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Навчання в аспірантурі дозволяє випускнику вищого навчального 
закладу всебічно розвинути свої таланти, розкрити здібності до 
наукової роботи, сприяти збагаченню інтелектуального, творчого і 
культурного потенціалу. 

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 
«Право» охоплює найбільш важливі теми та підготовлена згідно з 
вимогами до випускників вищих навчальних закладів під час вступу 
до аспірантури. 

Метою вступного іспиту є виявлення знань та рівня підготовки 
спеціаліста, магістра, а також здатності його до наукового аналізу з 
обраної спеціальності. 

 
Частина 1 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 
 

Тема 1. Сутність публічного управління та адміністрування 
Поняття, ознаки, види публічного управління та 

адміністрування. Визначальні ознаки публічного управління та 
адміністрування.  

Принципи публічного управління та адміністрування. 
Співвідношення понять публічного управління та публічного 
адміністрування. Адміністративне законодавство. Публічне управління 
та адміністрування в умовах децентралізації влади. 
 

Тема 2. Предмет, метод, принципи та система  
адміністративного права 

Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністра-
тивного права. Метод адміністративного права. Особливості 
адміністративно-правового регулювання управлінських відносин. 

Принципи адміністративного права. Адміністративне 
нормотворення. Адміністративне розпорядництво. Адміністративні 
засоби правоохоронного характеру. 

Система адміністративного права. Адміністративне право та 
інші галузі права. Наука адміністративного права. Становлення й 
розвиток українського адміністративного права. 
 

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини 
Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм. 

Дія адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-
правових норм. 

Джерела адміністративного права. Конституція України – основ-
не джерело адміністративного права. Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення. Кодекс адміністративного судочинства 
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України – особливе джерело права.  
Систематизація адміністративного права.  
Поняття адміністративно-правових відносин. Ознаки адміністра-

тивно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин. 
Суб’єкти адміністративно-правових відносин. Адміністративна право-
здатність та дієздатність суб’єктів. Об’єкти адміністративно-правових 
відносин. Зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти. 
 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного права України 
Поняття суб’єкта адміністративного права та адміністративних 

правовідносин. Система суб’єктів адміністративного права. Основи 
адміністративно-правового статусу громадян України. 
Адміністративна правосуб’єктивність громадян. Права та обов’язки 
громадян у сфері виконавчої влади. Звернення громадян: пропозиція 
(зауваження), заява (клопотання), скарга. Адміністративно-правовий 
статус іноземних громадян та осіб без громадянства. 

Президент України як суб’єкт адміністративного права.  
Президент України – глава держави. Президент України і вико-

навча діяльність. Президент України і виконавча влада. Повноважен-
ня Президента України. Основні завдання та функції Адміністрації 
Президента України.  

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. 
Поняття органів виконавчої влади. Ознаки органів виконавчої влади. 
Правове становище органів виконавчої влади. Класифікація органів 
виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Особливість 
побудови та функціонування органів виконавчої влади (розпо-
рядництво, підпорядкованість, підконтрольність, підзвітність, коорди-
нація). 

Правове становище Кабінету Міністрів України. Центральні 
органи виконавчої влади міністерство, державний комітет, державна 
служба, державне агентство, державна інспекція, центральний орган 
виконавчої влади зі спеціальним статусом. Органи влади Автономної 
Республіки Крим. Місцеві державні адміністрації.  

Поняття державної служби в Україні. Основні принципи дер-
жавної служби. Правовий статус державного службовця. 

Правове регулювання державної служби. Система управління 
державною службою. Повноваження центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби. 

Вступ на державну службу та службова кар’єра. Особливості 
проходження державної служби в окремих державних органах. Патронатна 
служба. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних 
службовців. Підстави для припинення державної служби. 

Поняття громадського об’єднання, принципи утворення та 
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діяльності. Умови утворення та реєстрації громадського обєднання, його 
права та діяльність. Особливості та порядок припинення громадських 
об'єднань. Відповідальність за порушення законодавства про громадські 
обєднання. 
 

Тема 5. Форми публічного адміністрування 
Поняття форми публічного адміністрування. Правові форми 

публічного адміністрування. Неправові форми публічного 
адміністрування. Видання нормативних актів. Видання індивідуальних 
(ненормативних, адміністративних) актів. Проведення організаційних 
заходів. Здійснення матеріально-технічних операцій. 

Адміністративні договори та послуги як форми публічного 
адміністрування. 

