирішіть тестове завдання: 

Орган, на який покладено регулювання грошового обігу: 

а) НБУ; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерство фінансів України; 



г) Верховна Рада України. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Комерційний банк отримав замовлення від підприємства-резидента на 

купівлю на Міжбанківській українській валютній біржі 50 тис. дол. США. Ці 

кошти були призначені для розрахунків із нерезидентом за поставлену 

продукцію. На продукцію була оформлена ввізна вантажна митна декларація. 

Комерційний банк не виконав замовлення, внаслідок чого підприємство-

резидент порушило термін розрахунків по зовнішньоторговельних операціях. 

Запитання 

1. Чи має комерційний банк право відмовити резиденту у виконанні 

замовлення на купівлю іноземної валюти? 

2. Які санкції можуть бути застосовані до комерційного банку? 

3. Чи будуть застосовані санкції до підприємства-резидента за порушення 

термінів розрахунків? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  2 

1. Зміст правових актів про бюджет. 

2. Що таке соціальні цільові фонди коштів? Дайте характеристику основним з 

них. 

Вирішіть тестове завдання:  

Фінансові правовідносини є елементом: 

а) базису; 

б) надбудови. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Комерційний банк отримав замовлення від підприємства-резидента на 

купівлю на Міжбанківській валютній біржі 50 тис. дол. США. Ці кошти були 

призначені для розрахунків з нерезидентом за поставлену продукцію. На 

продукцію була оформлена ввізна вантажна митна декларація. Комерційний 

банк не виконав замовлення, внаслідок чого підприємство-резидент порушило 

термін розрахунків по зовнішньоторговельних операціях. 

 

Запитання 

1. Чи має комерційний банк право відмовити резиденту у виконанні 

замовлення на купівлю іноземної валюти? 

2. Які санкції можуть бути застосовані до комерційного банку? 

3. Чи будуть застосовані санкції до підприємства-резидента за порушення 

термінів розрахунків? 

 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  3 

1. Звітність про виконання бюджету. 

2. Що таке цільовий фонд коштів? Для чого вони створюються? 

Вирішіть тестове завдання:  

Який це принцип податку – незалежність податкового тиску від форм 

власності платника: 

а) одноразовість; 

б) універсалізація; 

в) науковий підхід. 

 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Перевірка комерційного банку «Новий» здійснена Комісією з питань 

нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України, 

встановила, що фактичний розмір статутного фонду комерційного банку 

становить 2,9 млн. євро. За результатами перевірки до комерційного банку з 

боку Національного банку були застосовані заходи впливу терміном із 

15.04.2020 р. До 15.12.2020 р. На 15.12.2020 р. Розмір статутного фонду банку 

становив 4,5 млн. євро. 

Запитання 

1. Які заходи впливу може застосувати НБУ до комерційного банку 

«Новий»? 

2. Чи може комерційний банк звернутися з клопотанням до НБУ про 

отримання стабілізаційної позики? На яких умовах вона надається? 

3. Які заходи може застосувати НБУ до комерційного банку «Новий» після 

15.12.2020.   

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант 4 

 

1. Роль бюджету у виконанні функцій держави. 

2. Що таке звітність про виконання бюджету? 

Вирішіть тестове завдання:  

Обов`язкові норми витрат затверджуються: 

а) Верховною Радою України; 

б) Міністерством фінансів України: 

в) відповідними міністерствами; 

г) Кабінетом Міністрів України. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Внаслідок стихійного лиха, що сталося у Закарпатській області, було 

здійснено збитків на суму 2 млрд. грн. Розмір доходної частини Державного 

бюджету становить 38 млрд. грн., а розмір видаткової частини Державного 



бюджету – 40 млрд. грн. Після перевірки цільового використання коштів, 

наданих із резервного з`ясувала, що 2 тис. грн. були використані на за 

цільовим призначенням. 

Запитання 

1. За рішенням якого органу використовуються кошти Резервного фонду 

Державного бюджету на покриття збитків? 

2. Який може бути максимальний розмір Резервного фонду Державного 

бюджету та яку максимально можливу суму можна спрямувати з 

Резервного фонду на покриття збитків? 

3. Які санкції будуть мати місце при нецільовому використанні коштів, 

отриманих із Резервного фонду? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант  5 

1. Поняття бюджетного дефіциту. 

2. Який порядок використання резервних коштів? 

