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ВСТУП 

 Фінансове право – це система правових норм, що являють собою 

систему встановлених чи санкціонованих державою з метою регулювання 

суспільних відносин, що виникають у сфері створення, розподілу, 

використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, 

необхідних для виконання завдань і функцій держави. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є поглиблений комплекс 

знань з доктрини фінансового права, Конституції України, міжнародних актів 

(Конвенцій, міжнародних договорів, актів Європейського Союзу тощо), 

положення Законів України, підзаконних актів, актів узагальнення судової 

практики для використання як у процесі подальшого навчання, практичній 

діяльності, так і у науковій роботі. 

Головною метою вивчення навчального курсу є вивчення сутності форм і 

методів оподаткування окремими податками та зборами в Україні, 

бюджетного права та процесу, державного впливу на фінансові 

правовідносини та порушників фінансового законодавства, систему 

контролюючих органів, їх прав та обов’язків, а також взаємодії між кожним 

суб’єктом фінансових правовідносин; вивчення системи законодавчих та 

підзаконних актів з питань регулювання державних фінансів. 

Завдання навчального курсу : 

 – навчити розмежовувати суспільні відносини у сфері публічних фінансів за 

інститутами фінансового права; 

 − знати особливості їх правового регулювання; 

 − кваліфікувати види порушень фінансового законодавства; 

 − знати види юридичної відповідальності, що настає за їх вчинення, знати 

суб’єктів, види та порядок здійснення фінансового контролю. 

 Згідно з вимогами освітньої програми студент повинен 

 знати :  
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  – основні положення фінансового законодавства, враховуючи останні 

зміни;  

  – актуальні практичні проблеми фінансового права;  

  – принципи, категорії, поняття, інститути і норми фінансового права;  

  – процедури і механізми здійснення фінансової діяльності;  

  – правовий статус осіб, що беруть участь у фінансовій діяльності;  

  уміти : 

  – працювати з джерелами та науковими роботами, знаходити в них 

необхідну інформацію;  

 – розібратись у проблемах фінансового права, володіти науковим апаратом;  

 – застосовувати чинне законодавство України для вирішення практичних 

ситуацій, що склалися у сфері фінансового права;  

 – складати процесуальні документи. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин – 8 кредитів 

ECTS. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ 

 ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с. 

р. 

л п сем інд с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття 

фінансів і 

фінансової 

діяльності 

держави та 

фінансових 

правовідносин 

13 2 − 2 − 9 12 − − − − 12 

Тема 2. Правові 

засади 

організації та 

здійснення 

фінансового 

контролю 

13 2 − 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 3. 

Відповідаль-

ність за 

порушення 

фінансового 

законодавства 

13 2 − 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 4. Публічні 

фонди коштів 

держави 

13 2 − 2 − 9 14 2 − − − 12 
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Тема 5. 

Бюджетне право 

та бюджетний 

устрій 

13 2 − 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 6. Правове 

значення 

бюджету. 

Бюджетна 

система України 

13 2 − 2 − 9 12 − − − − 12 

Тема 7. Дефіцит 

та профіцит 

бюджету. 

Державний 

(місцевий) борг 

13 2 − 2 − 9 11 − − − − 11 

Тема 8. 

Бюджетний 

процес в Україні 

13 2 − 2 − 9 15 2 − 2 − 11 

Тема 9. Система 

оподаткування в 

Україні. 

Непрямі податки 

13 2 
 

− 
2 − 9 16 2 − 2 − 13 

Тема 10. 

Фінансово-

правові засади 

грошового обігу, 

платіжних 

систем та 

банківської 

діяльності 

13 2 − 2 − 9 17 2 − 2 − 14 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

130 20 − 20 − 90 130 8 − 6 − 116 

Змістовий модуль 2 

Тема 11. 

Податок з 

прибутку 

підприємств 

12 4 − 4 − 10 13 − − − − 14 
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Тема 12. 

Правове 

регулювання 

податків з 

населення 

12 2 − 2 − 10 12 − − − − 14 

Тема 13. 

Податки, що 

сплачують 

юридичні та 

фізичні особи 

12 2 − 2 − 10 15 2 − − − 14 

Тема 14. Правові 

засади 

державного 

кредиту 

12 2 − 2 − 10 12 − − − − 14 

Тема 15. 

Загальна 

характеристика 

страхування. 

Особливості 

державного 

страхування 

 

18 4 − 4 − 10 17 2 − 2 − 14 

Тема 16. 

Система 

державних 

видатків в 

Україні 

12 2 − 2 − 10 12 − − − − 14 

Тема 17. Правові 

засади 

кошторисно-

бюджетного 

фінансування 

18 4 − 4 − 10 17 2 − 2 − 14 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

110 20 − 20 − 70 110 6 − 4 − 100 

Усього годин : 240 40 − 40 − 160 240 14 − 10 − 216 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ  

Семінарське заняття № 1 

Тема. Поняття фінансів і фінансової діяльності держави та 

фінансових правовідносин 

Мета: визначити  поняття фінансів і фінансової діяльності держави та 

фінансових правовідносин. 

Питання для обговорення  

1. Передумови виникнення фінансів. 

2. Зміст, ознаки та функції фінансів. 

3. Співвідношення фінансів і грошових фондів.  

4. Поняття, суть і функції грошей. 

5. Поняття валюти та валютних цінностей.  

6. Органи фінансової діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінанси − категорія фінансової науки, ключове питання науки 

фінансового права. Предмет фінансового права виявляється у взаємозв’язку із 

фінансовою діяльністю держави. Більшу частину фінансових відносин у 

суспільстві охоплює фінансова діяльність держави, слід мати на увазі, що не всі 

вони підпорядковані державно-владній організації. Фінансові відносини 

всередині підприємств, установ, організацій, а також пов’язані з 

муніципальною формою власності будуються на рівності учасників, на 

диспозитивності сторін і виходять за межі фінансового права.  

Предметом дослідження фінансового права є фінанси держави, тобто 

економічні відносини з мобілізації, розподілу й витрачання централізованих і 

децентралізованих фондів коштів держави та органів місцевої влади і місцевого 

самоврядування для забезпечення розширеного відтворення та соціально-

культурних потреб. У процесі руху фінансів держави відбуваються розподіл та 

перерозподіл сукупного суспільного продукту та контроль за задоволенням 



 

11 

 

суспільних потреб. Державні фінанси нерозривно пов’язані з існуванням 

держави, проте в історичному аспекті є значно пізнішою категорією. 

Спочатку поняття «фінанси» розглядалося в аспекті формування й 

використання грошових фондів для забезпечення державних потреб. Пізніше 

сформувалося поняття «публічні фінанси», які включають як державні, так і 

місцеві фінанси. 

Публічним фінансам притаманні такі ознаки: грошовий характер 

відносин; безповоротний характер платежів фізичними і юридичними особами 

до державних і місцевих централізованих фондів; переважно примусова форма 

грошових відносин з фізичними і юридичними особами з боку державних 

органів влади й органів місцевого самоврядування (так органи влади у формі 

нормативно-правових актів встановлюють систему обов’язкових платежів та 

заходи впливу на суб’єктів відносин при порушенні встановленого порядку); 

відносини перерозподілу вже розподіленого сукупного суспільного продукту в 

його грошовій формі. 

Державні фінанси є складовою фінансової системи, центральна ланка, 

через яку держава здійснює вплив на економічний і соціальний розвиток 

країни. Фінанси держави як головна ланка фінансової системи держави 

опосередковують майже 80 % усіх фінансових відносин і містять різноманітні 

фінансові інституції, за допомогою яких держава провадить свою фінансову 

діяльність. 

Теми рефератів 

1. Предмет, метод і джерела фінансового права. 

2. Співвідношення фінансового права як науки, галузі права і як 

навчальної дисципліни. 

Контрольні питання  

1. Фінансова система України, її складові. 

