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1. Мета та завдання дисципліни. 

 

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. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

№ 

з/п 

 

Назви тем самостійної роботи 

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. 

1. Органи державної влади, що забезпечують 

здійснення  публічної фінансової 

діяльності.  

2. Повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері фінансової 

діяльності.  

3. Діяльність міжнародних фінансових 

інституцій. 

Базова література: [1-12]. 

Допоміжна література: [1,2,3,15]. 

10 10 

2 Тема 2. Предмет фінансового права, фінансово-

правові норми та фінансово-правові відносини. 

1. Міжнародні стандарти у сфері фінансової 

діяльності.  

2. Фінансово-правові норми: зміст, 

особливості та види.  

3. Фінансові правовідносини: зміст і 

особливості. 

Базова література: [1-5]. 

Допоміжна література: [2,6,9,10,12]. 

5 10 

3   Тема 3. Правові засади організації фінансового 

контролю в Україні 

1. Правові основи фінансового контролю. 

Базова література: [1-13]. 

Допоміжна література: [3,4,6,19,20]. 

5 10 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право 

4   Тема 4. Бюджет, бюджетні правовідносини та 

бюджетна система України 

1. Склад бюджету: фонди, доходи, видатки. 

2. Поняття  і зміст інституту  бюджетних 

повноважень.  

3. Правові засади розподілу доходів і видатків 

між різними ланками бюджетної системи. 

5 10 



4. Правові засади організації міжбюджетних 

відносин. 

Базова література: [1-8]. 

Допоміжна література: [21]. 

5   Тема 5. Бюджетний процес в Україні 

1. Виконання Державного бюджету України 

та місцевих бюджетів.  

2. Бухгалтерський облік та звітність про 

виконання Державного бюджету України. 

3. Європейські бюджетні стандарти. 

Базова література: [1-8]. 

Допоміжна література: [1,3,21]. 
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Змістовий модуль 3. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг: публічно-

правові аспекти 

6 Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет 

фінансово-правового регулювання 

1. Правові засади організації банківського 

нагляду та застосування юридичної 

відповідальності за порушення 

банківського законодавства.  

2. Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг України як державний 

регулятор на ринку фінансових послуг. 

3. Діяльність небанківських фінансових 

установ на ринку фінансових послуг. 

Правові засади здійснення фінансового 

моніторингу.   

Базова література: [1-10,14,15]. 

Допоміжна література: [3,6,19]. 

10 9 

7. Тема 7. Правове регулювання грошового обігу 

та безготівкових розрахунків в Україні 

1. Правовий режим банківських рахунків.  

2. Порядок організації безготівкових 

розрахунків в Україні. 

3. Відповідальність за правопорушення у 

сфері готівкових та безготівкових 

розрахунків і грошово-касового 

обслуговування. 

Базова література: [1-10,14-17]. 

Допоміжна література: [3,15,22]. 

5 10 



8  Тема 8. Правові засади валютного регулювання 

та валютного контролю 

1. Правові основи валютного контролю 

Базова література: [1-7,12-16]. 

Допоміжна література: [3,6,8,12]. 

5 9 
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6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВОГО 

РЕФЕРАТУ. 

З метою поглиблення знань із дисципліни «Фінансове право», набуття 

навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів. 

Написання реферату займає важливе місце у процесі організації самостійної 

роботи студентів і є важливим засобом поглиблення знань з навчальної 

дисципліни. Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, 

розвивають вміння користуватися навчальною літературою і законодавством, 

складати бібліографію. 

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 

літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи студента і його 

можливостей у використанні більш широкого кола наукових досліджень.  

До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні 

посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) 

З проблем, досліджених у наукових рефератах, студенти можуть 

підготувати і доповісти під час проведення семінарських занять або засідань 

наукового студентського гуртка. 

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 

- вибір теми; 

- підбір і  вивчення спеціальної літератури та нормативне-правових актів; 

- складання плану реферату; 

- викладення змісту теми; 

- оформлення реферату; 

- усний виклад реферату. 

1. Вибір теми. 

Студент самостійно обирає тему реферату з запропонованого переліку. 

Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою 

реферату. В такому разі на семінарських заняттях один з них доповідає, а інші 

виступають з доповненнями та уточненнями. Студент може в обсязі навчальної 

програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодив її з 

викладачем.  

При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної 



проблеми, можливостями підбору літератури та інше. 

2. Підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових 

актів. 

Роботу над рефератом потрібно починати з вивчення стосовно обраної 

теми відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів 

лекцій. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту 

слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів 

та літератури, орієнтовний список якої наведено після кожної теми. Однак 

запропонований перелік джерел не повинен зв'язувати ініціативу студента. Він 

може та мусить використати інші роботи, самостійно підібрані внаслідок 

вивчення бібліографії за обраною проблематикою. 

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь 

призму тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення 

проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від 

аргументів і практично неможливо перебороти формальне ставлення до змісту 

досліджуваної праці. 

3. Складання плану реферату. 

Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами 

студент складає план реферату, в якому конкретизуються питання обраної теми 

та який включає в себе: 

- вступ; 

- основну частину (виклад змісту теми); 

- висновки; 

 - список використаної літератури. 

Вступ є обов'язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується 

актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її 

місце в структурі курсу правознавства, формулюються цілі дослідження. 

Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких 

мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому, слід мати на 

увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх 

робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька 

частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не 

розбивати на підрозділи.  

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва 

розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу 

повторювати назву розділу. 

Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються 

результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи 

рекомендації з досліджуваної проблематики. 

Вступ і висновки реферату разом не повинні перевищувати одну чверть 

його обсягу.  



4. Викладання змісту теми. 