Вирішіть тестове завдання:  

Тривалість бюджетного процесу називається: 

а) бюджетним періодом; 

б) бюджетним циклом; 

в) бюджетним роком. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Громадянин П.І. Сидоренко повернувся із закордонного відрядження 

10.04.2001 р. Із отриманої валюти у сумі 1000 дол. США П.І. Сидоренко 

використав у відрядженні 800 дол. США. Про це свідчить звіт про 

використання отриманого авансу у відрядженні, поданий П.І. Сидоренком до 

каси 20.04.2021 р. Головний бухгалтер підприємства повідомив П.І. 

Сидоренка, що він має повернути до 400 дол. США до каси підприємства. П.І. 

Сидоренко звернувся до суду. 

Запитання 

1. Протягом якого терміну П.І. Сидоренко мав повернути невикористану 

суму іноземної валюти? 

2. Які санкції будуть застосовані до громадянина П.І. Сидоренка? 

3. Яке рішення має винести суд? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант  6 

1. Поняття бюджетного права. 

2. Хто належить до розпорядників бюджетних коштів? Як вони 

класифікуються? 

 Вирішіть тестове завдання:  

До бюджетних повноважень місцевих органів самоврядування 

належить: 

а) затвердження бюджетної класифікації; 

б) розподіл доходних джерел між Державним і місцевим бюджетом; 

в) використання сум перевищення доходів над видатками, що утворилися в 

результаті економії по видатках місцевих бюджетів. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Банк був створений та зареєстрований Національним банком України 

25.06.2021 р. Як закрите акціонерне товариство. Проте 15. 10.2021 р. Банк у 

встановленому законодавством порядку був реорганізований у відкрите 

акціонерне товариство. Після складання річного балансу з`ясувалося, що під 

впливом інфляції засновники володіють акціями банку на суму, що 

становить 22 % статутного фонду. 

Запитання 

1. Чи існують обмеження щодо участі засновників в статутному фонді банку 

в цьому випадку? 

2. Чи буде застосовувати НБУ санкції до банку? 

3. Чи змінилася би ситуація, якби засновники володіли 30% статутного 

фонду? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант  7 

 

1. Бюджетні правовідносини. 

2. Що таке касове виконання бюджету? 

Вирішіть тестове завдання:  

Поправки до проекту Закону України «Про Державний бюджет» 

депутати вносять у процесі його: 

а) складання; 

б) розгляду; 

в) затвердження. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Затверджена сума доходів Державного бюджету Законом України «Про 

Державний бюджет» у поточному році становить 38 млрд. грн. При цьому 

встановлено, що протягом першого півріччя має надійти доходів 20 млрд. грн., 

а видатків має бути здійснено на суму 21 млрд. грн.. Але в кінці першого 



півріччя з’ясувалося, що фактичні надходження до бюджету склали 16 млрд. 

грн. 

Запитання 

1. Що таке захищені статті Державного бюджету? 

2. Яким чином будуть фінансуватися видатки Державного бюджету у 

поточному році? 

3. Які державні органи вирішують питання про зміни у фінансуванні 

видатків Державного бюджету у поточному році? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант  8 

1. Принципи бюджету. 

2. Який порядок виконання бюджету? 

Вирішіть тестове завдання:  

Вибрати функції, що не притаманні страхуванню: 

а) фіскальна; 

б) ризикова; 

в) попереджувальна; 

г) контрольна. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

За результатами перевірки Національним банком України діяльності 

комерційного банку його було віднесено до категорії проблемних. 

Національний банк України перевірив комерційний банк у режим 

фінансового оздоровлення. Банк здійснив виплату дивідендів своїм 

акціонерам. Крім того, банк продовжував нараховувати та сплачувати 

відсотки за депозитами акціонерів банку і членів родин. 

Запитання 

1. Що передбачає режим фінансового оздоровлення комерційного банку? 

2. Чи є правомірною виплата комерційним банком дивідендів та нарахування 

відсотків за депозитами акціонерів, працівників банку і членів їх родин? 

3. Які додаткові санкції може застосовувати НБУ до комерційного банку? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант  9 

1. Види доходів бюджетної системи. 

2. Який порядок розгляду проекту бюджету в Україні? 

Вирішіть тестове завдання:  

Мінімальний розмір статутного фонду кооперативного банку складає: 

а) 1 млн. євро; 

б) 5 млн. євро; 

в) 10 млн. євро; 

г) 100 тис. євро. 



 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Комерційний банк отримав замовлення від підприємства-резидента на 

купівлю на Міжбанківській українській валютній біржі 50 тис. дол. США. Ці 

кошти були призначені для розрахунків із нерезидентом за поставлену 

продукцію. На продукцію була оформлена ввізна вантажна митна декларація. 

