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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). 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм заняття у вищому 

навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо 

визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань. Практичні заняття проводяться з основних тем 

навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, 

отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою 
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літературою. 

Головна мета практичних занять - опанування студентами навчальної 

дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного 

обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого 

застосування отриманих знань на практиці. 

Основними завданнями практичних занять є: 

- закріплення у студентів теоретичних знань; 

- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладення навчального матеріалу; 

- залучення їх до науки, наукових досліджень; 

- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та 

висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень і 

висновків; 

- формування в них  правового  світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики  державно-

правового будівництва в країні. 

Види проведення практичних занять можуть бути різноманітними. Вони 

залежать від типу заняття, змісту і особливостей теми, складу студентів. 

Найбільш поширеними видами є: співбесіда та дискусія, доповідь, а також із 

застосуванням інноваційних методів (технологій) навчання, а саме рольової ігри, 

мозкового штурму, кейс-методу, ділової гри у поєднані з розглядом конкретних 

правових ситуацій та розв’язуванням тестових завдань. Вони дають можливість 

обговорити питання з багатьох сторін та залучити до такого обговорення 

максимальну кількість студентів, допомагають розвивати правове мислення, 

сприяють засвоєнню матеріалу та зобов’язують готуватися їх до кожного заняття. 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все залежить від 

підготовки студентів до нього, тому при підготовці до заняття кожен студент 

повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми 

заняття; прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми 

практичного заняття; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; 

скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези 

чи конспект виступу з усіх питань теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск заняття 

позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення 

по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до 

підсумкового модульного контролю,заліку. 

Деякі питання роботи на практичних заняттях: 

- переважну більшість занять буде проведено у формі інтерактивної дискусії, 

під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє 

виконання їх завдань самостійної роботи; 
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- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому він 

розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми заняття повинен 

пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові 

явища з позиції Конституції та чинного законодавства України, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння 

державною мовою, правильного вживання понять і термінів. Систематичні виступи 

на практичних заняттях сприяють поповненню словникового запасу, а також 

вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати 

наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на 

занятті висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у 

відповіді; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При 

цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, 

але і дає змогу виступити усім учасникам заняття. Якщо ж доповідач чи інший 

виступаючий  припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач 

може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується  практичне заняття заключним словом  викладача, в якому 

аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів 

(виступ з питання теми, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття. 

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

 

Практичне заняття 1. 

Тема 1. Фінанси,  фінансова система та публічна фінансова діяльність 

План 

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

фінансово-правового  регулювання.  

2. Фінансова система України. Фінансова система України як складова 

міжнародної фінансової системи  

3.  Поняття, принципи та методи публічної фінансової діяльності. Правові 

форми публічної фінансової діяльності.  

4. Органи державної влади, що забезпечують здійснення  публічної 

фінансової діяльності.  

5.  Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності.  

6.  Діяльність міжнародних фінансових інституцій. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Що таке фінанси як економічна та юридична категорія? 

2. Чим відрізняються поняття «гроші», «фінанси», «фінансові інструменти»?  

3. Які операції можна зарахувати до фінансових? 

4. Які функції виконують фінанси?  

5. У чому полягає суть публічних фінансів?  Що таке фінансова система 

України? 

6. Які теорії побудови фінансових систем, розроблені в науці фінансового 

права? 

7. Дайте характеристику основним складовим фінансової системи України. 

8. Які складові міжнародної фінансової системи? 

9. Наведіть приклади правовідносин, що виникають у міжнародній фінансовій 

системі. 

10. Що таке публічна фінансова діяльність? 

11. Які принципи публічної фінансової діяльності держави?  

12. Які основні методи можуть застосовуватися при фінансовій діяльності 

держави та органів місцевого самоврядування?  

13. Які органи загальної компетенції у сфері фінансової діяльності держави 

існують?  Назвіть органи, наділені спеціальною компетенцією у сфері фінансів. 

14. Чи гарантує чинне законодавство України фінансову базу 

для місцевого самоврядування? 

15.Що таке місцеві фінанси? Яке їх значення? 

16. Назвіть принципи Європейської хартії місцевого самоврядування у сфері 

фінансів. 

17. Які існують міжнародні організації, що діють у сфері фінансових та 

валютно-кредитних відносин та до яких входить Україна? 

 

 

Практичне заняття 2. 

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

правові відносини 

План 

1. Фінансове право як галузь права.  

2. Предмет фінансового права.  

3. Методи фінансово-правового регулювання. 

4.  Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права. 

Система та джерела фінансового права.  

5. Міжнародні стандарти у сфері фінансової діяльності.  



 13 

6. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види. 

7. Фінансові правовідносини: зміст і особливості. 

8. Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин.   

 

Питання для самоконтролю: 

1. Чому фінансове право належить до публічної галузі права? 

2. Що є предметом фінансового права? 

3. Який основний метод фінансово-правового регулювання? 

4. Які риси притаманні державно-владним приписам у сфері публічної 

фінансової діяльності? 

5. Розкрийте взаємозв'язок фінансового права з конституційним, 

адміністративним, цивільним, господарським правом. 

6. Які джерела фінансового права? 

7. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело фінансового 

права.  

8. Які риси, притаманні фінансовому законодавству? 

9. Поясність, у чому полягає суть фінансового права як науки. Які її завдання? 

10. Наведіть приклади міжнародних стандартів у сфері фінансової 

діяльності. 