Поняття, ознаки та юридичне значення правових актів публічного 
адміністрування. Класифікація актів публічного адміністрування. Правові 
акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та 
місцевих органів виконавчої влади. Акти суб’єктів місцевого 
самоврядування.  

Вимоги, до правових актів публічного адміністрування. Вимоги 
загального характеру. Спеціально-юридичні вимоги. Організаційно-технічні 
вимоги. 

Дія правових актів публічного адміністрування в просторі, часі та за 
колом осіб. Набуття чинності, зміна, припинення, зупинення та 
скасування правових актів публічного адміністрування. 

 
Тема 6. Адміністративно-правові методи 

Поняття адміністративно-правових методів управління. Види 
адміністративно-правових методів. Загальні та спеціальні методи 
управління. Наукові і ненаукові. Державні і громадські. Прямого і 
непрямого впливу. Демократичні і диктаторські. Адміністративні і 
економічні. Методи переконання та примусу.  

Адміністративний примус та його види. Характерні риси адмі-
ністративного примусу. Заходи адміністративного примусу. Заходи 
адміністративного запобігання (адміністративно-попереджувальні 
заходи). Заходи припинення правопорушень. Заходи припинення 
загального призначення. Заходи припинення спеціального призна-
чення. Адміністративні стягнення. 

 
Тема 7. Адміністративна відповідальність 

Поняття адміністративної відповідальності. Основні риси адмі-
ністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної 
відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. 
Адміністративне правопорушення (проступок) та його ознаки. Склад 
адміністративного правопорушення.  

Загальні правила накладення адміністративного стягнення. 
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Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне 
правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність за 
адміністративне правопорушення. Строки притягнення до адміністра-
тивної відповідальності.  

Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 
 

Тема 8. Законність і дисципліна  
у сфері публічного адміністрування  

Поняття режиму законності і дисципліни в публічному 
адмініструванні. Гарантії законності в публічному адмініструванні. 
Загальна характеристика способів забезпечення законності і 
дисципліни в публічному адмініструванні. 

Контроль – основний засіб забезпечення законності і дисцип-
ліни в публічному адмініструванні. Напрями здійснення контролю в 
сфері публічного адміністрування. Органи, які здійснюють контроль 
та їх повноваження. Прокурорський нагляд за законність в 
публічному адмініструванні. Громадський контроль. 

 
Тема 9. Адміністративний процес 

Доктринальні підходи до розуміння адміністративного процесу. 
Структура адміністративного процесу. Поняття адміністративного 
процесу за КАС України. 

Характеристика окремих адміністративних проваджень. Стадії 
адміністративно-процесуальної діяльності. 

 
Тема 10. Провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 
Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Засоби забезпечення провадження в справах про 
адміністративні правопорушення. 

Доставляння порушника. Привід порушника. Адміністративне 
затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і доку-
ментів. Порушення справи про адміністративне правопорушення. 
Розгляд справи про адміністративне правопорушення і винесення по 
справі постанови. Оскарження (або опротестування) постанови по 
справі про адміністративне правопорушення. Виконання постанови 
про накладення адміністративного стягнення. 

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адмініс-
тративні правопорушення. 

 
Тема 11. Загальні положення адміністративного 

судочинства 
Завдання адміністративного судочинства. Законодавство про 
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адміністративне судочинство. Право на судовий захист. Принципи 
адміністративного судочинства. Забезпечення апеляційного та каса-
ційного оскарження рішень адміністративного суду. Обов’язковість 
судових рішень. Мова, якою здійснюється адміністративне судочин-
ство. Правова допомога при вирішені справ в адміністративному суді. 
 

Тема 12. Організація адміністративного судочинства 
Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних 

справ. Склад суду. Відводи. Судові виклики і повідомлення. Фіксу-
вання адміністративного процесу. Докази. Судові витрати. 

 
Тема 13. Провадження в суді першої інстанції 

Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження 
в адміністративній справі. Підготовче провадження. Судовий розгляд 
справи. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення, закриття 
провадження у справі. Судові рішення. Особливості провадження в 
окремих категоріях адміністративних справ. 

 
Тема 14. Перегляд судових рішень 

Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Прова-
дження за винятковими обставинами. Провадження за нововияв-
леними обставинами. 
 

