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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 3.  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Фінансовий контроль та фінансова дисципліна. 

2. Зміст і завдання фінансового контролю.  

3. Види фінансового контролю. 

4. Методи фінансового контролю. 

5. Органи фінансового контролю. 

6. Відповідальність за порушення фінансового законодавства. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати повноваження органів державного фінансового контролю у сфері 

фінансової діяльності, види фінансового контролю, права та обов’язки 

контролюючих та підконтрольних суб’єктів; уміти складати процесуальні 

документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» вiд 

23.12.2012  № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / № 

99/1 /, стаття 3541) 

5. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170). 

6. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190). 

7. Закон України „Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

1996, N 43, ст.212) N 316/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 43, ст.213). 

8. Закон України „Про аудиторську діяльність” (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 1993, N 23, ст.243) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3126-XII (3126-

12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244). 

9. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» вiд 12.07.2001  № 2664-III //Відомості Верховної Ради 

України - 2002 р., № 1, ст. 1 

javascript:OpenDoc('2857а-17')
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10. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2003, N 1, ст. 2). 

11. Указ Президента України „Про заходи щодо зміцнення банківської 

системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” 14 

липня 2000 року N 891/2000. 

12. Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Із змінами, внесеними 

згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004). 

13. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку 

складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми 

Протоколу про порушення бюджетного законодавства» вiд 15.11.2010  № 1370 

//Офіційний вісник України вiд 13.12.2010 - 2010 р., № 93 

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Президента України, щодо відповідності Конституції України 

конституційності) Закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради 

України" (справа про Рахункову палату) N 01/34-97 23 грудня 1997 року N 7-зп. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1156 Київ 

„Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового 

контролю, що здійснюється органами виконавчої влади” (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ N 1561 ( 1561-2004-п ) від 17.11.2004). 

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р N 158-р 

Київ „Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю”. 

17. Наказ Головного Контрольно-ревізійного управління України Державної 

Податкової Адміністрації України N 143/514 від 22.12.2001 Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 14 січня 2002 р. за N 30/6318 „Про затвердження 

Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної 

служби України та органів державної податкової служби України про факти 

фінансових порушень та вжиті заходи” (Із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Головного контрольно-ревізійного управління N 70/120 ( z0368-04 ) від 

04.03.2004). 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Направлення на перевірку фінансової діяльності; 

- Акт перевірки фінансової діяльності організації; 

- Акт перевірки фінансової діяльності відокремленого підрозділу. 

 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ  ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ 

ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття фінансово-правового інституту державних і муніципальних 

доходів.  

2.  Публічні, державні та місцеві доходи: поняття, види. Склад доходів 

бюджетів України. 

3. Міжбюджетні трансферти. 

4. Система оподаткування, види податків і зборів в Україні 

5. Загальні юридичні засади встановлення податків (юридична 

конструкція податку). 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Cтуденти повинні 

знати основні теоретичні питання формування державних доходів як умови 

виконання покладених на державу завдань та функцій; основні теоретичні та 

практичні питання правового регулювання державних видатків та бюджетного 

фінансування в Україні; вміти аналізувати законодавчі та підзаконні 

нормативно-правові акти, міжнародні договори, акти застосування норм права, 

а також акти тлумачення норм права й локальні правові акти, що регулюють 

правовідносини у цій сфері. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170). 

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190). 

6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» вiд 

23.12.2011  № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / № 

99/1 /, стаття 3541) 

7. Положення про Державне казначейство України: затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1232 // Офіц. вісн. України. – 

2005.-№52.- Ст.3275. 

8. Постанова Кабінет Міністрів України  «Про затвердження Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів» вiд 15.12.2010  № 1132 // Урядовий 

кур'єр вiд 23.12.2010 - № 241 

javascript:OpenDoc('2857а-17')
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o2&sp=i
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9. Постанова Кабінет Міністрів України  «Деякі питання розподілу обсягу 

міжбюджетних трансфертів» вiд 08.12.2010  № 1149 // Офіційний вісник 

України вiд 27.12.2010 - 2010 р., № 97 

10. Інструкція про складання і виконання розпису Державного 

бюджету:затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 

р.№57 // Офіц. вісн. України. – 2002.- №6.- Ст.194. 