11. Дайте визначення фінансово-правової норми. У чому полягають 

особливості фінансово-правових норм?    

12. Які види фінансово-правових норм? 

13. Яка структура фінансово-правової норми? 

14. Що таке фінансові правовідносини? 

15. Які особливості фінансових правовідносин? 

16. Що таке суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників фінансових 

відносин? 

17. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових 

правовідносин? 

18. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі правовідносин? 

19. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та 

«суб'єкт фінансових правовідносин»?     

 

Практичне заняття 3. 

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні   

План 

1. Суть і значення фінансового контролю. Види фінансового контролю. 

2.  Методи фінансового контролю. 

3.  Організація та органи проведення фінансового контролю.   
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Питання для самоконтролю: 

 

1. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та 

«суб'єкт фінансових правовідносин»?     

2. У чому полягає суть фінансового контролю? 

3. Які принципи розроблено у сфері фінансового контролю?  

4. Які види фінансового контролю за часом проведення? 

5. Як класифікують фінансовий контроль?  

6. У чому полягає суть методів фінансового контролю? Які методи можете 

назвати? 

7. Що таке державний фінансовий аудит? 

8. Які органи можуть брати участь у проведенні фінансового контролю? 

9. Що таке незалежний фінансовий контроль? 

10. Якими повноваженнями у сфері фінансового контролю наділено органи 

загальної компетенції? 

11. Якими контрольними повноваженнями у сфері фінансової 

діяльності наділено органи спеціальної компетенції? 

12. У чому суть контрольних повноважень Рахункової палати України? 

 

Практичне заняття 4. 

Тема 4.  Бюджет, бюджетні правовідносини та бюджетна система України   

План 

1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави та 

територіальних громад Бюджетне право та бюджетно-правові норми.  

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

3. Джерела бюджетного права.  

4.  Бюджетна система України: поняття та принципи побудови.  

5. Бюджетна класифікація. 

6.  Склад бюджету: фонди, доходи, видатки. Поняття  і зміст інституту  

бюджетних повноважень.  

7. Правові засади розподілу доходів і видатків між різними ланками бюджетної 

системи 

8. Правові засади організації міжбюджетних відносин 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне 

значення.       
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2. Розкрийте зміст бюджету та функції, що їх він виконує. 

3. Які складові частини бюджету? 

4. Розкрийте поняття бюджетного права. 

5. Як можна класифікувати бюджетно-правові норми? 

6. Назвіть особливості бюджетних правовідносин.  

7. Чи існує різниця між суб'єктами та учасниками бюджетних правовідносин? 

8. Які джерела бюджетного права?   

          9. Які вихідні положення бюджетної діяльності закріплено в Конституції 

України?  

10. Як можна класифікувати бюджетні документи?     

 11. Що таке бюджетний устрій держави і чим він визначається? 

 12. Дайте характеристику бюджетній системі України. 

 13. Які принципи побудови та функціонування бюджетної системи України? 

 

Практичне заняття 5. 

Тема 5. Бюджетний процес в Україні 

План 

1. Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. 

2.  Учасники бюджетного процесу.  

3. Порядок складання проекту бюджету. Р 

4. Розгляд і прийняття бюджетів.  

5. Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  

6. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету 

України.  

7. Європейські бюджетні стандарти.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Поясніть, у чому полягає зміст бюджетного процесу. 

2. Які стадії бюджетного процесу?   

3. Які принципи бюджетного процесу існують? 

4. Що таке бюджетний цикл? 

5. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу —складання 

проекту Закону про Державний бюджет України? 

6. Поясніть різницю між Бюджетною декларацією та Бюджетною резолюцією. 

7. Яким чином розглядають проект Закону про Державний бюджет України 

в парламенті? 

8. Поясність, який порядок прийняття Державного бюджету України 

закріплює Бюджетний кодекс України. 

9. У чому полягає суть виконання бюджетів?  

10. Яких учасників бюджетного процесу можете назвати? 
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11. У чому суть казначейської системи виконання бюджету? 

12.  Що таке касове виконання бюджету? 

13. Хто такі розпорядники бюджетних коштів? 

14. У чому різниця між розпорядником бюджетних коштів та 

відповідальним виконавцем? 

15. Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого його адресовано? 

16. Поясність, як здійснюється контроль за виконанням бюджетів. 

17. Які форми звітності про виконання бюджетів існують в Україні? 

18. Яким чином приймають й виконують місцеві бюджети в Україні? 

19. Які стандарти застосовують при формуванні бюджету Європейського 

Союзу? 

 

Практичне заняття 6. 

Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет фінансово-правового 

регулювання 

План 

1. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 

2. Повноваження Національного банку України як державного регулятора на 

ринку фінансових послуг.  

3. Банківська діяльність і банківська система. 

4. Правові засади організації банківського нагляду та застосування юридичної 

відповідальності за порушення банківського законодавства. 

5. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України як 

державний регулятор на ринку фінансових послуг. 

6.  Діяльність небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг. 

7. Правові засади здійснення фінансового моніторингу. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає суть та мета державного регулювання ринків фінансових 

послуг? 

2. Що дає підстави розглядати ринки фінансових послуг як об'єкт 

фінансово-правового регулювання? 

3. Які державні регулятори працюють на ринку фінансових послуг в 

Україні? 

4. Дайте характеристику діяльності Національного банку України як 

державного регулятора на ринку фінансових послуг. 

5. Що таке банківська діяльність?  