2. Поняття та зміст фінансової діяльності держави й органів місцевого 

самоврядування. 
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Питання для самостійного опрацювання 

1. Місце фінансової системи України у Міжнародній фінансовій системі. 

2. Система та джерела фінансового права. Методи фінансового права. 

3. Фінансово-правові норми, їх структура та види. 

Література : [2, с. 13–14; 5, с. 14–15]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Правові засади організації та здійснення фінансового контролю 

Мета: визначити правові засади організації та здійснення фінансового 

контролю.  

Питання для обговорення 

1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю.  

3. Методи фінансового контролю. 

4. Органи фінансового контролю.  

5. Аудиторський контроль. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінансовий контроль можна визначити як діяльність державних органів і 

недержавних організацій із забезпечення законності, фінансової дисципліни й 

доцільності у процесі мобілізації, розподілу й використання централізованих та 

децентралізованих фондів коштів. 

Правовою базою здійснення фінансового контролю є перш за все 

Конституція України, яка визначає принципи, основні права й обов’язки 

державних органів і громадських організацій у сфері контролю. 

Окрім того, окремі питання фінансового контрою відображені в законах, 

указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, 

інструкціях і наказах, рішеннях органів публічної влади, статутах і інших 

актах, що регламентують правове положення органів публічної адміністрації та 

інших учасників фінансових правовідносин. 
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Завдання фінансового контролю: 1) забезпечити своєчасне, 

найефективніше, повне збирання грошових коштів, сприяти їх збільшенню, 

пошук нових джерел доходів; 2) перевірка фінансових планів підприємств, 

установ і організацій, планів виробництва, планів щодо собівартості, прибутку, 

платежах у бюджет тощо з метою раціонального використання коштів; 3) 

забезпечення виконання і додержання законів і фінансової дисципліни всіма 

державними, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами;                      

4) попередження та усунення порушень фінансової дисципліни. 

Фінансовий контроль є завершальною стадією управління фінансами, 

наділеною специфікою вторинності, тобто перевірки вже наявного. Оскільки 

фінансовий контроль не є інструментом безпосередньої організації фінансової 

діяльності держави, а лише інструментом попередження, усунення порушень у 

цій діяльності та поліпшення її. 

Об’єкт фінансового контролю не обмежено перевіркою тільки грошових 

фондів, насправді він містить у собі й матеріальні, природні, трудові та інші 

ресурси держави, тому що їх використання здійснюють у грошовій формі. 

Іншими словами, фінансовий контроль поширюється не тільки на 

безпосередньо фінансові, але й на пов’язані з ними господарські відносини. 

Безпосереднім предметом фінансового контролю є первинні документи, що 

містять відомості про фінансово-господарську діяльність контрольованого 

суб’єкта. 

Фінансовий контроль є інструментом фінансового права, який 

складається із норм матеріальних та процесуальних, які регулюють суспільні 

відносини, які виникають з приводу встановлення відповідності фактичного 

стану завданому в галузі фінансової діяльності держави. 

Отже, фінансовий контроль − це діяльність державних органів і 

недержавних організацій із забезпечення законності, фінансової дисципліни і 

доцільності у разі мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання 

грошових коштів та зв’язаних з цим матеріальних цінностей. 
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Теми рефератів 

1. Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

2. Правові засади організації фінансового контролю в Україні. 

Контрольні питання 

1. Система органів, які здійснюють фінансовий контроль. 

2. Аудиторський висновок. 

3. Організація та органи проведення фінансового контролю в Україні.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Державні доходи та державні витрати. 

2. Незалежний фінансовий контроль. 

3. Порядок проведення ревізій та перевірок фінансового контролю. 

Література: [1, с. 8–9; 2, с. 19−22]. 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Відповідальність за порушення фінансового законодавства 

Мета: оволодіння знаннями про відповідальність за порушення 

фінансового законодавства.  

Питання для обговорення 

1. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства. 

2. Поняття та види порушення фінансового законодавства. 

3. Цілі та функції відповідальності за порушення фінансового 

законодавства. 

4. Види відповідальності за порушення фінансового законодавства. 

5. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи). Пеня. 

Короткі теоретичні відомості 

Юридична відповідальність суб’єктів фінансово-правових відносин 

пов’язана із застосуванням заходів державного примусу і покаранням за 

порушення заборони, встановленої у фінансовому законодавстві. 
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Розрізняють кілька традиційних видів юридичної відповідальності: 

кримінальна, адміністративна, цивільно-правова і дисциплінарна. Водночас в 

юридичній літературі як самостійний вид відповідальності розглядають 

фінансово-правову відповідальність. Фінансово-правову відповідальність 

визначають як обов’язок особи, котра вчинила фінансове правопорушення, 

зазнати кари майнового характеру через застосування органами фінансового 

контролю фінансових санкцій у порядку, встановленому фінансовим 

законодавством. 

Реалізація фінансово-правової відповідальності можлива у примусовому і 

добровільному порядку. Так, платник податків, який виявив помилку в 

розрахунку сплаченого ним раніше податку, може зробити перерахунок суми 

податку, сплатити недоїмку та пеню і при цьому не зобов’язаний сплачувати 

штраф. 

Фінансово-правова відповідальність – це міра державного осуду, яка 

виявляється у нормативному та забезпеченому державним примусом у 

фінансовому праві обов’язку суб’єкта фінансового правопорушення зазнавати 

заходів державного примусу у вигляді фінансових санкцій (штраф, пеня, 

припинення бюджетного фінансування) за вчинене ним правопорушення у 

сфері публічної фінансової діяльності. 

Фінансово-правова відповідальність досить тісно пов’язана з такими 

видами юридичної відповідальності як адміністративна, кримінальна, цивільна, 

дисциплінарна. 

Найтісніший зв’язок у фінансової відповідальності з адміністративною. 

Адміністративну відповідальність розглядають як різновид юридичної 

відповідальності, що становить сукупність адміністративних правовідносин, які 

виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими 

особами) до осіб, що вчинили адміністративний проступок, передбачених 

нормами адміністративного права особливих санкцій – адміністративних 

стягнень. 
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Спільними для адміністративної та фінансово-правової відповідальності є 

такі ознаки, як спрощена процедура накладання стягнення, органи, що їх 

застосовують. Норми адміністративного права можуть охороняти фінансові 

відносини, зокрема: порушення правил про валютні операції (незаконні 

скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу 

платежу або як застави) (ст. 162 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КупАП)); ухилення від повернення виручки в 

іноземній валюті (ст. 162-1 КУпАП); незаконне відкриття або використання за 

межами України валютних рахунків (ст. 162-2 КУпАП); розміщення цінних 

паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії 

цінних паперів (ст. 163 КУпАП); неподання або несвоєчасне подання 

платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів 

(обов’язкових платежів) (ст. 163-2 КУпАП); невиконання законних вимог 

посадових осіб органів доходів і зборів (ст. 163-3 КУпАП); порушення порядку 

утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання 

відомостей про виплачені доходи (ст. 163-4 КУпАП); порушення законодавства 

про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст. 165-1 

КУпАП) та інше. 

Теми рефератів 

1. Класифікація податкових правопорушень, підстави для притягнення 

до 

відповідальності. 

2. Підстави для притягнення до відповідальності за порушення 

податкового законодавства. 

Контрольні питання 

1. Основні ознаки фінансово-правової відповідальності. 

2. Поняття фінансового правопорушення, його склад. 

3. Основні ознаки порушення фінансового законодавства. 
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4. Охарактеризуйте види фінансових санкцій. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Порушення, що мають місце у сфері формування та виконання 

бюджету.  

2. Порушення у сфері діяльності банківських установ.  

3. Правопорушення на валютному та страховому ринках. 

4. Характеристика юридичної відповідальності за порушення 

бюджетного, податкового, банківського, валютного законодавства України та 

законодавства у сфері страхування. 