Тема 15. Процесуальні питання, пов’язані  
з виконанням судових рішень в адміністративних справах 

Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання 
законної сили судовим рішенням. Постанови суду, які виконуються 
негайно. Порядок виконання судових рішень в адміністративних 
справах. Звернення судових рішень в адміністративних справах до 
примусового виконання. Оформлення виконавчого листа, 
виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, 
що не підлягає виконанню. Зміст виконавчого листа. Видача 
дубліката виконавчого листа. Поновлення пропущеного строку для 
пред’явлення виконавчого листа до виконання. Примирення сторін у 
процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи 
встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Зміна 
сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових 
рішень. Особливості повороту виконання в окремих категоріях 
адміністративних справ. Судовий контроль за виконання судових 
рішень в адміністративних справах. 

 
Тема 16. Заходи процесуального примусу 

Підстави і порядок застосування заходів процесуального 
примусу. Види заходів процесуального примусу. Попередження і 
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видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів 
для дослідження судом. Привід. 
 

Тема 17. Адміністративно-правові засади управління 
економічною діяльністю 

Необхідність і характер публічного управління та 
адміністрування економікою. Зміст державного керівництва у сфері 
економіки. Система центральних і місцевих органів управління у 
сфері економіки.  

Організаційно-правові засади управління агропромисловим 
комплексом.  

Система органів управління агропромисловим комплексом та їх 
компетенція.  

Організаційно-правові засади управління будівництвом і житло-
во-комунальним господарством. 

Система органів управління будівництвом і житлово-комуналь-
ним господарством.  

Організаційно-правові засади управління комунікаціями. 
Система органів управління транспортом і зв’язком. 

Організаційно-правові засади управління використанням і 
охороною природних ресурсів.  

Органи управління використанням і охороною природних 
ресурсів.  

Органи управління митною справою.  
Тема 18. Управління соціально-культурною діяльністю 
Організаційно-правові засади управління освітою і наукою. 
Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я 

населення. 
Організаційно-правові засади управління культурою. 
Організаційно-правові засади управління соціальним захистом 

населення. 
 

Тема 19. Управління адміністративно-політичною діяльністю 
Організаційно-правові засади управління обороною. 
Організаційно-правові засади управління національною безпекою. 
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. 
Організаційно-правові засади управління закордонними справами. 
Організаційно-правові засади управління юстицією. Система 

органів управління в галузі юстиції. 
 

Частина 2 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
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Тема 1. Предмет, метод і система фінансового права 
Проблеми визначення предмету фінансового права в сучасній 

Україні. Ознаки відносин, що становлять предмет фінансового права. 
Владні повноваження в галузі фінансів як складова організуючої 
діяльності. Елементи владних повноважень у галузі фінансів. 
Фінансове правовідношення. Специфіка фінансових відносин.  

Суб’єктивний вплив держави на суб’єктів фінансових відносин. 
Методи фінансового права як галузі публічного права. Ознаки 
методів фінансового права. Особливості прояву методу державно-
владних приписів у фінансовому праві. Оперативна самостійність 
суб’єктів фінансового права та суб’єктів адміністративного права – 
порівняльний аналіз. Метод субординації, метод погодження, метод 
рекомендації та метод реординаційних зв’язків як методи фінансового 
права. 

Функція права в галузі фінансів.  
Поняття фінансового права як галузі права. Фінансове право в 

системі права України. Зв’язок фінансового права з провідними 
галузями публічного права (конституційного, адміністративного 
тощо) та приватного права (цивільного, господарського тощо). 
Відмежування фінансового права як галузі права від фінансового 
права як галузі законодавства. Наука фінансового права та її предмет. 

Джерела фінансового права. Рішення Конституційного Суду 
України у системі джерел фінансового права. Міжнародні правові 
акти як джерела фінансового права. 

Пандектна система фінансового права. Складові загальної та 
особливої частини фінансового права. 

 
Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансові 

правовідносини 
Поняття фінансово-правової норми. Особливості фінансово-

правової норми. Зміст фінансово-правової норми. Ознаки фінансово-
правових норм. Імперативність фінансово-правових норм. Види 
фінансово-правових норм: залежно від способу впливу на учасників 
фінансових відносин (зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючи); 
залежно від змісту (матеріальні та процесуальні); залежно від способу 
вираження закріплених в диспозиції правил поведінки (прості, 
описові, бланкетні та відсильні); за об’ємом регулювання суспільних 
відносин (загальні фінансово-правові норми та спеціальні фінансово-
правові норми); залежно від терміну дії (постійні та тимчасові); 
залежно від дії у просторі (загальнодержавні та місцеві).  