6. Які банківські операції можете назвати?  

7. Що таке банківська система? 

8. Які складові банківської системи України?          
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9. У чому полягають особливості правового статусу державного банку?  

10. Що таке банківський нагляд, яка його мета? 

11. Які повноваження має Державна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг в Україні? 

12. Які небанківські фінансові установи працюють на ринку державних 

фінансових послуг? Дайте їх характеристику. 

13. У чому полягають суть та завдання фінансового моніторингу? 

14. Назвіть суб'єктів фінансового моніторингу. 

15. Що розуміють під поняттям «грошовий обіг»? Як він співвідноситься із 

грошовим оборотом? 

16. Назвіть форми організації грошового обігу встановлені державою. 

  

Практичне заняття 7. 

Тема 7. Правове регулювання грошового обігу та безготівкових розрахунків в 

Україні 

План 

1. Грошовий обіг та грошова система України.  

2. Фінансово-правові засади організації платіжних систем в Україні. 

3.  Правове регулювання відносин у сфері готівкового обігу та здійснення 

розрахунково-касового обслуговування. 

4.  Правовий режим банківських рахунків. 

5.  Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні.  

6. Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових та безготівкових 

розрахунків і грошово-касового обслуговування.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке платіжна система? Які види платіжних систем існують? 

2. Якими повноваженнями наділено Національний банк України у сфері 

регулювання готівкового обігу? 

3. Для чого встановлюють ліміт залишку касової готівки? 

4. У чому полягає зміст касових правил? 

5. Які обов’язки покладено на касира підприємства? 

6. У чому полягає складна правова природа договору банківського рахунку? 

7. Які види рахунків можна відкривати в банківських установах в Україні? 

8. У чому особливості здійснення операцій за депозитними рахунками? 

9. Які документи необхідні для відкриття поточних рахунків? 

10. Які терміни здійснення грошових переказів через банківські установи в 

Україні? 

11. Які платіжні інструменти передбачено чинним законодавством? 

12. Які вимоги стосовно заповнення платіжних документів можете назвати? 
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13. У якому порядку списують кошти з рахунку клієнта банківської установи? 

14. Які заходи відповідальності встановлено чинним законодавством у сфері 

готівкового та безготівкового обігу? 

 

 

Практичне заняття 8. 

Тема 8. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю  

План 

1. Поняття валюти й валютних операцій.  

2. Організація валютного регулювання.  

3. Валютний контроль. 

4. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке валюта і валютні цінності?   

2.  Охарактеризуйте поняття «валютна операція». 

3. У чому полягає суть валютної політики, яку провадять уповноважені органи 

державної влади? 

4. Який правовий режим валютних операцій визначає чинне законодавство 

України? 

5. Що розуміють під поняттям «валютні обмеження»? 

6. Які є види ліцензій на здійснення валютних операцій? 

7. Що становить зміст валютного регулювання? 

39.  Які органи уповноважені здійснювати валютне регулювання в Україні? 

80.  Яким чином переказують, пересилають, вивозять і ввозять іноземну та 

національну валюту в Україну та за її межі?     

9. Які правові засади здійснення розрахунків в іноземній валюті встановлено 

в Україні? 

10.  На які органи покладено проведення валютного контролю в Україні? 

11.  Які порушення можуть виникнути у сфері валютних відносин? 

12.  Які санкції за порушення валютного законодавства встановлено в  

Україні? 

 

7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

 1. Виявлення недоліків у чинному законодавстві – це: 

А.  Аналітична 

Б.  Конструктивна 

В.  Критична 

Г.  Прогнозуюча функція науки фінансового права 
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  2. Централізовані фінансові ресурси: 

А.  Державний бюджет України 

Б.  Фінанси підприємств 

В.  Фінанси населення 

Г.  Всі вище перераховані 

 3. Бюджетні кредити відкриваються на: 

А.  Рік 

Б.  Півріччя 

В.  Квартал 

Г.  Місяць 

 4. Кошти резервного фонду Державного бюджету можуть 

використовуватися за розпорядженням: 

А.  Верховної Ради України 

Б.  Кабінету Міністрів України 

В.  Міністерства фінансів України 

Г.  Президента України 

 5. Фінансові відносини є елементом: 

А.  Базису 

Б.  Надбудови 

В.  Основи 

Г.  Вище перераховане 

 6. Державне казначейство України є підрозділом: 

А.  Кабінету Міністрів України 

Б.  Міністерства фінансів України 

В.  Державної податкової служби 

Г.  Самостійним органом 

 7.  Державний валютний фонд формує: 

А.  Верховна Рада України 

Б.  Національний банк України 

В.  Міністерство фінансів України 

Г.  Кабінет Міністрів України. 

 8. До місцевих бюджетів не належить: 

А.  Бюджет м. Києва 

Б.  Бюджети областей 

В.  Бюджет АРК 

Г.  Бюджети районів. 

 9. Орган державної влади, який здійснює регулювання грошового обігу - 

це: 

А.  НБУ 

Б.  Кабінет Міністрів України 



 20 

В.  Міністерство фінансів України 

Г.  Міністерство економіки України. 

 10. Основним методом фінансового права є: 

А.  Метод владних приписів 

Б.  Метод субординації 

В.  Метод погодження 

Г.  Всі вище перераховані. 

 11. Найвищий орган фінансового контролю в Україні: 

А.  Рахункова Палата 

Б.  Верховна Рада України 

В.  Контрольно-ревізійна служба 

Г.  Міністерство фінансів України. 