Комерційний банк не виконав замовлення, внаслідок чого підприємство-

резидент порушило термін розрахунків по зовнішньоторговельних операціях. 

 

Запитання 

1. Чи має комерційний банк право відмовити резиденту у виконанні 

замовлення на купівлю іноземної валюти? 

2. Які санкції можуть бути застосовані до комерційного банку? 

3. Чи будуть застосовані санкції до підприємства-резидента за порушення 

термінів розрахунків? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  10 

1. Методи бюджетного регулювання. 

2. Який порядок складання проекту бюджету в Україні? 

 

Вирішіть тестове завдання:  

Обов`язкові економічні нормативи для комерційних банків 

встановлюються: 

а) НБУ; 

б) Міністерством фінансів України; 

в) Верховною Радою України; 

г) Кабінетом Міністрів України. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Підприємство «Сталь» здійснило експорт чорного прокату. Валютна 

виручка за реалізований товар зарахована на банківський рахунок 

підприємства 10.06.21 р. Банк 14.06.21 р. Реалізував усю суму валютної 

виручки на Українській міжбанківській валютній біржі. Підприємство 

звернулося до суду. 

 

Запитання 

1. Хто приймає рішення про продаж валютної виручки експортера? 

2. Чи мав банк право реалізувати всю суму валютної виручки на УМВБ? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  11 

1. Поняття доходів і види доходів. 

2. Що таке бюджетна резолюція? 

 

Вирішіть тестове завдання:  

Виберіть ознаки державного кредиту: 

а) безплатність; 

б) зворотність; 

в) обов`язковість; 

г) строковість. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Підприємство-резидент здійснило ввезення на митну територію України 

власним судном рибу, що була придбана в Норвегії. При здійсненні митного 

оформлення митний орган стягував із підприємства ввізне мито. Проте 

підприємство звернулося з позовом до суду про повернення з бюджету суми 

ввізного мита. Це мотивувалося тим, що риба була ввезена власним судном і 

згідно із Законом України «Про єдиний митний тариф» підприємство має 

бути звільнено від сплати мита. 

 

Запитання 

1. Якими митними платежами обкладається імпортний товар? 

2. До бюджету якої ланки зараховуються імпортні митні платежі? 

3. Які рішення має прийняти суд? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  12 

 

1. Система державних доходів. 

2. На яких матеріалах і документах базується проект державного і місцевих 

бюджетів? 

Вирішіть тестове завдання:  

Кошти з Державного фонду Державного бюджету надаються на 

фінансування: 

а) витрат, пов`язаних із надзвичайними ситуаціями; 

б) погашення боргів уряду; 

     в) збільшення сум за статтями видатків, передбачених у Державному 

бюджеті. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

На підприємстві частина працюючих – інваліди. Підприємство відрахувало 

збір на обов`язкове пенсійне страхування у розмірі 4 % від фонду оплати праці 

підприємства. Під час перевірки податковими органами підприємство 



зобов`язали сплатити збір у розмірі 325 від фонду оплати праці. Крім того до 

підприємства були застосовані санкції. Підприємство звернулося до суду. 

 

Запитання 

1. В яких розмірах здійснюють відрахування на обов`язкове державне 

пенсійне страхування підприємства, де частина працюючих – інваліди? 

2. Які санкції були застосовані до підприємства податковою інспекцією? 

      3.   Яке рішення мав прийняти суд? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  13 

1. Класифікація доходів бюджетів. 

2. Що таке бюджетний цикл? 

Вирішіть тестове завдання:  

Рішення про випуск довгострокових казначейських зобов`язань 

приймає: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Президент України. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час ревізії державної поліклініки, яка здійснювалася податковою 

інспекцією, з`ясувалося, що поліклініка не включила у податкове зобов`язання 

при нарахуванні податку на додану вартість суму платних послуг, що 

надаються поліклінікою. 

 

Запитання 

1. Що таке податкове зобов`язання і податковий кредит? 

2. Що таке декларація ПДВ і в які терміни вона подається платником до 

податкових органів? 

3. Чи будуть застосовані санкції до поліклініки? Якщо будуть, то які? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  14 

 

1. Поняття податків. 

2. Чим відрізняється бюджетний процес від цивільного та кримінального? 

Вирішіть тестове завдання:  

Суворо цільове формування коштів страхового фонду – це: 

а) відновлювальна функція страхування; 

б) попереджувальна; 



в) ощадна; 

г) контрольна. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час перевірки податковою інспекцією з`ясувалося, що громадянин 

О.А. Іваненко здійснював роздрібну торгівлю без торговельного патенту. О.А. 