Форми реалізації норм фінансового права (виконання, 
використання, дотримання, застосування). 

Структура фінансово-правової норми. Ознаки санкцій 
фінансово-правових норм.  
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Поняття й види фінансових правовідносин. Особливості 
фінансових правовідносин. Функції фінансових правовідносин у 
механізмі правового впливу. Склад фінансових правовідносин. 
Суб’єкти фінансового права та суб’єкти фінансових правовідносин. 
Об’єкт фінансових правовідносин. Владно-майнова природа 
фінансових правовідносин. Матеріальний та юридичний зміст 
фінансових правовідносин. Юридичні факти у фінансовому праві.  

 
Тема 3. Публічні фонди в Україні 

Наукові підходи до розуміння поняття «фінансова система». 
Матеріальне, економічне та правове розуміння сутності фінансової 
системи держави. Структура фінансової системи України та її рівні: 
сфери, ланки, елементи (інститути) фінансової системи. Базова та 
додаткові сфери фінансової системи України. Публічні фінанси 
(централізовані фінанси) та фінанси господарюючих суб’єктів 
(децентралізовані фінанси) як складові базової сфери фінансової 
системи України.  

Перша ланка фінансової системи України. Бюджетна система 
України та її структура. Складові частини бюджету. Державний фонд 
регіонального розвитку. Спеціальний фонд бюджету. Власні 
надходження бюджетних установ та їх групи. Фонд соціального 
захисту інвалідів як складова доходів Державного бюджету України. 
Фонд підтримки інвалідів як складова спеціального фонду місцевого 
бюджету. Джерела формування Пенсійного фонду як складової 
частини загального фонду Державного бюджету. Фонд охорони 
навколишнього природного середовища як складова спеціального 
фонду бюджету.  

Друга ланка фінансової системи - державні цільові позабюджетні 
фонди коштів. Поняття та ознаки державних цільових позабюджетних 
фондів коштів. Пенсійний фонд; Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд 
соціального страхування як складові другої ланки фінансової системи 
України. Джерела формування зазначених фондів. Джерела 
формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
Система гарантування вкладів фізичних осіб. 

Третя ланка фінансової системи України - кредитна система. 
Поняття та функції державного (місцевого) кредиту. Форми 
державного (місцевого) кредиту. Держава (органи місцевого 
самоврядування) як боржник у правовідносинах по державному 
(місцевому) кредиту. Держава (місцеві органи) як гарант у відносинах 
по державному (місцевому) кредиту. Державний борг як наслідок 
державного кредиту. Суб’єкти, які мають право здійснювати зовнішні 
запозичення від імені держави та органів місцевого самоврядування. 
Інститут державного кредитування. Відмінність державного кредиту 
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від державного кредитування та фінансового кредиту. Фінансовий 
кредит та його види. Банківський кредит як інститут фінансового 
права. Поняття фінансової установи. Види фінансових установ та 
фінансових послуг за законодавством України. Принципи 
кредитування. Фонди державних фінансово-кредитних установ: 
Національного банку України; публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» та публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 
Державної іпотечної установи та Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. 

Четверта ланка фінансової системи України - фонди обов’язкового 
страхування. Обов’язкове державне страхування: страхування життя 
та види такого страхування; обов’язкове державне страхування майна 
та види такого страхування; страхування відповідальності та 
страхування економічних ризиків.  

Фінанси господарюючих суб’єктів - основа децентралізованих 
фінансів. Публічний зміст та регулювання фінансів господарюючих 
суб’єктів як складової фінансової системи України. Взаємозв’язок 
фінансів господарюючих суб’єктів з іншими складовими фінансової 
системи України. Специфіка фінансів домогосподарств.  

Загально-правова характеристика додаткових сфер фінансової 
системи. Сфера міжнародних фінансів як складова додаткової сфери 
фінансової системи. Наукові підходи до розуміння поняття 
«міжнародні фінанси». Сфера фінансового ринку як складова 
додаткової сфери фінансової системи. Особливості фінансового ринку 
як складової фінансової системи. Наукові підходи до визначення 
ланок фінансового ринку як складової фінансової системи. 

 
Тема 4. Фінансова діяльність інститутів публічної влади 

Ґенеза поняття «фінансова діяльність». Співвідношення поняття 
«публічні фінанси» та «публічна фінансова діяльність». Поняття та 
ознаки фінансової діяльності держави та органів місцевого 
самоврядування. Особливість правової організації фінансової 
діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Зміст 
фінансової діяльності. Об’єкт фінансової діяльності держави та 
органів місцевого самоврядування. Особлива роль держави та органів 
місцевого самоврядування у фінансовій діяльності як суб’єктів 
фінансової діяльності.  