Після підбору і вивчення літератури, визначення плану реферату слід 

приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад 

матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Необхідно вживати 

терміни, властиві даній науці, уникати незрозумілих понять та складних 

граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається 

змінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з 

контексту реферату. 

При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, 

що вони необхідні для підтвердження думки автора реферату, або ж для 

висловлювання своєї думки на противагу іншій. Занадто зловживати ними не 

слід. 

Студенту доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які 

трапляються при написанні реферату і які можуть привести до незадовільної 

оцінки: 

– механічне, дослівне переписування використаної літератури; 

– поверховий, не аргументований виклад основних теоретичних положень; 

– невідповідність між змістом роботи та її планом; 

– абстрактний  виклад теми, відсутність посилань на чинне законодавство 

України; 

– недбалість і неграмотність викладу. 

Отже, основними вимогами до написання реферату є вміння виділяти 

головні теоретичні питання і роз'яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно 

та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну 

юридичну літературу. 

5. Оформлення реферату. 

Студент повинен пам'ятати, що через оформлення реферату, його 

зовнішній вигляд викладач формує першу думку про зміст матеріалу. То у 

кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової 

праці та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів. 

Починається робота з титульного листа, який оформлюється згідно зі 

зразком.  

Після титульного листа, на другій сторінці реферату подається план 

роботи. Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки 

та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Заголовки слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в 

кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, 

тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається. 

Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на 

якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації 

наступної сторінки. 



Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком або друкується на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через 1,5 

між строкових інтервали з обов'язковим додержанням при цьому такої ширини 

полів: зверху і знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм. На одній сторінці 

повинно бути не більше 32-40 рядків. 

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих 

сторінок тексту через 1,5 інтервали. 

Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці 

ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця. 

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання 

реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при 

написанні реферату або на які зроблено посилання в самій роботі. Список 

літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок 

продовжується. 

При оформленні списку використаної літератури його слід умовно 

розділити на дві частини: нормативно-правові акти і спеціальна література 

(нумерація, при цьому, залишається наскрізною). 

Нормативно-правові акти розмішуються за їх юридичною силою 

(Конституція, закони, підзаконні нормативні акти – укази Президента, 

постанови Кабінету Міністрів України і т.ін.). Нормативно-правові акти 

однакової юридичної сили розміщуються в хронологічному порядку. 

До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні 

посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються в алфавітному 

порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, 

його ініціали. Потім назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, 

кількість сторінок.  

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та 

матеріали, які студент використовує при написанні реферату. Рекомендується 

наступний варіант оформлення посилань. Нумерація усіх посилань з 

визначенням номера джерела даного посилання у списку використаної 

літератури. У такому разі посилання оформлюється у квадратних дужках з 

вказівкою сторінки. 

6. Усний виклад реферату. 

Після написання реферату студент повинен докласти його зміст на 

семінарському занятті. Автор роботи впродовж десяти хвилин має викласти 

основні положення розділів та підрозділів роботи, обґрунтувати наукову і 

практичну значимість обраної теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. 

Після виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших 

учасників семінару. 

За результатами обговорення написаного і докладеного реферату студенту 

виставляється відповідна кількість балів, які враховуються при виставленні 



підсумкової оцінки з відповідної дисципліни. 

 

7. ПЕРЕЛІК ТЕМ НАУКОВИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ: 

1. Правовий статус Міністерства фінансів України. 

2. Повноваження органів контролю спеціальної компетенції за дотриманням 

бюджетного законодавства України. 

3. Поняття та система фінансового права. 

4. Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу. 

5. Поняття та види джерел фінансового права. 

6. Завдання та система  органів державної податкової служби. 

7. Поняття, види та функції державного кредиту. 

8. Правовий статус державних органів, що здійснюють фінансову діяльність 

держави. 

9. Поняття та мета державного фінансового контролю. 

10.  Місце фінансового права в системі права України. 

11. Правове статус Державної податкової адміністрації України. 

12.  Правове положення органів Державної контрольно-ревізійної служби. 

13.  Правове статус Державного казначейства України. 

14.  Державні доходи: поняття та система. 

15.  Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет. 

16.  Фінансові правовідносини: поняття та риси. 

17.  Правове положення Державної контрольно-ревізійної служби України. 

18.  Фінансові правовідносини:  поняття та види. 

19.  Правовий статус  Рахункової палати Верховної Ради України . 

20.  Особливості бюджетної класифікації. 

21. Форми та методи фінансової діяльності держави. 

22.  Класифікація та особливості доходів бюджету. 

23.  Види відповідальності за бюджетні правопорушення. 

24.  Класифікація видатків бюджету. 

25.  Фінансова система України: поняття та ознаки. 

26.  Бюджетні повноваження України: поняття та види 

27.  Правовий статус органів фінансового контролю. 

28.  Поняття та елементи фінансової політики держави. 

29.  Поняття й мета регулювання міжбюджетних відносин. 

30.  Фінансово-правова відповідальність: поняття та особливості. 

31.  Склад і види фінансового правопорушення. 

32. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

33.  Роль Верховної Ради в управлінні державними фінансами в Україні. 

34.  Завдання та система органів Державної податкової служби України. 

35.  Правовий положення розпорядників бюджетних коштів різних видів. 



36.  Контроль i звітність по бюджету за Бюджетним кодексом. 

37.  Валюти i валютні цінності: поняття та види. 

38.  Особливості правового регулювання безготівкових розрахунків. 

39.  Правове регулювання готівкових розрахунків в Україні. 

40.  Поняття, функції та  форми державного кредиту.  

41.  Міжбюджетні трансферти. 

42. Поняття та особливості місцевих податків i зборів. 

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. 

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; 

• 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. 

 
 



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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