Література: [4, с. 10–15; 7, с. 2–6]. 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Правові засади фінансового контролю в Україні 

Мета: розглянути та визначити правові засади фінансового контролю в 

Україні.    

Питання для обговорення 

1. Поняття, принципи та завдання фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю. 

3. Методи фінансового контролю. 

4. Система органів державного фінансового контролю. Органи 

державного фінансового контролю загальної та спеціальної компетенції. 

5. Правовий статус та повноваження органів державного 

фінансового контролю загальної компетенції. 

6. Правовий статус та повноваження органів державного фінансового 

контролю спеціальної компетенції. 

Короткі теоретичні відомості 

 Контроль належить до загальних функцій управління, а контрольна 

діяльність є однією з найважливіших функцій державного управління. 

Фінансовий контроль є способом встановлення правопорядку і законності 
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у сфері фінансової діяльності. Він властивий усім етапам фінансової діяльності.  

Фінансовий контроль є діяльністю органів публічної влади і їх 

посадовців, установ, підприємств та громадських організацій із забезпечення 

законності, фінансової дисципліни та доцільності у процесі мобілізації, 

розподілі та використанні централізованих і децентралізованих грошових 

фондів і пов’язаних з ними матеріальних коштів. 

Здійснення фінансового контролю відбувається на підставі принципів, до 

яких належать такі: законність; об’єктивність; поєднання публічних та 

приватних інтересів; розмежування контрольних повноважень між суб’єктами; 

повнота охоплення об’єкта контролю; тобто розповсюджуються на 

підприємства всіх форм власності – як на підприємства, що неналежно 

працюють, так і ті, що мають позитивні результати в господарській діяльності; 

достовірність інформації, на підставі якої проводиться контроль; 

безперервність та систематичність; превентивність контрольних дій – задля 

запобігання відхилень від установлених фінансово-правовими нормами 

приписів; обґрунтованість; плановість та строковість; дієвість, ефективність та 

результативність; оперативність; цілеспрямованість; безпосередність; гласність 

контрольних дій (за винятком окремих напрямів контролю); відповідальність за 

наслідки контрольних дій. 

Ефективний фінансовий контроль сприяє прискоренню економічного і 

соціального розвитку держави, раціональної організації використання всіх 

наявних ресурсів, забезпеченню збереження загальнодержавної та 

муніципальної власності. Визначаючи особливості фінансового контролю, слід 

зазначити, що сфера контрольної діяльності все більше розширюється, 

розповсюджуючись на недержавні підприємства і громадян, що займаються 

підприємницькою діяльністю. Самі органи контролю проходять процес 

постійної реорганізації. 

Нині в Україні здійснюється реформування системи контрольних органів. 

До системи контрольних органів у галузі фінансової діяльності належать 



 

19 

 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

До органів, які здійснюють фінансовий контроль, належать: Верховна 

Рада України, Рахункова палата України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба, 

Державна фінансова інспекція України, Державна казначейська служба 

України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку України та інші. 

З огляду на різноманітність органів фінансового контролю, у науці 

фінансового права для систематизації цих органів було здійснено класифікацію  

залежно від: 

1. Рівня: 

− загальнодержавні (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України); 

− органи місцевого самоврядування. 

2. Інститутів: 

− фіскальні органи; 

−  фінансові органи; 

− казначейські органи України; 

− фінансово-кредитні установи та ін. 

3. Компетенції: 

− загальної компетенції (для яких здійснення фінансового контролю не є 

основною діяльністю); 

− спеціальної компетенції (спеціально створені для здійснення діяльності 

у сфері фінансового контролю). 

Систему державного фінансового контролю характеризують з огляду її 

розподілу на органи фінансового контролю загальної та спеціальної 

компетенції. 

Теми рефератів 

1. Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування.  

2. Правові засади організації фінансового контролю в Україні.  

3. Організація та органи проведення фінансового контролю в Україні. 

Контрольні питання 

1. На підставі завдань фінансового контролю сформулюйте поняття 

фінансового контролю.    

2. На підставі різних критеріїв класифікації визначте види фінансового 

контролю.  

3. Які методи застосовуються під час здійснення фінансового контролю? 

4. Визначте систему контрольних органів у галузі фінансової діяльності. 

5. Які повноваження мають окремі органи державного фінансового 

контролю ?  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сутність ревізії як методу фінансового контролю та види ревізій.  

2. Сутність перевірки як методу фінансового контролю та види 

перевірок.   

3. Система внутрішньогосподарського контролю. 

  4. Завдання, об’єкти та суб’єкти фінансового контролю. 

Література: [6, с. 10–20; 8, с. 4–9]. 

Семінарське заняття №  5 

Тема. Бюджетне право та бюджетний устрій  

Мета: застосовуючи засвоєні знання, вивчити процедуру бюджетного 

права та бюджетного устрою.  

Питання для обговорення 

1. Поняття і значення бюджету для функціонування держави. 

2. Поняття бюджетного права. 

3. Особливості бюджетно-правових відносин.  

4. Бюджетний устрій в Україні. 
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5. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні.  

6. Правові засади розподілу доходів і видатків між окремими видами 

бюджетів України.  

Короткі теоретичні відомості 

Бюджет є центральною ланкою фінансової системи держави, а фінанси, як 

уже зазначалося, це система грошових відносин, у процесі яких утворюються і 

використовуються централізовані грошові фонди, потрібні для виконання 

завдань і функцій держави або органу місцевого самоврядування. Тому 

сукупність правових норм, що регулюють відносини у сфері бюджету, і 

становлять бюджетне право, яке є підгалуззю фінансового права. 

У предметі регулювання бюджетного права слід розрізняти кілька 

основних груп відносин, які закріплюють і регулюють: 1) бюджетну систему 

України, принципи її побудови та завдання; 2) склад доходів і видатків 

бюджетів і порядок їх розподілу між бюджетами; 3) бюджетні повноваження 

органів державної влади, місцевого самоврядування; 4) бюджетний процес, 

тобто регламентовану нормами права діяльність, пов’язану зі складанням, 

розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за цим, 

розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему 

України; 5) відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 

Бюджетне право України як підгалузь фінансового права  це сукупність 

правових норм, що регулюють бюджетний устрій, структуру й порядок 

розподілу доходів і видатків бюджетної системи, повноваження держави й 

органів місцевого самоврядування в галузі бюджетів і бюджетний процес. 

Бюджетно-правові норми, що становлять бюджетне право, є видом 

фінансово-правових. Студентам слід зупинитися на характеристиці їх загальних 

та особливих ознак. Бюджетні правовідносини є наслідком правового 

регулювання державою суспільних (економічних) відносин, що виявляється у 

наданні їм юридичної форми. Слід зазначити, що саме в бюджетній діяльності 

будь-який її акт (розподіл коштів між окремими ланками бюджетної системи, 
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використання бюджетних асигнувань) можна здійснювати лише на підставі 

правового акта. Науковці вбачають у цьому нерозривну єдність матеріальної та 

правової сторін бюджетних відносин. Бюджетні правовідносини становлять 

підґрунтя фінансовобюджетного механізму. Вони перебувають у процесі 

постійних змін у разі перебудови економіки, побудови її на ринкових засадах. 

Бюджетні правовідносини − це суспільні відносини, врегульовані 

бюджетноправовими нормами і пов’язані з розподілом, перерозподілом та 

витрачанням фінансових ресурсів, акумульованих бюджетною системою 

країни. 

Теми рефератів 

1. Поняття та особливості бюджетного права в Україні. 

2. Бюджетно-правові відносини, їх особливості та види.  

3. Суб’єкти бюджетних правовідносин.  

4. Поняття та види бюджетно-правових норм.  

Контрольні питання 

1. Яке місце посідає бюджетне право серед інших категорій права? 

2. Чи є відмінні риси між нормами бюджетного права та нормами 

фінансового права? 

3. Яким документом встановлюється порядок подання нормативно-

правових актів про бюджет? 