Наукові підходи до визначення принципів фінансової діяльності. 
Визначення системи принципів фінансової діяльності в науці 
фінансового права. Загально-правові, міжгалузеві, галузеві принципи 
фінансової діяльності та принципи інститутів фінансового права. 
Принцип пріоритетності публічних видатків по відношенню до 
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прибутків публічних фондів коштів та його ключова роль у 
фінансовій діяльності. Відмінність приватних фінансів від публічних. 

Методи фінансової діяльності та їх групи. Методи мобілізації та їх 
групи. Методи розподілу фондів коштів. Методи використання 
фондів коштів. Місце і призначення методу фінансового контролю у 
фінансовій діяльності держави та органів місцевого самоврядування. 

Форми фінансової діяльності та їх класифікація. Правові форми 
фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. 
Фінансово-правові акти, їх види. Класифікації фінансово-правових 
актів. Ієрархія фінансово-правових актів. Фінансово-планові акти та їх 
види. Індивідуальні фінансові акти та їх види.  

Тема 5. Правове регулювання фінансового контролю 
Проблеми визначення поняття фінансового контролю у 

юридичній літературі. Особливості, завдання та принципи 
фінансового контролю. Лімська декларація. Фінансова дисципліна. 
Завдання фінансового контролю. Предмет та об’єкт фінансового 
контролю. Принципи фінансового контролю. Класифікація видів 
фінансового контролю залежно від: часу проведення; від суб’єктів, 
які провадять фінансовий контроль; об’єкта контролю; джерел 
інформації (фактичний та документальний); за формою проведення 
(обов’язковий та ініціативний). Державний фінансовий контроль. 
Відомчий фінансовий контроль. Внутрішньогосподарський 
фінансовий контроль. Аудиторський фінансовий контроль. 
Державний фінансовий аудит та органи, які уповноважені його 
здійснювати. Громадський фінансовий контроль.  

Методи фінансового контролю. Поняття ревізії. Види ревізій. 
Акт ревізії. Поняття та види перевірок. Податкові перевірки та 
зустрічні звірки. Обстеження. Експертиза. Облік. Моніторинг. 

Система органів фінансового контролю. Повноваження органів 
загальної компетенції у сфері фінансового контролю. Представницькі 
органи як органи фінансового контролю. Повноваження комітетів 
Верховної Ради України та місцевих рад у сфері фінансового 
контролю. Повноваження Президента України у сфері фінансового 
контролю. Повноваження Кабінету Міністрів України та виконавчих 
органів місцевих рад у сфері фінансового контролю. 

Повноваження органів спеціальної компетенції у сфері 
фінансового контролю. Повноваження Рахункової палати України у 
сфері фінансового контролю. Повноваження Міністерства фінансів у 
сфері фінансового контролю. Повноваження органів Державної 
казначейської служби в Україні. Повноваження органів Державної 
аудиторської служби України. Повноваження органів Державної 
фіскальної служби у сфері фінансового контролю. Система 
фінансового моніторингу за законодавством України. Державний та 
первинний фінансовий моніторинг. Спеціально визначені суб’єкти 
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первинного фінансового моніторингу та загальні суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу. Державний фінансовий контроль у сфері 
ринків фінансових послуг. Повноваження Національного банку 
України у сфері фінансового контролю.  

 
Тема 6. Відповідальність за порушення фінансового 

законодавства 
Зміст юридичної відповідальності. Позитивний та 

ретроспективний аспекти юридичної відповідальності. Ознаки, 
властиві юридичній відповідальності. Відповідальність за порушення 
фінансового законодавства. Види юридичної відповідальності за 
порушення фінансового законодавства. 

Місце фінансової відповідальності в системі юридичної 
відповідальності. Принципи, функції та ознаки фінансово-правової 
відповідальності. Види фінансових порушень як підстав фінансової 
відповідальності.  

Фінансово-правові санкції за порушення фінансового 
законодавства. Ознаки фінансово-правових санкцій. 

