
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави 
      Фінансові правовідносини 
Поняття фінансового права, його предмет та метод. Принципи фінансового права. 

Фінансове право як галузь права, місце фінансового права в системі права України. 

Співвідношення фінансового права з окремими галузями права. 

Фінансова система України, її склад, єдність фінансової системи України. Фінансо-

ва діяльність держави, органів місцевого самоврядування, функції, принципи, засоби її 

здійснення. Система та правовий статус органів влади, що здійснюють фінансову дія-

льність. 

Поняття та склад фінансових правовідносин. Суб’єкт, об’єкт фінансових правовід-

носин. Система фінансових правовідносин. Загальні групи суб’єктів фінансового пра-

ва, їх склад. Порядок, органи та методи захисту фінансових правовідносин. 

Джерела фінансового законодавства. Класифікація складових частин фінансового 

законодавства. Інститути фінансового права.  Система законодавчих актів, що регулю-

ють фінансові правовідносини. Систематизація у фінансовому праві. Місце Конститу-

ції України в забезпеченні надійного функціонування фінансового права. 

 

Тема 2. Правове регулювання фінансового контролю 
      в Україні 
Фінансовий контроль як невід’ємна складова частина фінансової діяльності держа-

ви та діяльності місцевих громад і фактично особлива галузь конролю, що здійснюєть-

ся з боку держави. Поняття фінансового контролю. Напрями фінансового контролю та 

його класифікація. 

Методи фінансового контролю. Процедура (порядок) здійснення фінансового конт-

ролю. Оформлення результатів контролю в залежності від видів фінансового контро-

лю (облік, перевірка, застосування санкцій). 

Органи, що мають право здійснювати фінансовий контроль, їх повноваженя, коло 

обов’язків. 

 

Тема 3. Бюджетне право і бюджетний устрій України 
Поняття та значення бюджету для функціонування держави. Поняття та місце бю-

джетного права в системі державних фінансів України. Бюджетний устрій в Україні. 

Поняття, значення, місце та правова форма державних та місцевих бюджетів. Значення 

зведеного бюджету України. 

Суб’єкти бюджетного права, їх права та обов’язки. Матеріальні та процесуальні 

норми бюджетного права. Джерела бюджетного права. Бюджетний кодекс України як 

джерело бюджетного права України. Бюджетні повноваження Верховної Ради України 

та органів місцевого самоврядування. 

Склад доходів та витрат бюджетів України. Правові засади розподілу доходів та 

видатків між окремими видами бюджетів. Правовий режим позабюджетних фондів, їх 

види, порядок формування та використання. Бюджетні витрати, загальні напрями ви-

трат бюджетів. Бюджет розвитку. Бюджетний дефіцит. 

Поняття та склад бюджетної класифікації. Принципи міжбюд-жетних відносин. 

Дотації, субвенції, субсидії, бюджетні кредити, бюджетний трансфер. 



 

Тема 4. Бюджетний процес 
Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу. Порядок складання, розгляду та 

затвердження  проекту бюджету. Зміст нормативних актів про бюджет. Розгляд про-

ектів бюджетів (місцевих, державних) та їх затвердження. 

Порядок виконання бюджету. Контроль та звітність за виконанням бюджету. 

Правовий режим цільових державних та місцевих коштів.  Правовий режим позабю-

джетних фондів. Інші фонди коштів. 

Повноваження податкових органів, фінансових органів, органів державного каз-

начейства. Контроль за формуванням та виконанням бюджету. Органи, що здійсню-

ють бюджетний контроль. 

Звіт про виконання бюджетів. Висновки Рахункової Палати, КРУ. 

 

Тема 5. Правове регулювання державних доходів 
Загальна характеристика, поняття та система державних доходів. Податкове пра-

во як інститут (підгалузь) фінансового права. Поняття та система податків. Подат-

кові правовідносини. Оподаткування юридичних осіб. Непрямі податки. Оподатку-

вання фізичних осіб. Інші загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та 

збори. Митні платежі. 

 

Тема 6. Правове регулювання державних видатків 
Правове регулювання державних видатків в Україні. Поняття та принципи бю-

джетного фінансування. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування. 

Поняття та значення кошторису. Порядок фінансування окремих галузей господар-

ської діяльності в межах виконання функцій держави. Порядок фінансування народ-

ного господарства. 

Централізовані та децентралізовані видатки, їх особливості. Принципи фінансу-

вання витрат. Об’єкти та порядок кошторисного фінансування. Бюджетна класифі-

кація. Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної установи. Види 

кошторисів. 

 

Тема 7. Правові основи банківсько-страхової діяльності, 
           грошового обігу та валютних відносин 
Банківська система України. Правові засади функціонування Національного бан-

ку України. Правові засади банківського креди-тування. Інші кредитні установи. 

Правове регулювання грошового обігу та розрахунків. Правові засади готівкового 

та безготівково обігу.  

Організація страхової справи (форми, види тощо). Поняття страхування як лан-

цюга фінансової системи України. Загальна характеристика страхової справи. Зна-

чення страхування. Майнове і немайнове страхування. Загальнообов’язкове страху-

вання, у тому числі державне. 

Правові засади валютного регулювання. Правове поняття валюти та валютних 

цінностей. Валютні правовідносини, їх учасники, зміст. Правові засади валютного 

контролю та валютних операцій. Відповідальність за порушення в цій сфері. 

 