Іваненко пояснив таку ситуацію тим, що він лише раз на рік реалізовує 

кроликів, вирощених в особистому підсобному господарстві. О.А. Іваненко не 

зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності. 

 

Запитання 

1. Чи належить громадянину О.А. Іваненку реєструватися як суб`єкту 

підприємницької діяльності? 

2. Чи належить громадянину О.А. Іваненку придбати разовий торговельний 

патент? 

3. Чи будуть застосовані санкції до громадянина О.А. Іваненка? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  15 

 

1. Що таке бюджетний процес? 

2. Правова природа податків. 

 

Вирішіть тестове завдання:  

Фінансово-правові норми, що приписують здійснення дій, спрямованих 

на мобілізацію або використання коштів державою, називаються: 

а) зобов`язуючими; 

б) забороняючими; 

в) уповноважуючими; 

г) процесуальними. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Громадянин П.І. Кононенко реалізував автомобіль “AUDI”. Автомобіль 

було знято з обліку в органах ДАІ 02.07.2020 р. Громадянин П.І. Кононенко 

податок із власників транспортних засобів сплатив за 2000 р. При реєстрації 

автомобіля з громадянина О.В. Зиркіна також стягнули податок за 2020 р. О.В. 

Зиркін звернувся до суду. 

 

Запитання 

1. Чи мають громадянину П.І. Кононенку повернути частину податку, що 

сплачена 2.07.-31.12.2020 р.? 

2. Яке рішення має винести суд? 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  16 

 

1. Основні функції податків. 

2. Дайте характеристику бюджетним повноваженням органів місцевого 

самоврядування. 

Вирішіть тестове завдання:  

Основні напрямки бюджетної політики держави на рік визначаються: 

а) спеціальною постановою Верховної Ради; 

б) постановою Кабінетів Міністрів України; 

в) законом. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

На митну територію України ввозиться автомобіль “AUDI” як внесок 

іноземного учасника до статутного фонду підприємства. 27.05.2021 р. Було 

здійснено митне оформлення автомобіля. 30.12.2021 р. Податкова інспекція 

повідомила митницю, яка здійснила митне оформлення автомобіля, що 

підприємство продало автомобіль. Митниця звернулася до підприємства з 

вимогою сплатити митні платежі, що не були сплачені при ввезенні 

автомобіля. Підприємство звернулося до суду. 

 

Запитання 

1. Які податки має сплатити підприємство при здійсненні митного 

оформлення іноземної інвестиції? 

2. Які державні органи здійснюють контроль за майновими інвестиціями, що 

ввозяться на митну територію України? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  17 

 

1. Субєкти податкових правовідносин. 

2. Дайте характеристику бюджетним повноваженням України. 

  Вирішіть тестове завдання:  

До державного фонду соціального страхування вносять збори: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) юридичні і фізичні особи. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Колос» 

працівниками податкових органів було виявлено, що ліміт залишку готівки в 



касі перевищує встановлений ліміт. До Товариства з обмеженою 

відповідальністю було застосовано санкції. 

 

Запитання 

1. Хто встановлює для юридичних осіб ліміт залишку готівки в касі? 

2. Чи будуть нести відповідальність посадові особи товариства з обмеженою 

відповідальністю «Колос»? 

3. Які та в якому розмірі будуть застосовані санкції до товариства з 

обмеженою відповідальністю «Колос»? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  18 

 

1. Сутність податку. 

2. Що розуміють під інститутом бюджетних повноважень? 

Вирішіть тестове завдання:  

Вибрати види опосередкованого покарання за порушення податкових 

норм: 

а) пеня; 

б) відзив ліцензії; 

в) арешт рахунка; 

г) штраф. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Аукціон з продажу внутрішньої державної позики (ОВДП) мав відбутися 

21.06.2020 р. НБУ надіслав електронною поштою повідомлення регіональним 

управлінням і комерційним банкам, в якому зазначено, що кошти за придбані 

на аукціоні ОВДП мають бути перераховані на рахунок НБУ до 24.06.2020 р. 

Від комерційного банку «Новий» кошти за придбані на аукціоні ОВДП мають 

бути перераховані на рахунок НБУ до 24.06.2020 р. Від комерційного банку 

«Новий» кошти за придбані ОВДП надійшли 27.06.2020 р. 

 

Запитання 

1. Який порядок участі комерційних банків у торгах на аукціоні з продажу 

ОВДП? 

2. Які державні органи є суб’єктами розміщення ОВДП? 

3. Які санкції будуть застосовані до комерційного банку «Новий» за порушення 

термінів розрахунків за придбані ОВДП? 