4. Хто належить до головних розпорядників бюджетних коштів і які їх 

повноваження? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Cутність і склад доходiв та видатків бюджету. Taємні видатки.  

2. Класифiкацiя фiнансування бюджету та боргу. Резервний фонд.  

3. Чинники, що впливають на бюджетний устрiй. Види бюджетiв. Поняття 

та склад зведеного бюджету України. 

Література: [8, с. 21–23; 9, с. 51–52]. 
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Семінарське заняття № 6 

Тема. Правове значення бюджету. Бюджетна система України 

Мета: застосовуючи засвоєні знання, орієнтуватись у правовому значенні 

бюджету та бюджетній системі України.  

Питання для обговорення 

1. Бюджет як правова категорія.  

2. Склад та принципи бюджетної системи України.  

3. Бюджетна класифікація та її склад. 

Короткі теоретичні відомості 

Бюджет – це важливий і необхідний інструмент формування та  розподілу 

грошових фондів, які потрібні державі, органам місцевого самоврядування для 

виконання власних функцій. 

Матеріальні засоби, необхідні країні, акумулюються в бюджетах і 

розподіляються на підставі затверджених нормативних актів про бюджет. 

Українська держава з набуттям незалежності, здійснюючи політичні та 

економічні перетворення, змінила правовий статус державних органів 

управління, їхні повноваження, відносини із суб’єктами господарювання, 

засоби їхнього грошового забезпечення, що потребує розвитку та 

вдосконалення бюджетних відносин. 

Бюджет – це цільовий грошовий фонд, який згідно з Конституцією 

України встановлює власну частину суспільного багатства громадянина, 

територіальної громади, держави. Виключно законами України 

встановлюються Державний бюджет України і бюджетна система. 

Законом про Державний бюджет України, який приймається щороку, 

визначаються обсяг доходів та їх джерела, обсяг і напрями видатків держави та 

її адміністративно-територіальних утворень, а також рівень перевищення 

видатків над доходами – дефіциту або перевищення доходів над видатками – 

профіциту бюджету.  

Ці кошти розподіляються між учасниками бюджетного процесу, тобто 
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між виконавчими органами державної влади та місцевих органів 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями для забезпечення 

їх діяльності щодо виконання своїх функцій. 

Згідно з Бюджетним кодексом України (далі – БК), бюджетний період – 

це час дії Закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві 

бюджети. Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених БК, складає один 

календарний рік, який починається з 1 січня кожного року і закінчується           

31 грудня того ж року. Тобто в Україні бюджетний рік співпадає з 

календарним.    У випадках введення у державі воєнного стану або оголошення 

надзвичайного стану Державний бюджет може бути затверджений на інший 

бюджетний період (ст. 3 БК). 

Теми рефератів 

1. Поняття бюджетного циклу. Співвідношення бюджетного циклу та 

бюджетного періоду.  

2. Бюджет як економічна і правова категорія. Складові частини бюджету.  

3. Бюджетна класифiкацiя. Структура бюджетної класифiкації. 

Класифікація доходів бюджету.  

4. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу.  

Контрольні питання 

1. У чому полягає правове значення бюджету? 

2. На яких принципах ґрунтується бюджетна система України? 

3. За якими розділами класифікуються доходи бюджету? 

4. За якими розділами класифікується фінансування бюджету? 

5. Який нормативний акт встановлює бюджетну класифікацію та для чого 

вона використовується?  

 

Питання для самостійного опрацювання    

1. Склад бюджетної системи України.  

2. Поняття місцевого бюджету.  
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3. Бюджетна класифікація, її поняття та основні елементи. 

4. Принципи бюджетної системи України.   

Література: [10, с. 31–38; 12, с. 6–7]. 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Дефіцит і профіцит бюджету. Державний (місцевий) борг 

Мета: визначити дефіцит і профіцит бюджету та державний (місцевий) 

борг. 

Питання для обговорення 

1. Поняття дефіциту і профіциту бюджету.  

2. Залишок бюджетних коштів. Оборотний залишок бюджетних коштів. 

3. Поняття фінансування бюджету. Класифікація фінансування бюджету. 

Джерела фінансування бюджету. 

4. Види державних і місцевих запозичень.  

5. Поняття державного (місцевого) боргу. Граничні обсяги державного 

(місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій. 

Короткі теоретичні відомості 

Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами 

(з урахуванням різниці між наданням кредитів із бюджету та поверненням 

кредитів до бюджету) дозволяється приймати в разі наявності обґрунтованих 

джерел його фінансування. У ч. 3 ст. 95 Конституції України визначено, що 

держава прагне до збалансованості бюджету України. Затвердження дефіциту 

місцевих бюджетів дозволяється за наявності визначених джерел 

фінансування. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 72 Кодексу, дефіцит загального 

фонду місцевого бюджету затверджується лише унаслідок внесення змін до 

відповідного бюджету, якщо за результатами річного звіту про виконання 

бюджету за попередній бюджетний період, що був оприлюднений після 

прийняття бюджету поточного періоду, виявлено вільний залишок бюджетних 

коштів. 
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Дефіцит спеціального фонду дозволяється затверджувати, якщо його 

фінансування буде здійснюватися за рахунок: 1) місцевих запозичень;             

2) коштів загального фонду такого місцевого бюджету; 3) надходжень від 

продажу/пред’явлення цінних паперів; 4) використання залишків коштів 

спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних 

установ, якщо за результатами річного звіту про виконання бюджету за 

попередній бюджетний період, що був оприлюднений після прийняття 

бюджету поточного періоду, виявлено залишок бюджетних коштів за 

спеціальним фондом.  

Профіцит бюджету може затверджуватися з метою: 1) зменшення обсягу 

боргу – для загального та спеціального фондів Державного (місцевого) 

бюджету; 2) забезпечення встановленого обсягу оборотного залишку 

бюджетних коштів – для загального фонду Державного (місцевого) бюджету. 

Необхідність затвердження профіциту з цією метою виникає у двох 

випадках: а) обсяг оборотного залишку з попереднього бюджетного періоду 

недостатній для формування оборотного залишку в поточному бюджетному 

періоді на тому ж рівні щодо витрат бюджету у зв’язку зі збільшенням витрат 

у поточному бюджетному періоді; б) якщо за результатами річного звіту про 

виконання бюджету за попередній бюджетний період, що був оприлюднений 

після прийняття бюджету поточного періоду, встановлено факт недотримання 

запланованого рівня оборотного залишку, що враховувався під час прийняття 

бюджету на поточний бюджетний період.  

Оборотний залишок бюджетних коштів – частина залишку коштів 

обсягом не більше 2 % від планових видатків загального фонду відповідного 

бюджету, яка формується для покриття тимчасових касових розривів і 

затверджується законом про Державний бюджет України (рішенням про 

місцевий бюджет).  

Теми рефератів 

1. Класифікація та методи фінансування бюджетного дефіциту.  
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Контрольні питання 

1. Які ви знаєте види державного боргу?  

2. Якими цінними паперами оформляються державні та місцеві 

запозичення?  

3. Які є форми управління державним боргом?  

4. Хто приймає рішення про державні запозичення, їх розмір та порядок 

погашення? 

5. Хто із органів місцевого самоврядування має право на запозичення?  

Питання для самостійного опрацювання    

1. Які суб’єкти є учасниками правовідносин з регулювання державного та 

муніципального боргу? 

2. Якими є причини утворювання державного боргу? 

3. Які шляхи здійснення державних запозичень існують?  

Література: [11, с. 21–28; 13, с. 6–7]. 

Семінарське заняття № 8 

Тема. Бюджетний процес в Україні 

Мета: розглянути та вільно орієнтуватися в бюджетному процесі 

України.  

Питання для обговорення 

1. Поняття, стадії та учасники бюджетного процесу. 

2. Порядок складання бюджету. 

3. Порядок розгляду і затвердження бюджету. 