11.  Положення про єдиний казначейський рахунок: затв. наказом 

Державного казначейства України від 26.06.2002 р. №122 // Офіц. вісн. України. 

– 2002. -№30. -Ст. 1433. 

12. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку 

складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми 

Протоколу про порушення бюджетного законодавства» вiд 15.11.2010  № 1370 

//Офіційний вісник України вiд 13.12.2010 - 2010 р., № 93 

13. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих 

бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї» вiд 14.05.2010  № 263// Офіційний 

вісник України вiд 29.06.2010 - 2010 р., № 46, стор. 129, стаття 1512 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- .Облікова картка фізичної особи - платника податків та інших 

обов'язкових платежів (Форма N 1ДР)    

- Реєстраційна заява платника податку (Форма N 1-РН)   

- Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні 

як платника податку на прибуток (Форма 1-РПП) 

- Відомості до державного реєстру фізичних осіб – платників податків та 

інших обов’язкових платежів (Форма № 2ДР)    

- Запит державній податковій інспекції про доходи фізичних осіб, які 

звернулися за призначенням соціальної допомоги (Форма N 9ДР-1)     

- Заява про зняття з обліку платника податків (Форма N 8-ОПП)      

- Заява (для юридичних осіб (філій) (Форма N 1-ОПП)  

- Заява для фізичних осіб (Форма N 5-ОПП)       

- Заява про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця 

проживання) (Форма N 9-ОПП)          

 

ТЕМА 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Банківська система України. 

2. Банківські операції в Україні.  

3. Банківське регулювання та банківський нагляд в Україні. 

4. Грошова система та грошовий обіг в Україні. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o2&sp=i
javascript:OpenDoc('z0384-10')
javascript:OpenDoc('z0384-10')
javascript:OpenDoc('z0384-10')
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1rn.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1rpp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1rpp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/2dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/2dr.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9dr1.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9dr1.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/8opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/1opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/5opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9opp.doc
http://www.odpa.if.ua/images/stories/doc/zrazky_docum/9opp.doc
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5. Правові засади готівкових та безготівкових розрахунків в Україні. 

6. Валютне регулювання та валютний контроль в Україні. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

знати правову основу та організаційну побудову банківської системи України 

та її елементів, порядок проведення готівкових та безготівкових розрахунків, а 

також природу валюти і валютних цінностей та операцій, що проводяться з 

ними; вміти обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що 

приймаються у сфері регулювання банківських відносин. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів, державного і комунального майна” 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117). 

4. Закон України „Про Національний банк України” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238). 

5. Закон України „Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30). 

6. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2003, N 1, ст. 2). 

7. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 

05.04.2001 р (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 29, ст.137). 

8. Закон України  «Про обіг векселів в Україні» вiд 05.04.2001  № 2374-III// 

Офіційний вісник України вiд 11.05.2001 - 2001 р., № 17,  ст.. 731 

9.  Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг:    

     Закон України від 12.07,2001 р.// Офіційний вісник України  - 2001. - №32. 

Ст. 1457.  

10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: затв. постановою Правління Національного 

банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіц. вісн. України. - 2003.-№51.-Ст. 

2077.  

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 

затв. постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. 

№22//Там само. -2004.-№13.-Ст. 908.  

14. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет 

Кабінету Міністрів України від 19,02. 1993 р. // Відомості Верховної Ради 

України. 1993.-№17.-Ст. 184. 
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15. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного 

законодавства: затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 

04.10. 1999 р. №542 // Офіц. вісн. України. - 1999. - №42, - Ст. 2114.  

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Заява на відкриття рахунку в банку; 

- Картка зі зразками підписів та відбитком печатки; 

- Договір на розрахунково-касове обслуговування; 

- Кредитний договір; 

- Договір банківської гарантії. 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Й ОРГАНІВ  МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ І ФІНАНСОВЕ 

ПРАВО 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції. 

2. Фінансова система України та її структура. 

3. Поняття, принципи та методи фінансової діяльності держави. 

4. Органи влади, що здійснюють фінансову діяльність. 