 

 

 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  19 

1. Субєкт та обєкт оподаткування. 

2. Дайте характеристику методам бюджетного регулювання. 

Вирішіть тестове завдання:  

До централізованих фінансів належать фінансові ресурси: 

а) підприємств; 

б) державних установ; 

в) Пенсійного фонду України; 

г) населення. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Комерційний банк отримав замовлення від підприємства-резидента на 

купівлю на Міжбанківській валютній біржі 50 тис. дол. США. Ці кошти були 

призначені для розрахунків з нерезидентом за поставлену продукцію. На 

продукцію була оформлена ввізна вантажна митна декларація. Комерційний 

банк не виконав замовлення, внаслідок чого підприємство-резидент порушило 

термін розрахунків по зовнішньоторговельних операціях. 

 

Запитання 

1. Чи має комерційний банк право відмовити резиденту у виконанні 

замовлення на купівлю іноземної валюти? 

2. Які санкції можуть бути застосовані до комерційного банку? 

3. Чи будуть застосовані санкції до підприємства-резидента за порушення 

термінів розрахунків? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  20 

1. Одиниця оподаткування та ставка податку. 

2. Що таке бюджетне регулювання? 

 

 Вирішіть тестове завдання:  

Кошти Резервного фонду Державного бюджету можуть 

використовуватися за розпорядженням: 

а) Верховної Ради України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) Міністерства фінансів України; 

г) Президента України. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Затверджена сума доходів Державного бюджету Законом України «Про 

Державний бюджет» у поточному році становить 38 млрд. грн.. При цьому 



встановлено, що протягом першого півріччя має надійти доходів 20 млрд. грн., 

а видатків має бути здійснено на суму 21 млрд. грн.. Але в кінці першого 

півріччя з’ясувалося, що фактичні надходження до бюджету склали 16 млрд. 

грн. 

 

Запитання 

1. Що таке захищені статті Державного бюджету? 

2. Яким чином будуть фінансуватися видатки Державного бюджету у 

поточному році? 

3. Які державні органи вирішують питання про зміни у фінансуванні 

видатків Державного бюджету у поточному році? 

 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  21 

 

1. Поняття державного кредиту. 

2. Який порядок розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи 

України? 

Вирішіть тестове завдання:  

Вибрати ознаки представництва комерційного банку: 

а) діє на підставі положення; 

б) здійснює банківські операції; 

в) є юридичною особою; 

г) виступає від свого імені. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Колос» 

працівниками податкових органів було виявлено, що ліміт залишку готівки в 

касі перевищує встановлений ліміт. До Товариства з обмеженою 

відповідальністю було застосовано санкції. 

 

Запитання 

1. Хто встановлює для юридичних осіб ліміт залишку готівки в касі? 

2. Чи будуть нести відповідальність посадові особи товариства з обмеженою 

відповідальністю «Колос»? 

3. Які та в якому розмірі будуть застосовані санкції до товариства з 

обмеженою відповідальністю «Колос»? 

 

 

 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи 

з  фінансового права 

 Варіант  22 

1. Функції державного кредиту. 

2. У чому полягає правове значення поділу бюджету на поточний бюджет і 

бюджет розвитку? 

 Вирішіть тестове завдання:  

Податок – це сплата: 

а) суспільства за виконання державою своїх функцій; 

б) за здійснення на користь платника корисних йому дій; 

в) за володіння особливим правом. 

  

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час розгляду проекту Державного бюджету у Верховній Раді України 

депутат С.І. Іванов подав до Комітету з питань бюджету поправку про 

збільшення видатків бюджету. Проте Комітет з питань бюджету не прийняв до 

розгляду подану поправку. Під час першого читання проекту Закону «Про 

Державний бюджет» С.І. Іванов це помітив і виступив із претензіями до членів 

Комітету з питань бюджету. 

 

Запитання 

1. Які державні органи беруть участь у складанні проекту Закону «Про 

Державний бюджет»? Хто подає проект Закону «Про Державний 

бюджет» на розгляд до Верховної Ради України? 

2. В яких випадках поправки до проекту Закону «Про Державний бюджет», 

подані депутатами, не приймаються на розгляд Комітетом з питань 

бюджету? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  23 

1. Форми державного внутрішнього кредиту. 

2. Що визначає напрямки витрат державного бюджету? 

Вирішіть тестове завдання:  

Вибрати види безпосереднього покарання за порушення податкових 

норм: 

а) штраф; 

б) арешт рахунка; 

в) відзив ліцензії. 

 

 Вирішіть ситуаційне завдання. 