4. Порядок виконання бюджету. 

5. Звітність про виконання бюджету. 

Короткі теоретичні відомості 

Бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством 

процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 
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законодавства. 

Бюджетний процес здійснюється на підставі Конституції України, 

Бюджетного кодексу України (далі – БК), законів України та інших 

нормативно-правових актів. 

Бюджетний процес в Україні, відповідно до чинного законодавства, має 

такі принципові риси: 

а) плановість та послідовність, що підтверджується діяльністю з 

організації стадій проходження бюджетного процесу; 

б) розмежування повноважень учасників бюджетного процесу, реалізація 

яких забезпечує задоволення інтересів кожного суб’єкта і, як наслідок, держави 

загалом. Розмежування повноважень простежується в компетенції органів 

представницької та виконавчої влади. До функцій органів виконавчої влади 

належить складання та виконання бюджетів, складання звітів, а до функцій 

органів законодавчої (представницької) влади – їх розгляд та затвердження; 

в) самостійність кожного учасника бюджетного процесу. 

Згідно з бюджетним призначенням кожен учасник бюджетного процесу – 

розпорядник бюджетних коштів або бюджетна установа має свої функції, 

виконання яких забезпечує виконання бюджетного процесу загалом. Держава 

не втручається в реалізацію повноважень суб’єктів, якщо інше не передбачено 

законом; 

г) достовірність, реальність показників бюджетів усіх рівнів. 

Завдяки застосуванню бюджетної класифікації доходи та видатки 

бюджетів встановлюються з урахуванням інтересів держави та інших суб’єктів 

економічно та функціонально обґрунтовано. Це дозволяє ефективно керувати 

бюджетним процесом; 

ґ) обов’язковість та цілеспрямованість. Конституція України, Бюджетний 

кодекс та інші нормативно-правові акти про бюджет вимагають виконання 

своїх повноважень від кожного учасника. Від цього залежить не тільки 

бюджетний процес, а й життєздатність самої держави. Важливість доцільної 
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діяльності кожного суб’єкта підкреслюються тим фактом, що держава 

уповноважує Державне казначейство України здійснювати безперечне 

списання коштів з рахунків, на яких обліковувалися кошти Державного 

бюджету України та органів місцевого самоврядування (ст. 25 БК); 

д) внутрішній та зовнішній контроль на всіх стадіях бюджетного процесу; 

е) сувора терміновість організації всіх стадій бюджетного процесу та 

забезпеченість відповідними документами, розрахунками, показниками. Вони 

мають економічну обґрунтованість і встановлену правову форму. На всіх 

стадіях бюджетного процесу існують терміни надання та розгляду, 

затвердження відповідних бюджетних документів. Так, Національний банк 

України до 1 квітня року, що передує плановому, розробляє та надає до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект заходів 

грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період. 

Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій 

публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його 

подання Верховній Раді України (ст. 28 БК). 

Стадіями бюджетного процесу є: складання проектів бюджетів; розгляд 

проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про 

місцевий бюджет); виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону 

про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); підготовка 

та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. 

Теми рефератів 

1. Правові засади регулювання державних доходів. 

2. Звітність про виконання бюджету. 

3. Зміст актів про бюджет. 

Контрольні питання 

  1. Які стадії містить бюджетний процесі? 

  2. Хто відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет 

України? 
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  3. Які повноваження має Міністерство фінансів України в бюджетному 

процесі? 

  4. Які повноваження має Національний банк України в бюджетному 

процесі? 

    5. Яким чином відбувається складання бюджетного запиту? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Що таке бюджетний процес? Чим відрізняється бюджетний процес 

від цивільного й кримінального? 

2. Що таке бюджетний цикл? 

3. Що таке бюджетна резолюція, її основний зміст, процедура 

прийняття? 

4. Роль Державного казначейства у виконанні бюджету. 

5. Яким банкам довірено касове виконання бюджету? Що таке касове 

виконання бюджету? 

Література: [13, с. 19–28; 15, с. 46–55]. 

 

Семінарське заняття № 9 

Тема. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки 

Мета: вільно орієнтуватися в системі оподаткування України та 

непрямих податках. 

Питання для обговорення 

1. Особливості податкового права як інституту фінансового права. 

2. Поняття й ознаки податку.  

3. Принципи оподаткування.  

4. Поняття податкової системи України та її структура. Співвідношення 

податку, збору і мита.  

5. Система податкових органів в Україні та їх компетенція. 

6. Непрямі податки з юридичних осіб. 
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Короткі теоретичні відомості 

Податкове право є складним фінансово-правовим інститутом, що регулює 

підґрунтя формування дохідної частини бюджетної системи країни, тобто 

регулює лише відносини, що пов’язані з рухом грошових коштів від платників 

податків і зборів до бюджетів відповідного рівня. Податкове право взаємодіє з 

усіма інститутами фінансового права. Його норми зумовлені публічністю 

державних фінансів та регулюють діяльність зі стягування податкових платежів 

для загальнодержавних і регіональних потреб. Отже, податкове право − це один 

з основних інститутів фінансового права. 

Податкове право як фінансово-правовий інститут становить сукупність 

норм, що регулюють суспільні відносини у сфері справляння податків та 

обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, 

установлюючи при цьому права, обов’язки та відповідальність сторін. 

Інститут податкового права є відокремленим комплексом юридичних 

норм, що забезпечують цільове регулювання різновиду відносин, пов’язаних з 

надходженням до бюджетів податків і зборів. Податкове право − відносно 

самостійний сектор фінансового права та займає автономне становище щодо 

інших інститутів цієї галузі. 

Предметом податкового права є група однорідних суспільних відносин, 

що визначають надходження грошових коштів від платників до бюджетів у 

формі податків і зборів. Характерною рисою податкових відносин є їх чітко 

виражений владно-майновий характер. Щодо методу правового регулювання, 

то він є характерним для фінансового права загалом, тобто це − метод 

державно-владних приписів, що підкріплюється можливістю застосувати 

санкції з боку держави.  

Об’єктивний поділ фінансово-правових норм на зазначені види 

зумовлюють такі чинники: функції податкових норм; спеціалізація податкових 

норм; способи правового регулювання. 
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Теми рефератів 

1. Правові засади справляння податків з фізичних і юридичних осіб.  

2. Непрямі податки в податковій системі України.  

Контрольні питання 

1. Особливості податкових правовідносин.  

2. Суб’єкти податкових правовідносин.   

3. Повноваження податкових адміністрацій.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття податків, їх роль у формуванні доходної частини бюджету. 

2. Податкова система в Україні.  

3. Елементи податкового механізму. 

4. Порядок установлення податків.  

5. Податкове право. 

Література: [12, с. 19–28; 14, с. 46–57]. 

Семінарське заняття № 10 

Тема. Фінансово-правові засади грошового обігу, платіжних систем 

та банківської діяльності 

Мета: розглянути фінансово-правові засади грошового обігу, платіжних 

систем та банківської діяльності. 

Питання для обговорення 

1. Правові питання регулювання грошового обігу.  

2. Діяльність НБУ щодо регулювання грошово-кредитної сфери. 

3. Основні економічні засоби регулювання обсягу грошової маси. 

4. Предмет правового регулювання у сфері грошового обігу. 

Короткі теоретичні відомості 

Банківська система − законодавчо визначена, чітко структурована 

сукупність різних видів банків, банківських інститутів та фінансових установ, 

що діють у межах загального грошово-кредитного механізму у тій чи іншій 
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країні в певний історичний період і займаються банківською діяльністю. 

Банківська система України складається з Національного банку України 

(далі – НБУ) та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені та 

діють на території України відповідно до чинного законодавства. 

