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Передмова 
 

В умовах становлення України як демократичної, правової держави, в ході 
формування засад громадянського суспільства необхідно на державному рівні 
вивчати її законодавчу базу, створювати належні умови для того, щоб студенти 
спеціальності «Правознавство» знали нормативно-правові акти та практику 
фінансової діяльності, набували належних знань у цьому напрямку. Це можна 
забезпечити, насамперед, шляхом вивчення дисципліни «Фінансове право».  
           Метою та основним завданням навчального курсу “Фінансове право” є 
формування у студентів знань з правових основ фінансової діяльності держави та 
місцевого самоврядування. Відповідних повноважень, форм і методів їх реалізації 
в умовах ринкових відносин. 
           Предметом навчального курсу є: публічні фінанси, організаційно – майнові 
відносини, що випливають з владної діяльності державних органів та органів 
місцевого самоврядування з приводу створення, розподілу і використання 
централізованих і децентралізованих  фондів коштів для фінансування їх 
діяльності. 
         Основними розділами дисципліни є:  

- Поняття фінансового права; 
- Поняття, принципи, форми і методи фінансової діяльності держави та 

органів місцевого самоврядування 
- Фінансова політика держави та органів місцевого самоврядування; 
- Фінансово – правові норми та фінансово – правові відносини; 
- Правові основи фінансового контролю в Україні. 

         Правовий режим державних та місцевих фондів коштів; 
- Бюджетне право і бюджетний устрій України; 
- Склад доходів і видатків бюджетів в Україні; 
- Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування; 
- Правове регулювання державних доходів; 
- Правове регулювання державних видатків; 
- Правові основи банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та 

валютних відносин. 
 
          Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
                  

Вивчення предмета «Фінансове право» забезпечує також і реалізацію 
загальноосвітніх компетентностей: загальнонаукової, загальнокультурної, 
громадянської, уміння вчитися.  

«Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної 
історії, розуміння причино – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх 
використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати нормативні 
акти в галузі фінансів, події та факти фінансової практики з наукових позицій їх 
тлумачення. 

«Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами 
вітчизняною та світовою функціональною сферами фінансів, високою юридичною 



та економічною культурою. Курс дає можливість студентам долучитися до всіх 
сфер фінансового життя суспільства, в тому числі в юридичному аспекті. 

Вивчення розвитку і становлення фінансів України, проблем і перспектив 
історичного процесу, проблем економічних і фінансових відносин дозволяє 
формувати «громадянську» компетентність. 

Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після вивчення 
курсу «Фінансове право» орієнтуватися в правових процесах, подіях, фактах, 
застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних процесів, аналізувати 
й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті 
фінансового розвитку держави, зіставляти економічні процеси з міжнародними 
подіями, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою 
літературою, законодавчою базою, першоджерелами і на основі цього 
висловлювати та обґрунтовувати власну думку. 

  
Перелік основних умінь та понять  

Вивчаючи курс «Фінансове право» студенти повинні 
  Уміти: застосовувати набуті знання при здійсненні співробітництва з органами 
державної влади та місцевого самоврядування; професійно вирішувати питання, 
пов’язані із застосуванням фінансово – правових норм; використовувати свої 
знання з даного курсу у професійній (юридичній) діяльності, а також в 
освітянській (науковій) сфері. 

  
 Вивчаючи курс «Фінансове право» студенти повинні Знати: зміст та 
особливості фінансової системи України; правові основи фінансової діяльності 
держави та органів місцевого самоврядування; повноваження державних органів, 
органів місцевого самоврядування  та форми їх реалізації у фінансових 
правовідносинах; права ти обов’язки суб’єктів фінансового права та фінансових 
правовідносин, межі їх реалізації та форми юридичної відповідальності. 

  

Основні поняття курсу: 
Фінанси, право, держава, податки, збори, грошова політика, мито, державне мито, 
бюджет, бюджетна політика, фінансова політика, бюджетний процес, податкова 
політика, податкова діяльність, фінансовий контроль, органи виконавчої влади, 
комерційні банки, національний банк України, валютні правовідносини, 
валютний контроль, міжнародний валютний фонд, фінансові потоки, безготівкові 
розрахунки, готівкові розрахунки, класифікація податків, види податків, система 
податків, збори, митний збір, прямі податки, непрямі податки, податкова 
заборгованість, податковий борг, податкові пільги, ціна, цінове регулювання, 
цінова політика. 

 
 

 
 
 
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 
студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 
оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі 
згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає 
виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з літературними 
джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, 
вивчений матеріал. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. Номером варіанту роботи є порядковий номер 
студента в журналі обліку годин. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має добір 
літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, додаткову 
літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
- Вступ; 
- Основні питання роботи; 
- Висновки; 
- Список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи – до 5-8 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал – 1,5) 
або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 

Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 
частиною заочної форми навчання. 

Контрольна робота здається на попередню перевірку не пізніше як за 3 (три) 
тижні до екзаменаційної сесії. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 
Варіант 1 
1. Місце фінансового права в системі права України. 
2. Класифікація податків та зборів. 
 
 
Варіант 2 

1. Юридична відповідальність в сфері фінансових правовідносин. 
2. Класифікація податків та зборів. 

 
Варіант 3 

1. Органи державної влади як суб’єкт фінансових правовідносин. 
2. Державне   мито. Об'єкти   оподаткування. Порядок   установлення   

розмірів мита. 
 
Варіант 4 

1. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт фінансових правовідносин. 
2. Видатки Державного бюджету України.   

 
Варіант 5 

1. Поняття фінансового контролю в сфері публічних фінансів. 
2. Видатки Державного бюджету України.   

 
Варіант 6 

1. Бюджетна система України: поняття, принципи та структура. 
2. Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 

 
Варіант 7 

1. Міжбюджетні відносини. 
2. Поняття банківського права. 

 
Варіант 8 

1. Бюджетне регулювання: поняття, принципи та методи. 
2. Організаційно – правові форми банків в Україні. 

 
Варіант 9 

1. Особливості бюджетних правовідносин. 
2. Поняття банк та банківська діяльність. 

 
Варіант 10 

1.  Особливості бюджетних правовідносин. 
2. Банківське регулювання та банківській нагляд. 

 
Варіант 11 

1. Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. 
2. Правовий статус Національного банку України. 



 
Варіант 12 

1. Бюджетний процес.  
2. Правовий статус комерційних банків. 

 
Варіант 13 

1. Податкове право. Поняття податку. Юридична характеристика податку. 
2. Грошова система і грошовий обіг в Україні. 

 
 
Варіант 14 

1. Бюджетний кодекс та його структура. 
2. Правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків в Україні. 

 
 
Варіант 15 

1. Система оподаткування в Україні. 
2. Валютні правовідносини. 

 
 
Варіант 16 

1. Поняття фінансового контролю в сфері публічних фінансів. 
2. Видатки Державного бюджету України.   

 
 
Варіант 17 

1. Бюджетна система України: поняття, принципи та структура. 
2. Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 

 
 
Варіант 18 

1. Міжбюджетні відносини. 
2. Поняття банківського права. 

 
 
Варіант 19 

1. Бюджетне регулювання: поняття, принципи та методи. 
2. Організаційно – правові форми банків в Україні. 

 
Варіант 20.  

1. Особливості бюджетних правовідносин. 
2. Поняття банк та банківська діяльність. 

 
Варіант 21 

1. Особливості бюджетних правовідносин. 
2. Банківське регулювання та банківській нагляд. 
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