Граничний дефіцит Державного бюджету на наступний бюджетний рік 

було встановлено у розмірі 3% валового внутрішнього продукту. Під час 

другого читання проекту закону «Про Державний бюджет» з`ясувалося, що 

дефіцит бюджету становить 55% валового внутрішнього продукту. Закон «Про 

Державний бюджет» було затверджено 5 лютого 2020 р. 



 

Запитання 

1. Яким нормативно – правовим актом встановлюється граничний розмір 

дефіциту Державного бюджету? 

2. Чи буде затверджений Закон «Про Державний бюджет» у цьому випадку? 

Яким чином здійснюється фінансування видатків, якщо Закон «Про 

Державний бюджет» не затверджується до початку бюджетного періоду? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  24 

 

1. Нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту. 

2. Яка структура бюджетної системи України? 

Вирішіть тестове завдання:  

Прийняття бюджетної резолюції Верховною Радою України відбувається на 

стадії: 

а) складання проекту бюджету; 

б) розгляду проекту бюджету; 

в) затвердження бюджету; 

г) виконання бюджету. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час проведення ревізії на підприємстві «Догмат» працівникам 

податкової інспекції було відмовлено в наданні відомостей про чисельність і 

склад працюючих, фонд оплати праці підприємства, розмір заробітної плати за 

професіями та посадами, наявність вільних робочих місць. Відмова 

мотивувалася тим, що ці відомості є комерційною таємницею. 

 

Запитання 

1. Чи правомірні дії керівництва? 

2. Які податкові платежі, що сплачуються за рахунок підприємства, 

залежать від оплати праці? 

3. Які податкові платежі утримують із заробітної плати на підприємстві? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  25 

1. Форми державного зовнішнього кредиту. 

2. Чим визначається бюджетний устрій? 

Вирішіть тестове завдання:  

Податкова система, що передбачає обкладення єдиною ставкою 

податку, незалежно від джерел отримання, називається: 

а) цілісною; 

б) глобальною; 



в) медулярною; 

г) унітарною. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Аукціон з продажу внутрішньої державної позики (ОВДП) мав відбутися 

21.06. 2020 р. НБУ надіслав електронною поштою повідомлення регіональним 

управлінням і комерційним банкам, в якому зазначено, що кошти за придбані на 

аукціоні ОВДП мають бути перераховані на рахунок НБУ до 24.06.2020 р. Від 

комерційного банку «Новий» кошти за придбані на аукціоні ОВДП мають бути 

перераховані на рахунок НБУ до 24.06.2020 р. Від комерційного банку «Новий» 

кошти за придбані ОВДП надійшли 27.06 2020 р. 

 

Запитання 

1. Який порядок участі комерційних банків у торгах на аукціоні з продажу 

ОВДП? 

2. Які державні органи є суб’єктами розміщення ОВДП? 

3. Які санкції будуть застосовані до комерційного банку «Новий» за порушення 

термінів розрахунків за придбані ОВДП? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  26 

1. Поняття страхування. 

2. Які особливості бюджетних правовідносин як виду фінансово – правових? 

Вирішіть тестове завдання:  

Який бюджет не відноситься до місцевих: 

а) бюджет м. Києва; 

б)бюджет областей; 

в) бюджет міст; 

г) бюджети районів  

  

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Під час розгляду проекту Державного бюджету у Верховній Раді України 

депутат С.І. Іванов подав до Комітету з питань бюджету поправку про 

збільшення видатків бюджету. Проте Комітет з питань бюджету не прийняв до 

розгляду подану поправку. Під час першого читання проекту Закону «Про 

Державний бюджет» С.І. Іванов це помітив і виступив із претензіями до членів 

Комітету з питань бюджету. 

 

Запитання 

1. Які державні органи беруть участь у складанні проекту Закону «Про 

Державний бюджет»? Хто подає проект Закону «Про Державний бюджет» 

на розгляд до Верховної Ради України? 

2. В яких випадках поправки до проекту Закону «Про Державний бюджет», 

подані депутатами, не приймаються на розгляд Комітетом з питань 

бюджету? 



 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  27 

1. Функції страхування. 

2. Що розуміють під предметом бюджетного права? 

Вирішіть тестове завдання:  

Виявлення недоліків у чинному законодавстві – це функція: 

а) аналітична; 

б) конструктивна; 

в) критична; 

г) прогнозуюча функція науки фінансового права. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Граничний дефіцит Державного бюджету на наступний бюджетний рік 

було встановлено у розмірі 3% валового внутрішнього продукту. Під час 

другого читання проекту закону «Про Державний бюджет» з`ясувалося, що 

дефіцит бюджету становить 55% валового внутрішнього продукту. Закон 

«Про Державний бюджет» було затверджено 5 лютого 2020 р. 