Відповідно до Конституції України та інших нормативно-правових 

актів182, Національний банк України є центральним банком України, 

особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, 

завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються у 

встановленому законодавством порядку 

Наприклад, за ст. 99 Конституції України, основною функцією 

центрального банку держави є забезпечення стабільності грошової одиниці 

України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України «Про Національний банк 

України» НБУ видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його 

повноважень, які є обов’язковими для органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ 

незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. Нормативно-правові 

акти Центрального банку України видаються у формі постанов Правління НБУ, 

а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами його 

Правління. Вони не можуть суперечити законам України та іншим 

законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли 

згідно із законом вони пом’якшують або скасовують відповідальність. 

Нормативно-правові акти НБУ піддягають обов’язковій державній 

реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до 

законодавства України. 

Теми рефератів 

   1. Форми безготівкових розрахунків, що використовуються в 

господарському обігу України.  
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Контрольні питання 

   1. Які функції виконує Національний банк України? 

   2. Що таке індикативне регулювання банківської системи? 

   3. Які нормативно-правові акти визначають правове становище банків в 

Україні? 

   4. Які існують організаційно-правові форми банків? 

   5. Назвіть функції Національного банку України щодо забезпечення 

емісії грошей та організації їх обігу. 

Питання для самостійного опрацювання 

   1. Поняття грошової системи України та її склад. 

   2. Валютне регулювання в Україні. 

   3. Правове регулювання готівкового обігу. 

   4. Правове регулювання та форми безготівкових розрахунків. 

Література: [2, с. 19–28; 15, с. 46–57]. 

 

Змістовий модуль 2 

Семінарське заняття № 11 

Тема. Податок з прибутку підприємств 

Мета: розглянути податок з прибутку підприємств. 

Питання для обговорення 

1. Поняття податку з прибутку підприємств.  

2. Суб’єкт оподаткування. 

3. Об’єкт оподаткування. 

4. Особливості сплати податку на прибуток підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. 

Оподаткування прибутків юридичних осіб здійснюється в Україні на підставі 

Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня    

1994 року. 



 

35 

 

Платниками податку є:  

1) з числа резидентів – суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, 

громадські та інші підприємства, установи й організації, які здійснюють 

діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за 

її межами. Резиденти − юридичні особи і суб’єкти господарської діяльності 

України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва та інші), 

створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з 

місцезнаходженням на її території. Дипломатичні представництва, консульські 

установи й інші офіційні представництва України за кордоном, які мають 

дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств 

та організацій України за кордоном, що не здійснюють господарської 

діяльності. 

2) з числа нерезидентів − фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій 

організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження 

в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус 

або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом. 

Нерезиденти − юридичні особи і суб’єкти господарської діяльності, які не 

мають статусу юридичної особи (філії, представництва та інші) з 

місцезнаходженням за межами України, створені і здійснюють свою діяльність 

відповідно до законодавства іншої держави. 

Розташовані на території України дипломатичні представництва, 

консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, 

міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні привілеї 

та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не 

здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України. 

3) Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що 

не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий 

платник податку, територіальної громади. 

Об’єкт оподаткування можна диференціювати залежно від території його 
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отримання на доходи, отримані: на території України; на континентальному 

шельфі; за межами України (із зарахуванням сум податкових платежів, 

сплачених за кордоном). 

Теми рефератів 

   1. Правові засади сплати податку з прибутку підприємств.  

Контрольні питання 

1.  Назвіть суб’єкт оподаткування. 

2.  Назвіть об’єкт оподаткування.    

Питання для самостійного опрацювання 

   1. Поняття податку з прибутку підприємства. 

   2. Які ставки податку з прибутку підприємств. 

   3. Пільги, що застосовуються у разі сплати податку з прибутку 

підприємств. 

Література: [8, с. 19–28; 10, с. 34–40]. 

 

Семінарське заняття № 12 

Тема. Правове регулювання податків з населення 

Мета: розглянути правове регулювання податків з населення. 

Питання для обговорення 

1. Податок на доходи фізичних осіб.  

2. Податок на промисел. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єкт оподаткування є різним у резидента та нерезидента. Об’єктом 

оподаткування резидента є: загальний місячний оподатковуваний дохід; чистий 

річний оподатковуваний дохід, який визначається унаслідок зменшення 

загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту 

такого звітного року; доходи з джерелом їх походження з України, які 

підлягають кінцевому оподаткуванню під час їх виплати; іноземні доходи. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний 
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оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; загальний 

річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; доходи 

з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню 

під час їх виплати. 

Податок на промисел − це податок, що сплачується за право займатися 

різними видами підприємницької діяльності, які дають дохід. Особливістю 

цього податку є те, що його застосування розповсюджується лише на 

торговельну діяльність фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти 

підприємницької діяльності. Платниками податку на промисел є: громадяни 

України; іноземні громадяни та особи без громадянства (далі − громадяни), як 

ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні, 

якщо вони не зареєстровані як суб’єкти підприємництва і здійснюють 

несистематичний (не більше чотирьох разів протягом календарного року) 

продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів 

(надалі − товари). 

Теми рефератів 

1. Правові засади сплати податку на доходи фізичних осіб.  

2. Правові засади сплати податку на промисел. 

Контрольні питання 

   1. Хто є резидентом в Україні? 

   2. Хто є платником податку на доходи з фізичних осіб? 

   3. Які доходи фізичних осіб України не оподатковуються? 

   4. Хто такий податковий агент? 

   5. Які витрати можна включити платнику до податкового кредиту? 

Питання для самостійного опрацювання 

   1. Об’єкти оподаткування резидентів і нерезидентів. 

   2. Порядок надання соціальної пільги платникам податку. 

   3. Порядок надання податкового кредиту. 

   4. Ставки податку з доходів фізичних осіб. 
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   5. Обов’язки платників податків на доходи. 

Література: [6, с. 19–28; 9, с. 65–70]. 

 

Семінарське заняття № 13 

Тема. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи 

Мета: розглянути податки, що сплачують юридичні та фізичні особи. 

Питання для обговорення 

1. Податок з власників транспортних засобів.  

2. Земельний податок. 

3. Місцеві податки і збори. 

Короткі теоретичні відомості 

Податок є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й 

утримання автомобільних шляхів загального користування і проведення 

природоохоронних заходів на  водоймищах. 

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів є: 

1) підприємства, установи й організації, які є юридичними особами, 

іноземні юридичні особи (далі − юридичні особи); 

2) громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства 

(далі − фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, 

перереєстрацію транспортних засобів та (або) мають зареєстровані в Україні 

згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до   

ст. 2 Закону «Про податок з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів» є об’єктами оподаткування. 

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) та землекористувачі (як фізичні, так і юридичні особи). 

Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності 

або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

Базою оподаткування є: нормативне грошове оцінювання земельних 
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ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; площа земельних ділянок, 

нормативне грошове оцінювання яких не проведено. 

Ставки податку за земельні ділянки, оцінювання яких проведено, 

встановлюються у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

Місцеві податки і збори — обов’язкові платежі, що встановлюються 

сільськими, селищними, міськими радами згідно з цим Указом, справляються в 

межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються 

до їх бюджетів. 

До місцевих податків належать: податок з реклами; комунальний податок; 

податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки. 

Теми рефератів 

1. Правові засади сплати податків з фізичних і юридичних осіб.  

2. Змішані податки в податковій системі України. 

3. Спрощена система оподаткування. 

Контрольні питання 

         1. У чому полягає особливість місцевих податків? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі місцевих 

податків. 

2. Порядок справляння (сплати) місцевих податків. 

3. Порядок справляння (сплати) місцевих зборів.   

4. Податок з власників транспортних засобів. 

5. Плата за землю. Види платежів за землю. Суб’єкт платежів. 

Особливості становлення ставок податку на землю. 

Література: [3, с. 19–23; 14, с. 13–23]. 

 

Семінарське заняття № 14 

Тема. Правові засади державного кредиту 

Мета: розглянути правові засади державного кредиту. 
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Питання для обговорення 

1. Поняття і функції державного кредиту.  