 12. Мінімальний рівень статутного фонду комерційного банку із  

100 %-вим українським капіталом становить: 

А.  5 млн. $ 

Б.  1 млн. $ 

В.  1 млн. євро 

Г.  100 тис. євро. 

 13. Голова НБУ затверджується: 

А.  Верховною Радою України 

Б.  Кабінетом Міністрів України 

В.  Президентом України 

Г.  Правлінням НБУ. 

 14. Відображення показників бюджету із загальноекономічними 

показниками – це принцип: 

А.  Наочності 

Б.  Самостійності 

В.  Спеціалізації 

Г.  Повноти 

 15. Валютні операції ліцензує: 

А.  Міністерство фінансів України 

Б.  НБУ 

В.  Міністерство економіки України 

Г.  Кабінет Міністрів України 

 16. До зворотних доходів бюджету належать:  

А.  Податки 

Б.  Пені 

В.  Штрафи 

Г.  Кошти, отримані за рахунок розміщення державних цінних паперів. 

 17. Вклад у статутний фонд комерційного банку можна зробити в: 
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А.  Національній валюті України 

Б.  ВКВ 

В.  Національній валюті України і ВКВ 

Г.  Дорогоцінними металами. 

 18. До видів фінансового контролю належать: 

А.  Аналіз 

Б.  Рекомендації 

В.  Тлумачення 

Г.  Вище перераховані. 

 19. Контроль за пересиланням валютних цінностей за межі митної 

території України здійснює: 

А.  НБУ 

Б.  Державна митна служба 

В.  Міністерство зв`язку України 

Г.  Державна податкова служба. 

 20. Комерційні банки реєструються: 

А. Міністерством фінансів України 

Б.  Міністерством економіки України 

В.  НБУ 

Г.  Центральними органами виконавчої влади. 

 21. Рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики 

приймає: 

А.  Президент України 

Б.  Верховна Рада України 

В.  Кабінет Міністрів України 

Г.  Міністерство фінансів України. 

 22. Видатки, пов`язані з характером діяльності установи, називаються: 

А.  Адміністративно-господарськими 

Б.  Операційними 

В.  Видатками розвитку 

Г.  Розрахунковими. 

 23. Обов`язкові економічні нормативи для комерційних банків 

встановлюються: 

А.  НБУ 

Б.  Міністерством фінансів України 

В.  Верховною Радою України 

Г.  Кабінетом Міністрів України. 

 24.  Ознаки державного кредиту: 

А.  Безоплатність 

Б.  Зворотність 



 22 

В.  Необов`язковість 

Г.  Безстроковість. 

 25. Кошти з Державного резервного 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 

Г.  Для емісії грошових коштів. 

 26. Фінансово-правові норми, що приписують здійснення дій, 

спрямованих на мобілізацію або використання коштів державою, 

називаються: 

А.  Зобов`язуючими 

Б.  Забороняючими 

В.  Уповноважуючими 

Г.  Процесуальними. 

 27. До державного фонду соціального страхування вносять збори: 

А.  Фізичні особи 

Б.  Юридичні особи 

В.  Юридичні і фізичні особи 

Г.  Іноземці та особи без громадянства. 

 28. За формування Державного валютного фонду відповідає: 

А.  Верховна Рада України 

Б.  Кабінет Міністрів України 

В.  Міністерство фінансів України 

Г.  Президент України. 

 29. Ліміт готівки для кас підприємств встановлюється: 

А.  НБУ 

Б.  Комерційним банком 

В.  Міністерством фінансів України 

Г.  Підприємством самостійно. 

 30. Метод фінансової діяльності – це: 

А.  Засоби, прийоми, за допомогою яких уповноважений державою орган від її 

імені мобілізує, розподіляє і використовує фонди грошових ресурсів 

Б.  Засоби впливу держави на фінансові відносини 

В.  Прийоми мобілізації фондів грошових ресурсів 

Г.  Фінансування та кредитування. 

 31. До принципів фінансової діяльності відносяться: 

А.  Галузевий характер 

Б.  Самостійність 

В.  Конфіденційність 
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Г.  Приватний характер. 

 32. Методи формування фондів грошових ресурсів: 

А.  Основні та додаткові 

Б.  Спеціальні та галузеві 

В.  Обов’язкові та добровільні 

Г.  Факультативні та вибіркові. 

 33. Фінансові ресурси – це: 

А.  Грошова маса населення 

Б.  Сукупність платежів 

В.  Сукупність цільових фондів грошових ресурсів держави, необхідних для її 

функціонування 

Г.  Сукупність заходів держави. 

 34. Безпосереднім предметом перевірки фінансовим контролюючим 

органом виступають: 

А.  Фінансові показники 

Б.  Соціальні показники 

В.  Цивільно-правові показники 

Г.  Матеріальні показники. 

 35. Об’єктом  фінансового контролю є: 

А.  Грошовий обіг 

Б.  Грошові, розподільчі процеси при формуванні та використанні фінансових 

ресурсів 

В.  Підприємницька діяльність 

Г.  Соціально-культурна сфера. 

 36. Правовою основою здійснення фінансового контролю є: 

А.  Кримінальний кодекс України 

Б.  Цивільний кодекс України 

В.  Конституція України 

Г.  Закон України «Про поліцію». 

 37. Система органів державного фінансового контролю в Україні 

перебуває в: 

А.  Стані розбудови 

Б.  Занепаді 

В.  Стані цілковитої стабільності 

Г.  В Україні не існує подібної системи. 

