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1. Опис навчальної дисципліни 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни 

“ Фінансове право ”) 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма навчання 

Модулів - 1 

 

Галузь знань 

0305 – «Економіка і 
підприємництво» 

Нормативна 

 

Змістових модулів –  1 

Напрями підготовки:  

7.050106 «Облік і 
аудит» 

Рік підготовки: 5 

 

Усі спеціальності 

 

1-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин 
– 102 

 

  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 
студента – 2 

 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: магістр 

 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

90 год.  

ІНДЗ: 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 



Мета: розкрити поняття і сутність фінансового права як галузі права, науки та навчальної 
дисципліни; ознайомити студентів із механізмом правового регулювання процесів 
мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів 
коштів в Україні. 

Завдання: охарактеризувати види, методи фінансового контролю, розглянути бюджетний 
устрій України, стадії бюджетного процесу в Україні, охарактеризувати податкову 
систему України, визначити структурні елементи податку та порядок сплати податків та 
погашення податкового боргу. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

• базові поняття фінансового права, систему джерел фінансового права; 

• стадії бюджетного процесу в Україні; 

• правове регулювання податкової системи України; 

• правове забезпечення здійснення державних видатків та функціонування державних 
цільових фондів. 

вміти: 

• відповідати на основні теоретичні запитання теми; 

• аналізувати законодавство і нормативно-правові акти; 

• знати відповіді на контрольні запитання до теми; 

• давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття; 

• правильно визначати бюджетний устрій і бюджетний процес; 

• аналізувати податкову систему України, а також правовідносини у банківській, страховій 
та валютній сферах. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави та органів 

місцевого самоврядування. Фінансове право. Бюджетне право України». Податкове право 

України. 

Тема 1. Правові основи фінансової діяльності Української держави та органів 

місцевого самоврядування 

1.Зміст та елементи фінансової системи держави. Централізовані та децентралізовані 
фонди грошових коштів. Публічні та приватні фінанси. 
2. Поняття фiнансової дiяльностi Української держави. 
3. Методи фінансової діяльності держави. 
4. Правові форми фінансової діяльності держави. Фінансово-планові акти. 



5. Фінансово-правова компетенція органів державної влади загальної компетенції 
(Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні 
органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації). . 
6. Загальна характеристика системи державних органів, для яких фінансова діяльність є 
основною. 
7. Система фінансових та фiнансово-кредитних органiв України. Правове положення Мiнiстерства 
фiнансiв України. Правове положення Державної казначейської служби України. Правова природа 
і статус Національного банку України.  
8. Фiнансова дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування: поняття і зміст. Методи фінансової 
діяльності   органів місцевого самоврядування. Форми фінансової діяльності  оранів місцевого 
самоврядування. 

 
Тема 2. Фінансове право України як галузь національного права України. Предмет, 

метод фінансового права та класифікація фінансових правовідносин 

1.Предмет фінансового права як галузі права.  
2.Метод фінансового права як галузі права. Специфіка методу фінансово-правового регулювання. 

Структура методу фінансово-правового регулювання. Мiсце фiнансового права в системi 
нацiонального права України.Взаємозв’язок і розмежування фiнансового права з iншими 
галузями системи права України.  

3.Принципи фінансового права України. 
4.Система фінансового права та її структура. Загальна і Особлива частини фінансового права. 

Підгалузі  фінансового права. Фінансово-правовий інститут як структурний підрозділ системи 
фінансового права: поняття, ознаки і види. 

5.Джерела фiнансового права: поняття і види. Конституційні основи фінансового права. Закони і 
підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел фінансового права. Система фінансового 
законодавства. Способи і особливості систематизацiї фiнансового права (законодавства) 
України. Міжнародно-правові акти як джерела фінансового права. Акти органів судової влади, 
судова та фінансова практика (правові звичаї і правові прецеденти) у механізмі фінансово-
правового регулювання. Фінансово-правова доктрина і джерела фінансового права. 

6.Фінансове право як наука і навчальна дисципліна.  
7.Фінансово-правова відповідальність: поняття, правові основи, підстави і види.  
 

Тема 3. Правове регулювання бюджетного устрою в Україні 

1.Поняття і зміст бюджету. Функції бюджету. Загальний і спеціальний фонди бюджетів. Правова 
природа бюджету. Полiтичне, народногосподарське i соцiальне значення бюджету. 
2. Поняття, предмет та система бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. 
Джерела бюджетного права. 

3. Бюджетна система України та її склад. Принципи бюджетної системи України.  

4. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування в Україні. 

5. Поняття та види бюджетних надходжень і бюджетних витрат. Дефіцит та профіцит бюджету.  

6. Принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи 
України. 

7. Правове регулювання міжбюджетних відносин. 

8. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів: поняття та види. 

 



Тема 4. Бюджетний процес України 

1.Поняття, правовi основи та принципи бюджетного процесу в Українi. Бюджетний рiк i 
бюджетний  перiод. Бюджетна класифiкацiя.  

2.Стадiї бюджетного процесу: загальна характеристика. Учасники бюджетного процесу та їх 
повноваження. Розпорядники бюджетних коштів: їх види та основні функції. Бюджетні 
призначення. 

3.Порядок складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Організаційні 
засади складання проекту державного бюджету України. Бюджетні запити. Основні напрями 
бюджетної політики на наступний рік (Бюджетна Резолюція). Право бюджетної iнiцiативи. 
Порядок складання проектів місцевих бюджетів. 

4.Порядок розгляду i затвердження Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв. Внесення 
змін до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

5.Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Організаційні засади виконання 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Казначейське обслуговування виконання 
Державного бюджету України і місцевих бюджетів. Виконання Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів за доходами. Бюджетний розпис, його змiст i призначення, порядок 
складання i затвердження. Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за 
видатками. Касове виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 
Казначейська система касового виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів 
за видатками. Закриття бюджету.  

6.Звітність про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Порядок 
складання, розгляду i затвердження звiту  про виконання Державного бюджету України та 
мiсцевих бюджетiв. 

 

Тема 5. Основи загальної теорії податків. Правова природа податків. 

1.Поняття, суть, зміст і функції податку. Правова природа податку. 
2. Юридичні ознаки податку: обов'язковість податку; адресність податків до бюджетів; 
безеквівалентність, індивідуальна безвідплатність податків; регулярність і строковість сплати 
податків; перехід права власності при сплаті податків або зміна правового режиму державної 
власності; законодавча правова основа податків. Класифікація податків. 
3. Відмінність податків від інших обов’язкових платежів (зборів, мита, плат тощо). 
4. Елементи юридичного складу податку як юридичної конструкції.  
5. Суб’єкти оподаткування: платники податків і податкові агенти, їх права та обов’язки. Об’єкт 
оподаткування. Масштаб податку. Одиниця оподаткування (масштабу податку). Податковий 
(звітний) період. Строк сплати податку. База оподаткування. Джерело сплати податку. Податкова 
ставка. Податковий оклад. Податкові пільги.  
6. Податкове право як iнститут фiнансового права України. Поняття, предмет і система 
податкового права. Місце податкового права в системі фінансового права України. Зв’язок 
податкового права з іншими інститутами фінансового права та іншими галузями системи права 
України.  
7. Джерела податкового права і система податкового законодавства. Кодифікація податкового 
законодавства в Україні. 
8. Податково-правові норми: поняття, особливості і види. Дія податково-правових норм у 
просторі, часі і за колом осіб. Поняття і способи реалізації податково-правових норм.  
9. Податкові правовідносини: поняття, зміст, особливостi і види.  
10. Сутнісні характеристики податкової системи країни. Поняття i змiст податкової системи. 
Податкова система і система оподаткування. Правові основи податкової системи України. Види 
податкiв, зборiв та інших обов’язкових платежів, стягуваних в Україні. Принципи системи 
оподаткування в Українi. Компетенцiя органiв державної влади і мiсцевого самоврядування в 
сферi податкового регулювання.  
11. Податкова реформа в Україні. 
12. Шляхи удосконалення податкової системи в Українi. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

5. Методи контролю 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту і включає в себе оцінку знань 
студентом нормативно-правових актів, виявлення розуміння поняття і сутності 
фінансового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; розуміння змісту 
основних категоріальних понять фінансового права, бюджетного устрою України та 
стадій бюджетного процесу, виявлення розуміння податкового права України, зокрема, 
податкової системи України, змісту та елементів податку, порядку сплати податків, 
визначення та сплату суми податкового і грошового забов’язання, порядку погашення 
податкового боргу, і проводиться у тестовій та письмовій формах.  

Оцінювання знань слухача здійснюється за 100-бальною шкалою:  

> максимальна кількість балів при оцінюванні знань слухачів з дисципліни, яка 
завершується екзаменом, становить 100 балів 

> при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 
відповідності оцінювання знань слухачів за різними системами.  