 

Запитання 

1. Яким нормативно – правовим актом встановлюється граничний розмір 

дефіциту Державного бюджету? 

2. Чи буде затверджений Закон «Про Державний бюджет» у цьому випадку? 

3. Яким чином здійснюється фінансування видатків, якщо Закон «Про 

Державний бюджет» не затверджується до початку бюджетного періоду? 

 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  28 

1. Субєкти страхування. 

2. Що таке бюджетний дефіцит і які можливості для його скорочення? 

 

Вирішіть тестове завдання:  

Виберіть централізовані фінансові ресурси: 

а)Державний бюджет України; 

б) Пенсійний фонд України; 

в) бюджет міст; 

г) усі вище перераховані. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Приватний підприємець О.О. Василець у зв`язку зі хронічним 

захворюванням вирішив оздоровитись у санаторії. Він звернувся з 

проханням до Фонду соціального страхування про отримання пільгової 



санаторно – курортної путівки. Йому було відмовлено О.О. Василець 

звернувся до суду. 

Запитання 

1. За рахунок яких джерел формуються доходи Фонду соціального 

страхування? 

2. На які напрямки використовуються кошти Фонду соціального 

страхування? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  29 

1. Поняття договору страхування. 

2. Яке призначення зведеного (консолідованого) бюджету? 

Вирішіть тестове завдання:  

Бюджетні кредити відкриваються на: 

а) рік; 

б) півріччя; 

в) квартал; 

г) місяць. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Приватний підприємець А.К. Сидоренко подав декларацію про доходи до 

податкової інспекції 25 квітня. Розмір задекларованих доходів склав 4000 

грн. Податкова інспекція застосувала до А.К. Сидоренка санкції. 

 

Запитання 

1. Які терміни подання декларації про доходи встановлені для приватних 

підприємців? 

2. За якими ставками буде нараховуватися прибутковий податок із доходів 

А.К. Сидоренка? 

3. Які санкції будуть застосовані податковою інспекцією до А.К. 

Сидоренка? 

 

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

Варіант  30 

 

1. Основні галузі і види страхування. 

2. Що таке бюджет як правова категорія? 

Вирішіть тестове завдання:  

До прямих податків належить: 

а) акцизний збір; 

б) податок на прибуток; 

в) мито; 

г) ПДВ. 



 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Приватний підприємець О.О.Василець у зв`язку зі хронічним 

захворюванням вирішив оздоровитись у санаторії. Він звернувся з 

проханням до Фонду соціального страхування про отримання пільгової 

санаторно – курортної путівки. Йому було відмовлено . О.О. Василець 

звернувся до суду. 

 

Запитання 

1. За рахунок яких джерел формуються доходи Фонду соціального 

страхування? 

2. На які напрямки використовуються кошти Фонду соціального 

страхування? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

  

Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  31 

 

1. Контрольні функції кабінету Міністрів України. 

2. Що таке рентні платежі? 

Вирішіть тестове завдання. 

Вклад у статутний фонд комерційного банку можна зробити в: 

а) національній валюті України; 

б) ВКВ; 

в) національній валюті України і ВКВ. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Перевірка комерційного банку «Новий» здійснена Комісією з питань 

нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України, 

встановила, що фактичний розмір статутного фонду комерційного банку 

становить 2,9 млн. євро. За результатами перевірки до комерційного банку з 

боку Національного банку були застосовані заходи впливу терміном із 

15.04.2020 р. До 15.12.2020 р. На 15.12.2020 р. Розмір статутного фонду банку 

становив 4,5 млн. євро. 

 

Запитання 

1. Які заходи впливу може застосувати НБУ до комерційного банку 

«Новий»? 

2. Чи може комерційний банк звернутися з клопотанням до НБУ про 

отримання стабілізаційної позики? На яких умовах вона надається? 

Які заходи може застосувати НБУ до комерційного банку «Новий» після 

15.12.2020 р. 

 

 

 



Завдання до контрольної роботи  

з  фінансового права  

 Варіант  32 

 

1. Контрольні функції Міністерства фінансів України. 

2. Що таке державне мито? 

Вирішіть тестове завдання. 

Відшкодування збитків, що настали внаслідок страхового випадку, - це: 

а) ризикова функція страхування; 

б) попереджувальна; 

в)ощадна; 

г) контрольна. 

 

Вирішіть ситуаційне завдання. 