 38. Рахункова палата має право : 

А.  Контролювати грошову емісію 

Б.  Здійснювати грошову емісію 

В.  Вводити нову грошову одиницю 

Г.  Вилучати грошові знаки різних номіналів. 
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 39. Кабінет Міністрів України – це: 

А.  Вищий орган законодавчої влади 

Б.  Вищий орган виконавчої влади 

В.  Вищий орган судової влади 

Г.  Орган який не входить до жодної гілки влади. 

 40. Міністерство фінансів України в своїй структурі має спеціальний 

контролюючий орган: 

А.  Державну службу по боротьбі із злочинністю 

Б.  Службу Безпеки України 

В.  Службу по боротьбі із господарськими злочинами 

Г.  Державну контрольно-ревізійну службу. 

 41. Ревізії та перевірки на прохання правоохоронних органів: 

А.  Можуть проводитися 

Б.  Не можуть проводитися 

В.  Тільки в виключних випадках 

Г.  Тільки на державних підприємствах. 

 42. За часом проведення фінансовий контроль поділяється на: 

А.  Обласний, міжобласний і регіональний 

Б.  Строковий, безстроковий і місячний 

В.  Попередній, поточний і наступний 

Г.  Спеціальний і галузевий. 

 43. До видів проведення фінансового контролю за методами фінансового 

контролю не відноситься: 

А.  Ревізія 

Б.  Обслідування 

В.  Перевірка 

Г.  Соціальне опитування. 

 44. До функцій науки фінансового права не відноситься: 

А.  Аналітична 

Б.  Соціальна 

В.  Критична 

Г.  Прогнозуюча. 

 45. Фінансові правовідносини поділяються на: 

А.  Матеріальні та процесуальні 

Б.  Спеціальні 

В.  Галузеві та міжгалузеві 

Г.  Додаткові та факультативні. 

 46. До структури фінансово-правових норм не входить: 

А.  Санкція 

Б.  Диспозиція 
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В.  Гіпотеза 

Г.  Теорія. 

 47. За часом здійснення ревізії поділяються на: 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 

 48. За змістом ревізії поділяються на: 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні 

 49. За методом ревізії поділяються на: 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 

 50. За об’єктом діяльності ревізії поділяються на : 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 

 51. Фактична ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 52. Документальна ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 53. Вибіркова ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 54. Суцільна ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 
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В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 55. Перевірка – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 56. Обстеження – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 57. Інспекція – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 58. Спостереження – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 59. До функцій податків не відноситься: 

А.  Регулююча 

Б.  Прогнозуюча 

В.  Фіскальна 

Г.  Контрольна. 

 60. До принципів державного кредиту не відноситься: 

А.  Добровільність 

Б.  Відплатність 

В.  Плановість 

Г.  Зворотність. 
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61. Ознака державного кредиту: 

А.  Усі відносини визначаються законами держави 

Б.  Наявність застави 

В.  Рівне становище суб’єктів правовідносин 

Г.  Банку належать усі права щодо застосування примусових заходів. 

 62. Ознака банківського кредиту: 

А.  Відсутність застави 

Б.  Рівне становище суб’єктів правовідносин 

В.  Нерівне становище суб’єктів правовідносин 

Г.  Усі відносини визначаються законами держави. 

 63. До функцій державного кредиту належать: 

А.  Фіскальна та регулююча 

Б.  Прогнозуюча та соціальна 

В.  Регулююча та стимулююча 

Г.  Пізнавальна та орієнтуюча. 

 64. Форми державного кредиту в Україні: 

А.  Валютні зобов’язання 

Б.  Казначейські позики 

В.  Міжнародні позики 

Г.  Національні позики. 

 65. До цінних паперів не відносяться: 

А.  Акції 

Б.  Казначейські зобов’язання 

В.  Сертифікати 

Г.  Інвестиційний договір. 

 66. Методи страхування: 

А.  Добровільний та обов’язковий 

Б.  Спеціальний та основний 

В.  Галузевий та міжвідомчий 

Г.  Галузевий та міжгалузевий. 

 67. До елементів грошової системи держави не відноситься: 

А.  Назва грошової одиниці 

Б.  Масштаб цін 

В.  Валютні ресурси 

Г.  Планове використання знаків. 

 68. До валютних цінностей не відносяться: 

А. Валюта України 

Б.  Кошти на рахунках 

В.  Іноземна валюта 

Г.  Чеки. 
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 69. До державних органів валютного контролю відноситься: 

А.  Верховна Рада України 

Б.  Міністерство економіки України 

В.  Міністерство енергетики України 

Г.  Міністерство внутрішніх справ України. 

 70. До санкцій за фінансові порушення не відносяться: 

А.  Пеня 

Б.  Позбавлення ліцензії Національного банку України 

В.  Штраф 

Г.  Конфіскація. 

 71. Орган державної влади, який здійснює регулювання грошового обігу 

- це: 

А.  НБУ 

Б.  Кабінет Міністрів України 

В.  Міністерство фінансів України 

Г.  Міністерство економіки України. 

 72. Основним методом фінансового права є: 

А.  Метод владних приписів 

Б.  Метод субординації 

В.  Метод погодження 

Г.  Всі вище перераховані. 

 73. Найвищий орган фінансового контролю в Україні: 

А.  Рахункова Палата 

Б.  Верховна Рада України 

В.  Контрольно-ревізійна служба 

Г.  Міністерство фінансів України. 