Види фінансових санкцій. Пеня як вид фінансово-правової 
санкції. Відмінність фінансового штрафу від адміністративного. 
Примусове стягнення невнесених у строк обов’язкових платежів. 
Поняття «порушення бюджетного законодавства» та відповідальність 
за порушення бюджетного законодавства: попередження про 
неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо 
усунення такого порушення; зупинення операцій з бюджетними 
коштами; призупинення бюджетних асигнувань; зменшення 
асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі нецільового 
використання бюджетних коштів; повернення бюджетних коштів до 
відповідного бюджету; заборона укладення кредитних договорів 
певним суб’єктам бюджетних правовідносин; зупинення дії рішення 
про місцевий бюджет у разі порушення бюджетного планування; 
безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів. Проблеми 
визначення поняття нецільового використання бюджетних коштів. 
Відповідальність, передбачена законодавством за нецільове 
використання субвенції виділеної з бюджету. Відповідальність за 
порушення податкового права. Заходи впливу, які має право 
застосувати Національний банк України до порушників банківського 
законодавства. Строки давності. 

 
Тема 7. Бюджетне право України та бюджетні 

правовідносини  
Бюджетне право як інститут фінансового права. Предмет, метод 

та система бюджетного права. Джерела бюджетного права. Принципи 
бюджетного права та інститутів бюджетного права. Види бюджетно-
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правових норм їх характеристика. Бюджетний устрій як один з 
інститутів матеріального бюджетного права. Інститут бюджетних 
повноважень України та органів місцевого самоврядування як 
інститут матеріального бюджетного права. Бюджетний процес як 
інститут бюджетного права. Інші інститути бюджетного права. 
Система бюджетного законодавства. Порядок подання до Верховної 
Ради України та розгляду законопроектів, які впливають на показники 
бюджету, та введення їх в дію. 

Бюджетні правовідносини: поняття та особливості. Система 
бюджетних правовідносин. Структура бюджетних правовідносин. 
Суб’єкти бюджетних правовідносин. Бюджетні повноваження органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. Суб’єкти 
бюджетно-процесуальних правовідносин. Розпорядники та 
одержувачі бюджетних коштів як учасники бюджетного процесу. 
Розпорядники бюджетних коштів: головні розпорядники та 
розпорядники нижчого рівня. Повноваження головних розпорядників 
у бюджетному процесі. Розпорядники нижчого рівня їх права та 
обов’язки. Права та обов’язки одержувачів бюджетних коштів. 
Відповідальні виконавці у бюджетному процесі. 

 
Тема 8. Бюджетна система України 

Поняття бюджету. Історія виникнення, сутність та значення 
бюджету для держави. Бюджет як економічна, правова категорія. 
Англосаксонський та романо-германський підхід до розуміння 
поняття бюджету як юридичної категорії. Ознаки, принципи та 
функції бюджету. Правові форми бюджету.  

Бюджетний період та бюджетний цикл. Значення бюджету для 
функціонування держави, її адміністративно-територіальних 
утворень. Особливі обставини, за яких бюджетний період може бути 
іншого періоду ніж визначено Конституцією України. 

Поняття «бюджетна система держави». Структура бюджетної 
системи федеративної та унітарної держави. Принципи, на яких 
ґрунтується бюджетна система України, їх характеристика.  

Поняття місцевих бюджетів, їх види. Бюджети місцевого 
самоврядування. Бюджети об’єднаних територіальних громад як 
складова бюджетної системи України. Зведений бюджет: поняття та 
рівні, на яких в Україні створюється зведений бюджет. 

 
Тема 9. Правове регулювання бюджетних надходжень та 

бюджетних витрат. Міжбюджетні трансферти 
Складові та структура бюджету. Складові загального та 

спеціального фондів бюджетів. Власні надходження бюджетних 
установ.  

Резервний фонд бюджету та державний фонд регіонального 
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розвитку: поняття, правові засади формування та використання. 
Бюджет розвитку місцевих бюджетів. 

Бюджетна класифікація її правове регулювання та призначення. 
Структура бюджетної класифікації. Співвідношення поняття «доходи 
бюджету» та «надходження бюджету». Класифікація доходів 
бюджету: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи 
від операцій з капіталом; трансферти (дотації та субвенції).  

Видаткова частина бюджетів. Співвідношення понять «видатки 
бюджету» та «витрати бюджету». Загальні принципи розподілу 
видатків між ланками бюджетної системи України. Класифікація 
видатків та кредитування бюджету: програмна класифікація видатків 
та кредитування бюджету; відомча класифікація видатків та 
кредитування бюджету; функціональна класифікація видатків та 
кредитування бюджету. Економічна класифікація видатків. Поточні 
та капітальні видатки. Класифікація фінансування бюджету та 
класифікація боргу. Співвідношення понять «фінансування» та 
«асигнування». 