 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
годин  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 3 16 16 - - - - - - - - - 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Публічні фінанси. Фінансова діяльність держави та органів 
місцевого самоврядування. Фінансове право. Бюджетне право України. Податкове 

право України» 

Тема 1.       17 2    15 

Тема 2.       17 2    15 

Тема 3.       17 2    15 

Тема 4.       17 2    15 

Тема 5.       17 2    15 

Тема 6.       17 2    15 

Тема 7.       17 2    15 

Тема 8.       17 2    15 
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накопичувальних фондів,- Чернівці: „Рута”, 2004,- 376 с. 
4.0рлюк 0.11. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. - К. - 
Хрінком Інтер. - 2003. - 100 с. 
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1. Засоби діагностики успішності начання 
 
1. Задачі  
2. Питання для самоконтролю 
3. Тестові завдання 
4. Модульний контроль 
5. Питання до іспиту 

 
Тести  

1. Яким поняттям позначають економічну категорію, яка виражає суспільні відносини, що 
мають вартісний, грошовий, безеквівалентний характер і виникають в процесі розподілу і 
перерозподілу частини вартості валового внутрішнього рпродукту в грошовій формі, 
зокрема, національного доходу, а також деякої частини національного багатства країни, та 
утворення, розподілу і використання у звязку з цим централізованих і децентралізованих 
фондів грошових засобів з метою забезпечення розширеного відтворення і задоволення 
різноманітних суспільних потреб? 

-податок; 

-бюджет; 

-фінанси; 

-фінансова система; 

-фінансово-кредитний механізм. 

2. Вкажіть, які з нижчеперелiчених дiй державних органiв та органiв мiсцевого 
самоврядування відносяться до такої форми фінансової діяльності, як прийняття 
нормативних фінансово-правових актів? 

-затвердження фінансового плану підприємства; 

-прийняття рішення начальником ДПА області про надання підприємству "Полісся" 
відстрочки з податку на прибуток. 



-проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; 

-прийняття Закону України про Державний бюджет на поточний рiк; 

-погодження фінансового плану підприємства уповноваженим державним органом. 

3. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано до повноважень якого 
органу відповідно до Конституції України належить встановлення порядку утворення i 
погашення державного внутрiшнього i зовнiшнього боргу. 

-Верховної Ради України; 

-Кабінету Міністрів України; 

-Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; 

-Міністерства фінансів України; 

-Державного казначейства України; 

4. Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, які бюджети відносяться 
до бюджетів місцевого самоврядування? 

-бюджети територіальних громад сіл, 

-бюджети територіальних громад селищ, 

-бюджети територіальних громад міст, 

-бюджети територіальних громад об’єднань сіл, селищ, міст, 

-районні бюджети, 

5. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано з яких видів бюджетів 
складається бюджетна система України. 

-державного бюджету України; 

-бюджетів державних цільових фондів; 

-державних позабюджетних фондів; 

-державного бюджету Автономної Республіки Крим; 

-столичного міського бюджету м.Києва; 

6. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення), 
пропущене у наведеному законодавчому положенні: "Бюджет може складатися із 
загального та **** фондів". 

-позичкового; 

-спеціального; 

-валютного; 

-кредитного; 

-страхового; 



7. Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано чим забезпечується 
принцип єдності бюджетної системи України. 

-єдиною правовою базою; 

-єдиною кредитною системою; 

-єдиним регулюванням бюджетних відносин; 

-єдиною бюджетною класифікацією; 

-єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності 

8. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким поняттям 
позначається перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці 
між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету). 

-профіцит бюджету; 

-дефіцит бюджету; 

-дизбаланс бюджету; 

-секвестр бюджету; 

-вільний залишок бюджетних коштів; 

9. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким поняттям 
позначається перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці 
між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету). 

-профіцит бюджету; 

-дефіцит бюджету; 

-дизбаланс бюджету; 

-секвестрування бюджету; 

-вільний залишок бюджетних коштів; 

10. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким поняттям 
позначаються строкові боргові зобов’язання Уряду України у грошовій формі. 

-бюджетні запозичення; 

-бюджетні зобов’язання; 

-гарантії щодо виконання боргових зобов’язань; 

-державний внутрішній борг України; 

-державний кредит; 

11. Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів 
податку? 

-суб’єкт оподаткування, об’єкт оподаткування, ставка податку, база оподаткування, 
джерело сплати податку; 



-платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку, податкова пільга, податковий 
період; 

-суб’єкт податку, об’єкт податку, ставка податку, звітний період, податковий період;  

-платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок 
обчислення податку; 

-платник податку, ставка податку, база оподаткування, ставка податку, масштаб 
оподаткування; 

12. Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік загальнодержавний податків та 
зборів? 