5. Фінансове законодавство України. 

6. Фінансове право як галузь вітчизняного права. 

7. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати основні теоретичні питання фінансів та фінансової діяльності держави й 

місцевого самоврядування; правову природу, зміст, систему та джерела 

фінансового права; місце фінансового права в системі права України; уміти 

відмежовувати фінансові правовідносини від інших правовідносин. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170). 

4. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190). 

5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» вiд 12.07.2001  № 2664-III //Відомості Верховної Ради 

України - 2002 р., № 1, ст. 1 

6. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом 

Президента України від 08.04.2011 № 446/2011 // Урядовий кур'єр від 

11.05.2011 № 83 

7. Положення про Державну казначейську службу України, затверджене 

Указом Президента України від 13.04.2011 № 460/2011 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу 

України» від 21.05.2014 № 236 // Урядовий кур'єр від 08.07.2014 № 120 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фінансову 

інспекцію України» від 06.08.2014 № 310 

http://zakon.rada.gov.ua/go/460/2011
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
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10. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 № 315/96-ВР 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Закон України «Про Державний бюджет України» (на поточний рік); 

- Рішення про місцевий бюджет м. Дніпропетровська (на поточний рік).  

 

ТЕМА  2. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ 

ВІДНОСИНИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Визначення та ознаки фінансово-правових норм. 

2. Класифікація фінансово-правових норм. 

3. Структура фінансово-правових норм. 

4. Поняття, зміст і особливості фінансових правовідносин. 

5. Структура фінансових правовідносин. 

6. Види фінансових правовідносин. 

7. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями фінансового права і 

законодавства; аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, 

міжнародні договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення 

норм права й локальні правові акти, що регулюють правовідносини у цій сфері; 

уміти відмежовувати фінансові правовідносини від інших правовідносин. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» вiд 12.07.2001  № 2664-III //Відомості Верховної Ради 

України - 2002 р., № 1, ст. 1 

5. Закон України „Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

1996, N 43, ст.212). 

6. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170). 

http://zakon.rada.gov.ua/go/315/96-%D0%B2%D1%80
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7. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190). 

8. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом 

Президента України від 08.04.2011 № 446/2011 // Урядовий кур'єр від 

11.05.2011 № 83 

9. Положення про Державну казначейську службу України, затверджене 

Указом Президента України від 13.04.2011 № 460/2011 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу 

України» від 21.05.2014 № 236 // Урядовий кур'єр від 08.07.2014 № 120 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фінансову 

інспекцію України» від 06.08.2014 № 310 

12. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 № 315/96-ВР 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Закон України «Про Державний бюджет України» (на поточний рік); 

- Рішення про місцевий бюджет м. Дніпропетровська (на поточний рік).  

 

 

ТЕМА 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І 

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й органів 

місцевого самоврядування. 

2. Бюджетне право, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми і 

бюджетно-правові відносини. 

3. Поняття, структура та принципи бюджетної системи України. 

3.1. Бюджетна класифікація. 

3.2. Класифікація доходів державного бюджету України.  

3.3. Класифікація видатків та кредитування державного бюджету України.  

3.4. Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) і державний (місцевий 

борг). 

4. Бюджетний процес в Україні. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати теоретичні та практичні аспекти бюджетної системи та бюджетного 

процесу в Україні; уміти аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-

правові акти. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/460/2011
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/236-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/315/96-%D0%B2%D1%80
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1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170). 

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190). 

6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» вiд 

23.12.2012  № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / № 

99/1 /, стаття 3541) 

7. Положення про Державну казначейську службу України: затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1232 // Офіц. вісн. 

України. – 2005.-№52.- Ст.3275. 

8.  Постанова Кабінет Міністрів України  «Про затвердження Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів» вiд 15.12.2010  № 1132 // Урядовий 

кур'єр вiд 23.12.2010 - № 241 

9. Постанова Кабінет Міністрів України  «Деякі питання розподілу обсягу 

міжбюджетних трансфертів» вiд 08.12.2010  № 1149 // Офіційний вісник 

України вiд 27.12.2010 - 2010 р., № 97 

10. Інструкція про складання і виконання розпису Державного 

бюджету:затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 

р.№57 // Офіц. вісн. України. – 2002.- №6.- Ст.194. 