2. Форми державного внутрішнього кредиту. 

3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту. 

4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного 

кредиту. 

Короткі теоретичні відомості 

Кредит визначається як надання грошей або товарів у борг на визначений 

строк на умовах відплатності та повернення. У деяких працях міститься спроба 

визначити поняття кредиту через характеристику відносин між позичальником і 

кредитором з приводу поверненого руху вартості. Інші автори стоять на 

позиції, що кредит – це засноване на кредитному правочині зобов’язання однієї 

особи – кредитора з приводу передачі у власність іншій особі – позичальнику 

додаткової платоспроможності, вираженої у грошовій формі, і зустрічне 

зобов’язання позичальника в майбутньому повернути борг та сплатити 

відсоток. 

Класифікацію форм і видів кредиту слід здійснювати за кожним 

юридично значущим критерієм. Однак перш за все потрібно здійснити аналіз 

нормативних способів класифікації. Так, зокрема, згідно зі ст. 347 

Господарського кодексу України, у сфері господарювання можуть 

використовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші 

форми кредиту. Окрім того, там же зазначено, що кредити, які надаються 

банками, різняться за: строками користування (короткострокові – до одного 

року, середньострокові – до трьох років, довгострокові – понад три роки); 

способом забезпечення; ступенем ризику; методами надання; строками 

погашення; іншими умовами надання, користування або погашення. 

За суб’єктним складом виділяються такі кредити: комерційний, 

банківський, державний, ломбардний, наданий кредитним союзом тощо. 
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Найпоширенішим є банківські та державні кредити. 

Особливостями державного кредиту є: має публічну мету (спрямований 

на забезпечення загальнодержавних потреб, досягнення балансу між доходами і 

видатками бюджету) та регулюється нормами фінансового права; однією зі 

сторін обов’язково виступає держава; має непродуктивний характер (грошові 

кошти, зазвичай, спрямовані на покриття бюджетного дефіциту та не беруть 

участі у матеріальному виробництві); спричиняє виникнення державного боргу. 

Законодавче визначення державного боргу закріплене в ст. 2 Бюджетного 

кодексу України як загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення 

отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що 

виникають унаслідок державного запозичення. 

Суб’єктом правовідносин з державного кредиту є також Національний 

банк України, що готує пропозиції Кабінету Міністрів для політики у цій сфері, 

виконує операції з обслуговування, розміщення боргових зобов’язань, їх 

погашення і виплати доходів кредиторам. 

Теми рефератів 

1. Правові засади державного кредиту.  

Контрольні питання 

1. Що таке державний борг? 

2. Що таке рефінансування державного боргу? 

3. У чому суть регулювальної функції державного кредиту? 

4. Чим відрізняється державний кредит від банківського кредиту? 

5. Якими нормативними актами регулюються відносини в галузі 

державного кредиту? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Назвіть особливості правовідносин з державного кредиту. 

2. Принципи державного кредиту, розкрийте сутність кожного з них. 

Література: [11, с. 19–25; 15, с. 51–58]. 
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Семінарське заняття № 15 

Тема. Загальна характеристика страхування. Особливості 

державного страхування 

Мета: розглянути загальну характеристику страхування та особливості 

державного страхування. 

Питання для обговорення 

1. Загальна характеристика страхування.  

2. Особливості державного страхування. Види страхування. 

3. Обов’язкове страхування. 

4. Організація страхування в Україні та відносини у цій сфері, що 

регулюються фінансовим правом. 

Короткі теоретичні відомості 

Страхування – це один із найважливіших механізмів, який забезпечує 

дієву систему захисту майнових прав та інтересів громадян, підприємців, 

підтримання соціальної стабільності суспільства, економічної безпеки держави, 

а також є важливим фінансовим інструментом регулювання національної 

економіки та потужним джерелом акумулювання коштів для їх подальшого 

довготривалого інвестування у галузі економіки. Соціальне страхування не 

лише захищає тих, хто працює, а й слугує механізмом суспільних інвестицій, 

доходи від яких повертаються у вигляді покращення якості життя населення, 

стабільності суспільства, формування спонукальних мотивів до праці, освіти і 

підвищення кваліфікації. Воно стало важливим засобом досягнення соціальної 

злагоди в суспільстві, запобігання і зниження рівня бідності. Право тих, хто 

працює на страхування набуло значення одного з найважливіших прав людини 

і громадянина. 

Державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, 

яка передбачає надання соціального захисту, що містить матеріальне 

забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 
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а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок 

грошових фондів, що формуються завдяки сплаті страхових внесків власником 

або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших 

джерел, передбачених законом. 

Тобто основне призначення загальнообов’язкового державного 

соціального страхування – це компенсація втраченого заробітку в разі настання 

страхового випадку або компенсація інших витрат, пов’язаних із цим. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування становить цілісну 

систему прав, обов’язків і гарантій соціального захисту для надання 

матеріального забезпечення громадянам у випадках, передбачених законом, за 

рахунок грошових фондів, які формуються завдяки сплаті страхових внесків 

роботодавцем та самими громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших 

джерел, визначених законом. 

Правовою підставою здійснення соціального страхування є, насамперед, 

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, низка спеціальних законів, якими визначаються окремі види 

соціального страхування, а також Закон України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Теми рефератів 

1. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів.  

Контрольні питання 

1.  Якими галузями права регулюються страхові відносини? 

2.  Які види страхування здійснюються в Україні? 

3.  Які основні чинники характеризують соціальну функцію публічного 

страхування? 

4.  Які правові ознаки має система загальнообов’язкового державного 

соціального страхування? 

5.  Яку роль відіграє договір накопичувального страхування в сучасних 

умовах? 
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Питання для самостійного опрацювання 

1. Розкрийте повноваження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг у галузі страхування. 

2. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі страхування. 

Література: [2, с. 19–28; 15, с. 46–57]. 

 

Семінарське заняття № 16 

Тема. Система державних видатків в Україні 

Мета: розглянути систему державних видатків в Україні. 

Питання для обговорення 

1. Поняття державних видатків.  

2. Особливості відносин галузі видатків. 

3. Принципи фінансування. 

4. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінансування державних та місцевих видатків – це плановий, цільовий, 

безповоротний і безвідплатний відпуск грошових коштів, який виконується з 

урахуванням оптимального поєднання власних, кредитних та бюджетних 

джерел фінансування, проводиться в міру здійснення планового використання 

коштів для забезпечення виконання загальнодержавних функцій (оборона 

країни, управління тощо), регіональних завдань, а також для утримання 

соціально-культурної сфери, забезпечення соціальних гарантій та зобов’язань 

держави, з дотриманням режиму економії під час постійного здійснення 

контролю. 

Фінансування здійснюється із різних джерел – бюджетів різних рівнів, 

позабюджетних цільових фондів, власних коштів державних та комунальних 

підприємств. Залежно від джерел фінансування виділяють такі його види: 

бюджетне фінансування, самофінансування та державне кредитування. 

Бюджетне фінансування – це фінансування, що проводиться за рахунок 
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бюджетних коштів. 

Самофінансування використовується для покриття видатків державних та 

комунальних підприємств за рахунок їхніх власних фінансових ресурсів. 

Основними суб’єктами фінансування є державні органи, підприємства, 

установи та організації державної та комунальної форм власності. Останні 

поділяються на такі, що фінансуються з бюджету повністю або частково. 

Залежно від суб’єктів можна виділити дві форми проведення фінансування. 

При першій формі – з бюджетів покривається лише частина видатків державних 

та комунальних підприємств, установ і організацій. Решта, більша частина, 

видатків покривається за рахунок їхніх власних або кредитних коштів. 

Незалежно від джерел покриття видатків фінансування здійснюється на 

підставі таких принципів: плановості; безповоротності та безвідплатності 

фінансування; цільового спрямування коштів та їх ефективного використання; 

фінансування в міру виконання планів; оптимального поєднання власних, 

кредитних та бюджетних коштів; додержання режиму економії та здійснення 

постійного контролю за використанням коштів. 