Громадянин П.І. Сидоренко повернувся із закордонного відрядження 

10.04.2021 р. Із отриманої валюти у сумі 1000 дол. США П.І. Сидоренко 

використав у відрядженні 800 дол. США. Про це свідчить звіт про 

використання отриманого авансу у відрядженні, поданий П.І. Сидоренком до 

каси 20.04.2011 р. Головний бухгалтер підприємства повідомив П.І. 

Сидоренка, що він має повернути до 400 дол. США до каси підприємства. П.І. 

Сидоренко звернувся до суду. 

 

Запитання 

1. Протягом якого терміну П.І. Сидоренко мав повернути невикористану 

суму іноземної валюти? 

2. Які санкції будуть застосовані до громадянина П.І. Сидоренка? 

3. Яке рішення має винести суд? 

 

Завдання до контрольної роботи 

з  фінансового права  

 Варіант  33 

1. Контрольні функції Державного казначейства. 

2. Що таке мито? 

Вирішіть тестове завдання. 

До видів фінансового контролю належать: 

а) аналіз; 

б) аудит; 

в) ревізія; 

г) обстеження. 

 

 Вирішіть ситуаційне завдання. 

За результатами перевірки Національним банком України діяльності 

комерційного банку його було віднесено до категорії проблемних. 

Національний банк України перевірив комерційний банк у режим 

фінансового оздоровлення. Банк здійснив виплату дивідендів своїм 



акціонерам. Крім того, банк продовжував нараховувати та сплачувати 

відсотки за депозитами акціонерів банку і членів родин. 

 

Запитання 

1. Що передбачає режим фінансового оздоровлення комерційного банку? 

2. Чи є правомірною виплата комерційним банком дивідендів та нарахування 

відсотків за депозитами акціонерів, працівників банку і членів їх родин? 

3. Які додаткові санкції може застосовувати НБУ до комерційного банку? 

 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна 

шкала (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма 

видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, 

самостійної роботи, науково-дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Фінансове право» для оцінки знань і 

навичок студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної 

теми методом усного, письмового (виконання практичних і самостійних 

завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим 

модулем за допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Фінансове 

право» є залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 100. Об’єктами поточного 

контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи на 

практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних 

заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання завдань, що передбачені завданнями для самостійного опрацювання; 

повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, 

продемонстрований у тестових й усних відповідях і виконання ситуаційних 

завдань під час практичних занять; активність при обговоренні питань, що 

винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після 

опанування певного змістового модуля. Модульний контроль проводиться 

письмово у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових модулів). 

Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли 

студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без поважних 

причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю допускається 

у строки, які встановлюються викладачем. Знання студента з певного модуля 



вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його поточної успішності 

та за модульний контроль складають менше 61% від максимально можливої 

суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання 

модуля у терміни, встановлені викладачем. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Фінансове право» (денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
  

Змістовий 

модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

ПК 

ЗМ1 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ 

2 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

ПК 

ЗМ 

3 

 

Сума балів, 

всього 
10 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 100 

Практичні 

заняття 
5 5 5  5 5  5 5 5   

Самостійна 

робота 
5 5 5  5 5  5 5 5   

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання 

студент одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів 

якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за 

відповідне завдання. 



Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання 

практичних завдань і самостійної роботи студент може отримати максимально 

100 балів.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Фінансове право»  (заочна форма навчання) 

 

 

Поточний (модульний) контроль 
Контрольна 

робота 
Сума 

  
Змістовий 

модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

ПК 

ЗМ1 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ 

2 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

ПК 

ЗМ 

3 

  

Сума балів, 

всього 
5 5 5 5 5 10 5 10 10 10 5  100 

Практичні 

заняття 
     5  5 5 5    

Самостійна 

робота 
5 5 5  5 5  5 5 5    

Контрольна 

робота 
           25  

 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми 

навчання здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого 

покладено пройдений матеріал та охоплюються основні його поняття та 

категорії. За кожним опрацьованим модулем студент отримує 30 запитань із 

чотирма поданими відповідями, одна з яких є правильною. За кожен блок 

тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 

теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота 

виконується здобувачем особисто та захищається окремо від самостійної 

Максимальна сума балів – 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ 
ВИКОНАННІ ТА ЗАХИСТІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

  
 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури 
роботи 

 

5 
1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до 
розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), 
відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу 

проблеми. Наявність та якість критичного огляду 
літературних джерел. Самостійність суджень і викладу 
матеріалу (наявність формулювання власної думки студента 
– автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні 
документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко 

викласти сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, 
здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 
погляди 

5 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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