Дефіцит та профіцит бюджету. Секвестрування та захищені 
статті видатків. 

Поняття міжбюджетних відносин. Порядок розмежування 
надходжень та витрат між ланками бюджетної системи. Бюджетне 
регулювання. Повноваження рад у сфері бюджетного регулювання. 

Видатки, що здійснюються з Державного та місцевих бюджетів. 
Порядок передачі видатків на виконання власних повноважень між 
місцевими бюджетами. Видатки на виконання делегованих 
повноважень. 

Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Трансферти у 
бюджетній сфері. Поняття та види дотацій у бюджетних 
правовідносинах за законодавством України. Базова, реверсна дотація 
та додаткова дотація. Поняття та види субвенцій за бюджетним 
законодавством України. 

 
Тема 10. Правові основи бюджетного процесу 

Поняття бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу. 
Суб’єкти бюджетно-процесуальних правовідносин. 

Перша стадія бюджетного процесу - складання проектів 
бюджетів фінансовими органами. Розробка основ для складання 
бюджетів. Правове призначення Основних напрямів бюджетної 
політики на наступний бюджетний період. Середньострокове 
бюджетне планування. Повноваження Міністерства фінансів України 
та місцевих фінансових органів при складанні проектів бюджетів. 
Бюджетні запити: поняття та правове призначення. Подання проекту 
закону України про Державний бюджет до Верховної Ради України 
Кабінетом Міністрів України. Документи, які додаються до проекту 
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Закону України про Державний бюджет України. Складання місцевих 
бюджетів. Правові форми фінансової діяльності на першій стадії 
бюджетного процесу. Суб’єкти, які беруть участь на першій стадії 
бюджетного процесу.  

Друга стадія бюджетного процесу - розгляд та прийняття закону 
про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети. 
Повноваження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у 
бюджетному процесі. Правове значення Висновків та пропозицій до 
проекту закону про Державний бюджет України. Питання, які 
приймаються у другому читанні. Затвердження закону про 
Державний бюджет України. Друга стадія бюджетного процесу щодо 
місцевих бюджетів. Правові форми фінансової діяльності на другій 
стадії бюджетного процесу. Суб’єкти, які беруть участь у другій 
стадії бюджетного процесу.  

Третя стадія бюджетного процесу - виконання бюджету. Стадії 
виконання бюджету. Розпис доходів бюджету та його правове 
значення. Бюджетне фінансування. Бюджетне призначення. Системи 
касового виконання бюджету: казначейська; банківська та змішана. 
Єдиний казначейський рахунок. Призначення єдиного казначейського 
рахунку. Закриття бюджетних рахунків. Підстави та порядок внесення 
змін до актів про бюджет. Правові форми фінансової діяльності на 
третій стадії бюджетного процесу. Суб’єкти, які беруть участь у 
третій стадії бюджетного процесу. 

Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 
рішення щодо нього. Зведений звіт про виконання бюджету. 
Гласність та публічність останньої стадії бюджетного процесу. 
Правові форми фінансової діяльності на четвертій стадії бюджетного 
процесу. Суб’єкти, які беруть участь на останній стадії бюджетного 
процесу. Зміст правових актів про бюджет.  

Повноваження основних учасників бюджетно-процесуальних 
відносин на стадіях бюджетного процесу.  

 
Тема 11. Правове регулювання публічних доходів  

Інститут правового регулювання публічних доходів: державних 
доходів та доходів органів місцевого самоврядування. Предмет 
інституту правового регулювання публічних доходів. Відносини, які 
входять до складу інституту правового регулювання публічних 
доходів. Суб’єктивний вплив держави на суб’єктів інституту 
правового регулювання публічних доходів. 

Поняття «державні доходи», «публічні доходи» та 
«надходження бюджетів». Система публічних доходів. Джерела 
державних доходів. Централізовані доходи держави. Децентралізовані 
доходи держави. Поняття «місцеві доходи». Джерела доходів органів 
місцевого самоврядування. Відмітність поняття «державні доходи» 
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від поняття «державні ресурси». Методи, які застосовуються при 
залученні різних видів доходів до публічних фондів коштів. 
Класифікації публічних (державних та місцевих) доходів за 
законодавством України та в науці фінансового права.  