Теми рефератів 

1.  Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного 

фінансування. 

2.  Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.  

Контрольні питання 

1. Що таке державні витрати? 

2. Як можна визначити поняття фінансування державних видатків? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сутність принципів фінансування державних видатків. 

2. Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 

Література: [4, с. 19–25; 7, с. 46–55]. 

 

 



 

46 

 

Семінарське заняття № 17 

Тема. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування 

Мета: розглянути правові засади кошторисно-бюджетного фінансування. 

Питання для обговорення 

1. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування.  

2. Порядок складання і затвердження кошторисів. 

3. Порядок фінансування соціально-культурних заходів. 

4. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. 

5. Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої 

влади та правоохоронних органів. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінансування державних та місцевих видатків – це плановий, цільовий, 

безповоротний і безвідплатний відпуск грошових коштів, який виконується з 

урахуванням оптимального поєднання власних, кредитних та бюджетних 

джерел фінансування, проводиться в міру здійснення планового використання 

коштів для забезпечення виконання загальнодержавних функцій (оборона 

країни, управління тощо), регіональних завдань, а також для утримання 

соціально-культурної сфери, забезпечення соціальних гарантій та зобов’язань 

держави, з дотриманням режиму економії при постійному здійсненні контролю. 

Фінансування здійснюється із різних джерел – бюджетів різних рівнів, 

позабюджетних цільових фондів, власних коштів державних та комунальних 

підприємств. Залежно від джерел фінансування виділяють такі його види: 

бюджетне фінансування, самофінансування та державне кредитування. 

Бюджетне фінансування – це фінансування, що проводиться за рахунок 

бюджетних коштів. 

Самофінансування використовується для покриття видатків державних та 

комунальних підприємств за рахунок їхніх власних фінансових ресурсів. 

Основними суб’єктами фінансування є державні органи, підприємства, 

установи та організації державної та комунальної форм власності. Останні 
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поділяються на такі, що фінансуються з бюджету повністю або частково. 

Залежно від суб’єктів можна виділити дві форми проведення фінансування. 

При першій формі – з бюджетів покривається лише частина видатків державних 

та комунальних підприємств, установ і організацій. Решта, більша частина, 

видатків покривається за рахунок їхніх власних або кредитних коштів. 

Незалежно від джерел покриття видатків фінансування здійснюється на 

підставі таких принципів: плановості; безповоротності та безвідплатності 

фінансування; цільового спрямування коштів та їх ефективного використання; 

фінансування в міру виконання планів; оптимального поєднання власних, 

кредитних та бюджетних коштів; додержання режиму економії та здійснення 

постійного контролю за використанням коштів. 

Теми рефератів 

1. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування. 

2. Поняття банківської системи України та її елементи.  

Контрольні питання 

1. Який порядок встановлено для фінансування державного управління? 

2. Що таке позабюджетні кошти бюджетних установ? Дайте визначення 

їх видів та охарактеризуйте порядок їх використання? 

3. Охарактеризуйте джерела одержання коштів бюджетними 

установами. 

4. Поясніть порядок фінансування освітніх установ. 

5. Розкажіть про порядок фінансування охорони здорові та фізичної 

культури. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Види фінансових норм та нормативів. 

2. Порядок затвердження кошторисів. 

3. Поняття кошторису та його види. 

Література: [8, с. 15–24; 15, с. 62–73]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття, принципи, правові методи й форми фінансової діяльності 

держави. 

 2. Органи управління державними фінансами. 

 3. Поняття фінансового права. 

 4. Місце фінансового права в системі права України. 

 5. Фінансове право і наука фінансового права. 

 6. Фінансово-правові норми відносини, їх зміст, особливості й види. 

 7. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. 

 8. Суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин. 

 9. Суть і призначення фінансового контролю. 

 10. Види і методи фінансового контролю. 

 11. Організація і органи фінансового контролю. 

 12. Поняття і значення бюджету для функціонування держави. 

 13. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових 

відносин. 

 14. Бюджетний устрій в Україні. 

 15. Склад доходів і видатків бюджетів України. 

 16. Правові засади розподілу доходів і видатків між окремими видами 

бюджетів України. 

 17. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних 

повноважень. 

 18. Бюджетні повноваження України. 

 19. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування та їх 

виконавчих органів. 

 20. Поняття і зміст бюджетного процесу. 

 21. Порядок складання проекту бюджету. 

 22. Порядок розгляду проекту бюджету. 
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 23. Порядок затвердження бюджету. 

 24. Порядок виконання бюджету. 

 25. Звітність про виконання бюджетів. 

 26. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових 

державних і місцевих фондів. 

 27. Правовий режим цільовий бюджетних фондів. 

 28. Правовий режим цільовий позабюджетних фондів. 

 29. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування. 

 30. Поняття і система державних доходів. Засади правового регулювання 

державних доходів. 

 31. Поняття податку, принципи оподаткування. 

 32. Податкове право, податкові правовідносини. 

 33. Оподаткування прибутку юридичних осіб. 

 34. Непрямі податки з юридичних осіб. 

 35. Прибутковий податок з громадян. 

 36. Податок на промисел. 

 37. Податок з власників транспортних засобів. 

 38. Земельний податок. 

 39. Місцеві податки і збори. 

 40. Митні платежі. 

 41. Ресурсні платежі в податковій системі України. 

 42. Співвідношення переконання і примусу у реалізації податкових норм. 

 43. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Класифікація податкових порушень. 

 44. Види відповідальності за порушення податкових норм. 

 45. Поняття і функції державного кредиту. 

 46. Форми державного внутрішнього кредиту. 

 47. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту. 
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 48. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного 

кредиту. 

 49. Поняття і функції страхування. 

 50. Основні галузі та види страхування. 

 51. Організація страхування в Україні та відносини у цій сфері, що 

регулюються фінансовим правом. 

 52. Правове регулювання державних видатків в Україні. 

 53. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків у 

період перехідної економіці. Принципи фінансування. 

 54. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 

 55. Поняття кошторисно-бюджетного фінансуванні, принципи, об’єкти 

фінансування. 

 56. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 

 57. Порядок фінансування соціально культурних заходів. 

 58. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. 

 59. Порядок фінансування видатків на утримання законодавчої, 

виконавчої влади та правоохоронних органів. 

 60. Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, 

виконавчої влади та правоохоронних органів. 

 61. Позабюджетні кошти установ, їх види та порядок використання. 

 62. Особливості фінансування державних підприємств. 

 63. Порядок фінансування промисловості та капіталовкладень. 

 64. Особливості фінансування агропромислового комплексу та охорони 

природи. 

 65. Порядок фінансування житлово-комунального господарства. 

 66. Правові основи й особливості фінансування видатків енергетики та 

транспорту. 

67. Банківська система України та роль у ній Національного банку 

України. 
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 68. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків. 

 69. Правове регулювання грошового обігу в Україні. 

 70. Контроль НБУ за веденням касових операцій. 

 71. Порядок регулювання відносин у разі відкриття рахунків у 

банківських установах. 

 72. Правові засади безготівкового грошового обігу. 

 73. Правовий режим валютних операцій. 

 74. Операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством 

України. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить           

100 балів, із яких : 

10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

20 балів – за індивідуальну роботу;  
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30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ та активна участь на кожному практичному занятті);  

10 балів – за контрольну роботу (за семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

20 балів – підсумковий модульний контроль. 

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. 

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, 

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від       

0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді тестів, колоквіуму 

або письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті  

під час виконання робіт.  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує з викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15–20 сторінок.  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом певних завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання.  
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Методичні вказівки щодо виконання семінарських занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 081 – «Право» освітнього ступеня 

«Бакалавр»  
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