-податок на власність, податок з власників транспортних засобів, податок з власників 
домашніх тварин; 

-податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, єдиний податок; 

-плата за землю, збір за спеціальне використання води, збір за місця для паркування 
транспортних засобів;  

-екологічний податок, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, мито; 

-податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки; 

13. Позначте відповідь, у котрій визначено поняття, яким позначається особа, яка може 
здійснювати представництво законних інтересів платника податків та ведення справ, 
пов’язаних із сплатою податків на підставі закону або довіреності? 

-податковий агент; 

-представник платника податків; 

-роботодавець платника податків; 

-орган державної податкової служби; 

-адвокат; 

14. Вкажіть, під якими номерами неправильно вказаний випадок обов'язкового 
проведення позапланової виїзної ревізії, яка проводиться Державною контрольно-
ревізійною службою України. 

-у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові 
відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть 
пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу 
державної контрольно-ревізійної служби протягом  десяти робочих днів з дня отримання 
запиту;  

-проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;  

-у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від 
Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться 
факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, 



перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державної 
контрольно-ревізійної служби;  

-у разі, коли вищестоящий орган державної контрольно-ревізійної служби в порядку 
контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державної контрольно-
ревізійної служби здійснив перевірку  актів ревізії, складених нижчестоящим органом 
державної контрольно-ревізійної служби, та виявив їх невідповідність вимогам законів; 

-підконтрольною установою подано у встановленому порядку заяву про порушення 
законодавства  посадовими особами органу державної контрольно-ревізійної служби під 
час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про 
повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії; 

15. Вкажіть під котрими номерами правильно вказане право аудитора і аудиторської 
фірми під час здійснення аудиторської діяльності? 

- перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта 
господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення 
якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів; 

- при проведенні перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії 
фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про заниження 
об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів); 

- одержувати безоплатно від установ комерційних банків довідки та/або копії документів 
про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду — про обсяг та обіг коштів 
на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від 
суб’єктів підприємницької діяльності; 

- брати участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат 
від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; 

- при проведенні перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії 
фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування 
об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов’язкових платежів). 

16. У відповіді під котрим номером правильно вказано функцію Національного банку 
України? 

- відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад 
грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику; 

- здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів та 
інших клієнтів через систему електронних платежів Національного банку; 

- здійснює реєстрацію фінансових установ та веде Державний реєстр фінансових установ; 

- здійснює згідно із законами України державне регулювання і нагляд за діяльністю 
кредитних спілок;  

- здійснює розрахунково-касове обслуговування одержувачів бюджетних коштів та інших 
клієнтів через систему електронних платежів Національного банку. 

17. Вкажіть, у відповіді під котрим номером не правильно вказано, в яких випадках 
адвокати, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, фізичні 
особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, не повідомляють 



Спеціально уповноважений орган  про  свої  підозри  щодо  фінансових операцій у разі, 
якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, 

- що є предметом їх  адвокатської  таємниці  
- що є предметом їх  професійної діяльності, 

- коли  вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, 
- коли  вони виконують свої обов'язки щодо представництва інтересів клієнта у  судових 
органах  
- коли  вони виконують свої обов'язки щодо представництва інтересів клієнта у справах 
досудового врегулювання спорів. 
18. Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані загальнодержавні 
податки  

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- туристичний збір; 

- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмілярства;  

- державне мито; 

19. Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані законодавчі 
положення, щодо встановлення місцевих податків і зборів “Установлення місцевих 
податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом /..../” 

-дозволяється; 

-забороняється 

-допускається у випадку відмови від встановлення туристичного збору; 

-дозволяється, у випадку коли рішення про встановлення такого податку та збору 
приймається 2/3 голосів від загального складу місцевої ради; 

-дозволяється у випадку затвердження рішенням вищестоячої ради. 

20. Вкажіть, у відповідях під котрими номерами не правильно вказані категорії платників 
податку з доходів фізичних осіб, яким надається податкова соціальна пільга у розмірі, що 
дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної за загальними правилами.  

- є вдівцем чи вдовою;  

- утримує дитину-інваліда 

- є особою, віднесеною законом до 1, 2, 3 або 4 категорії осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії 
Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи;  

- є самотнім опікуном, піклувальником 

- є самотнім батьком.  