11.  Положення про єдиний казначейський рахунок: затв. наказом 

Державного казначейства України від 26.06.2002 р. №122 // Офіц. вісн. України. 

– 2002. -№30. -Ст. 1433. 

12. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку 

складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми 

Протоколу про порушення бюджетного законодавства» вiд 15.11.2010  № 1370 

//Офіційний вісник України вiд 13.12.2010 - 2010 р., № 93 

13. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих 

бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї» вiд 14.05.2010  № 263// Офіційний 

вісник України вiд 29.06.2010 - 2010 р., № 46, стор. 129, стаття 1512 

14. Порядок виконання Державного бюджету за доходами: затв. наказом 

Державного казначейства України від 19.12.2000 р. №131 // Офіц. вісн. України. 

–  2001. -№5. 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

javascript:OpenDoc('2857а-17')
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o2&sp=i
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o2&sp=i
javascript:OpenDoc('z0384-10')
javascript:OpenDoc('z0384-10')
javascript:OpenDoc('z0384-10')
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- Закон України «Про Державний бюджет України» (на поточний рік); 

- Рішення про місцевий бюджет м. Дніпропетровська (на поточний рік).  

- Протокол про порушення бюджетного законодавства; 

- Проект засад грошово-кредитної політики на наступний рік; 

- Проект кошторису доходів і видатків Національного банку України на 

наступний рік. 

- Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний 

період 

 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ, ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВОГО БОРГУ ТА 

ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1.Державний та місцевий кредит: правова природа, елементи та функції 

2.Форми державного кредиту. 

3.Поняття, види та форми державного (місцевого) боргу, методи управління. 

4.Порядок здійснення місцевих запозичень. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати основні правові засади державного (місцевого) кредиту, державного 

боргу; уміти аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, 

міжнародні договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення 

норм права й локальні правові акти, що регулюють правовідносини у цій сфері. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» вiд 

23.12.2011  № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / 

№ 99/1 /, стаття 3541) 

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170). 

5. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення 

ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального 

майна” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117). 

6. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2003, N 1, ст. 2). 

javascript:OpenDoc('2857а-17')
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7. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” 23 лютого 2006 року 

N 3480-IV // Комп’ютерні правові системи ЛІГА:ЗАКОН. 

8. Постанова Кабінет Міністрів України  «Деякі питання розподілу обсягу 

міжбюджетних трансфертів» вiд 08.12.2010  № 1149 // Офіційний вісник 

України вiд 27.12.2010 - 2010 р., № 97 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 787 „Про 

заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних 

кредитів і надання державних гарантій”. 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Проекти рішення про здійснення місцевих запозичень; 

- Проспекти емісій облігацій місцевих позик. 

 

ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття страхування, його завдання і функції. 

2. Законодавче та нормативно-правове регулювання страхових відносин. 

Участь держави в страховій діяльності.  

3. Класифікація страхування: 

    3.1. Види обов’язкового державного страхування. 

    3.2. Пенсійне страхування. 

    3.3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття. 

    3.4. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

    3.5.Соціальне страхування тимчасової втрати працездатності. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

знати теоретичні та практичні аспекти державного страхування як елементу 

фінансової системи України; вміти використовувати теоретичні знання в 

юридичній практиці; складати необхідні документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1). 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o2&sp=i
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4. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2003, N 1, ст. 2). 

5. Закон України „Про страхування” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 

1996, N 18, ст. 78). 

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010  № 2464-VI (Урядовий кур'єр 

вiд 26.08.2010 - № 156) 

7. Закон України „Про загальнообовязкове державне соціальне страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р. 

8. Закон України „Про загальнообовязкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р. 

9. Закон України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” 

від 09.07.2003 р. 

10. Постанова Кабінету Міністрів « Про затвердження переліку видів виплат, 

що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» вiд 

22.12.2010  № 1170// Урядовий кур'єр вiд 31.12.2010 - № 247 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

- Договір страхування; 

- Свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студентне готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

1.  

2.  

 

 