 74. Голова НБУ затверджується: 

А.  Верховною Радою України 

Б.  Кабінетом Міністрів України 

В.  Президентом України 

Г.  Правлінням НБУ. 

 75. Валютні операції ліцензує: 

А.  Міністерство фінансів України 

Б.  НБУ 

В.  Міністерство економіки України 

Г.  Кабінет Міністрів України. 

 76. Вклад у статутний фонд комерційного банку можна зробити в: 

А. Національній валюті України 

Б. ВКВ 

В. Національній валюті України і ВКВ 
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Г. Дорогоцінними металами. 

 77. До видів фінансового контролю належать: 

А.  Аналіз 

Б.  Рекомендації 

В.  Тлумачення 

Г.  Вище перераховані. 

 78. Контроль за пересиланням валютних цінностей за межі митної 

території України здійснює: 

А.  НБУ 

Б.  Державна митна служба 

В.  Міністерство зв`язку України 

Г.  Державна податкова служба. 

 79. Комерційні банки реєструються: 

А.  Міністерством фінансів України 

Б.  Міністерством економіки України 

В.  НБУ 

Г.  Центральними органами виконавчої влади. 

 80. Видатки, пов`язані з характером діяльності установи, називаються: 

А.  Адміністративно-господарськими 

Б.  Операційними 

В.  Видатками розвитку 

Г.  Розрахунковими. 

 81. Обов`язкові економічні нормативи для комерційних банків 

встановлюються: 

А.  НБУ 

Б.  Міністерством фінансів України 

В.  Верховною Радою України 

Г.  Кабінетом Міністрів України. 

 82.  Ознаки державного кредиту: 

А.  Безоплатність 

Б.  Зворотність 

В.  Необов`язковість 

Г.  Безстроковість. 

 83. Фінансова система з позиції економіки – це: 

А.  Фінансовий ринок 

Б.  Фінансовий стан суб’єкта господарювання – громадянин 

В.  Фінанси приватного підприємця 

Г.  Фінанси корпоративного підприємства 

 84. Найвищим органом фінансового контролю є: 

А.  Міністерство фінансів 
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Б.  Контрольно-ревізійна служба 

В.  Наглядова рада 

Г.  Верховна Рада України 

 85. Прийняття бюджету – це: 

А.  Затвердження його Верховною Радою України 

Б.  Складання і розгляд бюджету 

В.  Прийняття бюджетної резолюції 

Г.  Прийняття Закону про бюджет 

 86. Бюджет складається з двох взаємопов’язаних частин: 

А.  Бюджетного дефіциту 

Б.  Фінансово-планового акту 

В.  Утворення та розподілу 

Г.  Доходної та видаткової 

 87. Бюджет як основний централізований фонд коштів держави 

затверджується: 

А.  Міністерством фінансів України 

Б.  Кабінетом Міністрів України 

В.  Бюджетним комітетом Верховної Ради України 

Г.  Верховною Радою України 

 88. Бюджетне право – це: 

А.  Сукупність фінансово-правових норм, які регулюють суспільні відносини    

Б.  Сукупність правових норм, які регулюють фінанси підприємств 

В.  Сукупність правових норм, які регулюють грошову діяльність підприємств 

Г.   Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, які виникають 

у зв’язку з утворенням, розподілом і використанням державного і місцевих 

бюджетів 

 89. Бюджетні правовідносини виникають: 

А.   Між державою України і громадянами 

Б.   Між державою і Автономною республікою Крим 

В.   Між державою і місцевими Радами народних депутатів 

Г.   Між державою України і фінансовими органами 

 90. Суб’єктами бюджетними правовідносинами не можуть бути: 

А.  Державні унітарні підприємства 

Б.  Державні казенні підприємства 

В.  Окремі громадяни 

Г.  Податкова адміністрація області 

 91. Відносини, що виникають в процесі бюджетної діяльності 

регулюються: 

А.  Нормами адміністративного права 

Б.  Нормами трудового права 
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В.  Спеціальними нормативними актами 

Г.  Положеннями про матеріальну відповідальність 

 92. Бюджетний устрій держави визначається: 

А.  Від кількості областей держави 

Б.  Від величини території держави 

В.  З урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу 

Г.  Від  величини бюджету  

 93. Дотація – це: 

А.  Основний метод бюджетного регулювання 

Б.  Додатковий метод бюджетного регулювання 

В.  Бюджетне регулювання по наданню коштів 

Г.  Надання коштів, які закріплені за бюджетами вищих рівнів, бюджетом нижчих 

рівнів 

 94. Субвенція – це: 

А.  Чітко обумовлене цільове призначення коштів, як допомога на програму і 

заходи соціального розвитку 

Б.  Часткова допомога 

В.  Допомога громадянам 

Г.  Допомога місцевим бюджетам для виплати заробітної плати 

 95. Особливості бюджетів всіх рівнів: 

А.  Послідовне надходження постійно відновлюваних одних і тих же стадій, їх 

формування і виконання 

Б.  Бюджет приймається місцевими Радами народних депутатів, виходячи із 

потреб регіонів 

В.  Місцеві Ради приймають бюджет на свій розсуд 

Г.  Бюджети всіх рівнів приймаються від волевиявлення депутатів 

 96. Субсидія – це: 

А.  Цільове виділення коштів у місцеві бюджети з метою їх збалансування 

Б.  Виділення коштів громадянам 

В.  Виділення коштів підприємствам і організаціям 

Г.  Надання допомоги державними підприємствами – приватним 

 97. Державний кредит – складова частина фінансової системи: 

А.  Держави 

Б.  Підприємства, установи, організації 

В.  Органу місцевого самоврядування 

Г.  Органів державної влади та управління 

 98. Загальний розмір накопиченої заборгованості уряду власникам 

державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів з 

вирахуванням бюджетних надлишків є: 

А. Державним боргом 
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Б. Місцевим боргом 

В. Боргом облдержадміністрації 

Г. Боргом підприємств, установ, організацій 

 99. Заборгованість держави домогосподарством і фірмам даної країни, 

які володіють цінними паперами, випущеними її урядом – це: 

А.  Внутрішній державний борг 

Б.  Зовнішній державний борг 

В.  Змішаний борг 

Г.  Зовнішньоекономічний борг 

 100. Заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, 

урядами та міжнародними фінансовими організаціями – це: 

А.  Внутрішній борг 

Б.  Державний борг 

В.  Зовнішній борг 

Г.  Місцевий борг 

 101. Цінний папір, що засвідчує внесення власником грошових коштів і 

підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього 

цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого % - це: 

А. Акція 

Б. Облігація 

В. Казначейське зобов’язання 

Г. Вексель 

 102. Цінний папір на пред’явника, що розміщується виключно на 

добровільних засадах серед населення, засвідчує внесення його власником 

грошових коштів до бюджету і дає право на одержання фінансового доходу 

це: 

А.  Вексель 

Б.  Казначейське зобов’язання 

В.  Облігація 

Г.  Акція 

 103. Обов’язки генерального агента з обслуговування випуску та 

погашення державних облігацій виконує: 

А.  Національний банк України 

Б.  Міністерство фінансів України 

В.  Фондова біржа 

Г.  Контрольно-ревізійна служба 

 104. Усі операції по прийому і виданні грошей проводить: 

А.  Головний бухгалтер 

Б.  Головний бухгалтер або його замісник 

В.  Касир 
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Г.  Головний бухгалтер та замісник керівника по фінансовій роботі 

 105. Усю готівку понад понад встановлені ліміти залишку готівки в касі 

підприємства: 

А.  Зобов’язані здати у порядку і строки, встановлені установою банку для 

зарахування їх на рахунок 

Б. Вся наявна готівка в  касі на кінець дня має бути здана до банку незалежно від 

ліміту 

В. Вся наявна готівка в касі здається до банку в кінці робочого тижня 

Г. Наявна в касі готівка не здається взагалі до банку, а використовується на 

потреби підприємства 

  106. Валютні операції ліцензує: 

А.  НБУ 

Б.  Міністерство фінансів України 

В.  Міністерство економіки України 

Г.  Кабінет Міністрів України. 

 107. Вклад у статутний фонд комерційного банку можна зробити в: 

А.  Національній валюті України і ВКВ 

Б.  Національній валюті України 

В.  ВКВ 

Г.  Дорогоцінними металами. 

 108. До видів фінансового контролю належать: 

А.  Тлумачення 

Б.  Аналіз 

В.  Рекомендації 

Г.  Вище перераховані. 

 109. До принципів державного кредиту не відноситься: 

А.  Добровільність 

Б.  Відплатність 

В.  Плановість 

Г.  Зворотність. 

 110. Ознака державного кредиту: 

А.  Усі відносини визначаються законами держави 

Б.  Наявність застави 

В.  Рівне становище суб’єктів правовідносин 

Г.  Банку належать усі права щодо застосування примусових заходів. 

 111. Ознака банківського кредиту: 

А. Відсутність застави 

Б.  Рівне становище суб’єктів правовідносин 

В.  Нерівне становище суб’єктів правовідносин 

Г.  Усі відносини визначаються законами держави. 



 34 

 112. До функцій державного кредиту належать: 

А.  Фіскальна та регулююча 

Б.  Прогнозуюча та соціальна 

В.  Регулююча та стимулююча 

Г.  Пізнавальна та орієнтуюча. 

 113. Форми державного кредиту в Україні: 

А.  Валютні зобов’язання 

Б.  Казначейські позики 

В.  Міжнародні позики 

Г.  Національні позики. 

 114. До цінних паперів не відносяться: 

А.  Акції 

Б.  Казначейські зобов’язання 

В.  Сертифікати 

Г.  Інвестиційний договір. 

 115. Методи страхування: 

А.  Добровільний та обов’язковий 

Б.  Спеціальний та основний 

В.  Галузевий та міжвідомчий 

Г.  Галузевий та міжгалузевий. 

 116. До елементів грошової системи держави не відноситься: 

А.  Назва грошової одиниці 

Б.  Масштаб цін 

В.  Валютні ресурси 

Г.  Планове використання знаків. 

 117. До валютних цінностей не відносяться: 

А.  Валюта України 

Б.  Кошти на рахунках 

В.  Іноземна валюта 

Г.  Чеки. 

 118. До державних органів валютного контролю відноситься: 

А.  Верховна Рада України 

Б.  Міністерство економіки України 

В.  Міністерство енергетики України 

Г.  Міністерство внутрішніх справ України. 

 119. До санкцій за фінансові порушення не відносяться: 

А.  Пеня 

Б.  Позбавлення ліцензії Національного банку України 

В.  Штраф 

Г.  Конфіскація. 
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 120. Орган державної влади, який здійснює регулювання грошового 

обігу - це: 

А.  НБУ 

Б.  Кабінет Міністрів України 

В.  Міністерство фінансів України 

Г.  Міністерство економіки України. 

 121. Основним методом фінансового права є: 

А.  Метод владних приписів 

Б.  Метод субординації 

В.  Метод погодження 

Г.  Всі вище перераховані. 

 122. Необхідні умови ревізії каси: 

А.  Це раптовість її проведення                                                           

Б.  Плановість і ні в якому разі не раптовість 

В.  Попереднє повідомлення касира про проведення ревізії 

Г.  Попереднє повідомлення касира і припинення всіх касових операцій  

 123. Готівка, яка видана під звіт на відрядження, але фактично не 

витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше: 

А. 3-х робочих днів після закінчення відрядження     

Б. 10-ти робочих днів після закінчення відрядження 

В  Не пізніше наступного дня після закінчення відрядження 

Г. Не повертається, а використовується  особою на свій розсуд 

 124. Під терміном валюта України розуміють як: 

А.  Власне валюту України 

Б.  Власне валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті 

України                                                                             

В.  Іноземну валюту, яка знаходиться в Україні 

Г.  Валюту України, іноземну валюту, яка знаходиться в Україні, монетарні метали 

 125. Резидентами вважаються:  

А.  Громадяни України 

Б.  Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України  

В.  Громадяни України та іноземні громадяни, що знаходяться на території 

України 

Г.  Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства 

 126. Міністерство фінансів України в своїй структурі має спеціальний 

контролюючий орган: 

А.  Державну службу по боротьбі із злочинністю 

Б.  Службу Безпеки України 

В.  Службу по боротьбі із господарськими злочинами 

Г.  Державну контрольно-ревізійну службу. 
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 127. Ревізії та перевірки на прохання правоохоронних органів: 

А.  Можуть проводитися 

Б.  Не можуть проводитися 

В.  Тільки в виключних випадках 

Г.  Тільки на державних підприємствах. 

 128. За часом проведення фінансовий контроль поділяється на: 

А.  Обласний, міжобласний і регіональний 

Б.  Строковий, безстроковий і місячний 

В.  Попередній, поточний і наступний 

Г.  Спеціальний і галузевий. 

 129. До видів проведення фінансового контролю за методами 

фінансового контролю не відноситься: 

А.  Ревізія 

Б.  Обслідування 

В.  Перевірка 

Г.  Соціальне опитування. 

 130. До функцій науки фінансового права не відноситься: 

А.  Аналітична 

Б.  Соціальна 

В.  Критична 

Г.  Прогнозуюча. 

 131. Фінансові правовідносини поділяються на: 

А.  Матеріальні та процесуальні 

В.  Галузеві та міжгалузеві 

Г.  Додаткові та факультативні. 

 132. До структури фінансово-правових норм не входить: 

А.  Санкція 

Б.  Диспозиція 

В.  Гіпотеза 

Г.  Теорія. 

 133. За часом здійснення ревізії поділяються на: 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 

 134. За змістом ревізії поділяються на: 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 
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 135. За методом ревізії поділяються на: 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 

 136. За об’єктом діяльності ревізії поділяються на : 

А.  Фактичні та документальні 

Б.  Планові та позапланові 

В.  Вибіркові та суцільні 

Г.  Комплексні та тематичні. 

 137. Фактична ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 138. Документальна ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 139. Вибіркова ревізія –це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 140. Суцільна ревізія – це: 

А.  Перевірка всієї фінансової діяльності об’єкта 

Б.  Перевірка окремих фінансових документів 

В.  Перевірка фінансової діяльності об’єкта за певний проміжок часу 

Г.  Перевірка фінансової діяльності. 

 141. Перевірка – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 142. Обстеження – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 
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Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 143. Інспекція – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 144. Спостереження – це: 

А.  Обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності 

підприємств 

Б.  Перевірка стану фінансів підприємств на місцях 

В.  Перевірка об’єкта за приписом законодавчих або виконавчих органів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни 

Г.  Загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи. 

 145. До функцій податків не відноситься: 

А.  Регулююча 

Б.  Прогнозуюча 

В.  Фіскальна 

Г.  Контрольна. 

 146. До принципів державного кредиту не відноситься: 

А.  Добровільність 

Б.  Відплатність 

В.  Плановість 

Г.  Зворотність. 

 147. Ознака державного кредиту: 

А.  Усі відносини визначаються законами держави 

Б.  Наявність застави 

В.  Рівне становище суб’єктів правовідносин 

Г.  Банку належать усі права щодо застосування примусових заходів. 

 148. Об’єктом оподаткування є: 

А.  Насіннєвий фонд господарства 

Б.  Грошові доходи, які отримані за користування земельною ділянкою 

В.  Капітал 

Г.  Прибуток  

           149. Прямі податки це: 

А.  Податок на додану вартість 
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Б.  Акцизний збір 

В.  Прибутковий податок з громадян      

Г.  Державне мито 

 150. Підприємствам, які наділені власними оборотними коштами та 

мають самостійний баланс, відкривають: 

А.  Бюджетні рахунки 

Б.  Депозитні рахунки 

В.  Розрахунковий рахунок 

Г.  Рахунки по виплаті заробітної плати 

 

 

8. 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. 
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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. 

 

9. 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; 
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• 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 
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виконується здобувачем особисто та захищається окремо від самостійної 

Максимальна сума балів – 25. 

 

 

 

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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