Неподаткові доходи в системі державних доходів. Неподаткові 
платежі: державне мито, судовий збір, адміністративний збір тощо. 
Платежі штрафного характеру як джерело доходів бюджетів та інших 
публічних фондів коштів. Доходи бюджетів від приватизації та 
доходи від некомерційного продажу. Доходи від кредитування та 
надання гарантій. Відмінність податкових платежів від неподаткових. 

 
Тема 12. Податкове право 

Поняття податкового права. Податкове право як інститут 
фінансового права України. Особливості податково-правових норм та 
правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин. Платники 
податків і зборів, податкові агенти. Права та обов’язки платників 
податків і зборів та податкових агентів. Поняття та зміст податкового 
обов’язку. 

Поняття, функції та елементи юридичного складу податків. 
Ознаки податків, що відмежовують їх від інших обов’язкових 
платежів до публічних фондів коштів. Види податків, їх 
характеристика. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і 
збори. Поняття податкової системи, принципи її організації. 

 
Тема 13. Правове регулювання справляння окремих 

податків і зборів 
Правові основи справляння податку на прибуток підприємств. 

Загальна характеристика справляння податку на доходи фізичних 
осіб. Правове регулювання справляння непрямих податків за 
законодавством України. Екологічний податок та рентна плата: 
поняття та правові основи справляння.  

Правові основи справляння місцевих податків і зборів. Податок 
на майно та його складові. Правове регулювання єдиного податку. 
Порядок справляння факультативних (необов’язкових) місцевих 
зборів. 

 
 

Тема 14. Правове регулювання державного кредиту 
Поняття державного кредиту та його значення. Основні 

принципи державного кредиту.  
Правові засади державного та місцевого запозичення. 

Державний та місцевий борг. Оборотний та вільний залишок 
бюджетних коштів. Джерела фінансування бюджету. Здійснення 
державних запозичень та управління державним боргом. Суб’єкти, 
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яким належить право здійснення державних (місцевих) внутрішніх та 
зовнішніх запозичень. Державні та місцеві гарантії. Право стягнення 
простроченої заборгованості у відносинах державних (місцевих) 
гарантій. 

 
Тема 15. Правове регулювання публічних видатків 

Інститут правового регулювання публічних видатків: державних 
видатків та видатків органів місцевого самоврядування. Предмет 
правового регулювання інституту публічних видатків. Відносини, які 
входять до складу інституту правового регулювання публічних 
видатків. Суб’єктивний вплив держави на суб’єктів інституту 
правового регулювання публічних видатків. 

Поняття державних видатків. Система державних видатків. 
Співвідношення понять «державні видатки» та «видатки Державного 
бюджету» та «витрати бюджету». Класифікація державних видатків. 
Централізовані витрати держави. Децентралізовані витрати держави. 
Місцеві видатки. Джерела видатків органів місцевого 
самоврядування. 

Фінансування державних видатків та його види. Принципи 
фінансування. Видатки Державного бюджету та їх види. Видатки з 
місцевих бюджетів. 

Поняття бюджетного фінансування. Принципи бюджетного 
фінансування. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування. 
Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. Поняття 
кошторису. Види кошторисів. Структура кошторису бюджетної 
установи. Значення кошторису. Класифікація норм витрат кошторису. 
Кошторисний процес. 

Поняття, види та ознаки державного кредитування. Загальні та 
спеціальні принципи державного кредитування. 

 
Тема 16. Правове регулювання банківської діяльності 

Історично-правові аспекти становлення банківської системи. 
Етимологічні аспекти походження терміну «банк». Проблеми 
визначення дефініції «банк» в юридичній літературі та законодавстві 
України. Підходи до визначення терміна «банк» в романо-германській 
(континентальній) та англосаксонській системах права. 

Державне регулювання банківської системи в сучасних умовах. 
Проблема визначення в юридичній літературі поняття банківського 
права. Предмет банківського права. Публічне та приватне банківське 
право. Специфіка, види та структура суспільних відносин, які є 
предметом банківського права. Методи банківського права. Механізм 
банківсько-правового регулювання банківсько-правових відносин. 

Основні види банківського регулювання. Поняття валютного 
регулювання та його мета. Поняття пруденційного регулювання. 
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Форми пруденційного регулювання за законодавством України. 
Форми адміністративного регулювання. Форми індикативного 
регулювання. 

Міжнародне співробітництво з розвитку банківського права. 
Рівні міжнародного співробітництва з розвитку банківського права. 
Універсальний рівень співробітництва. Рішення Базельського 
комітету з банківського нагляду. Правовий захист банківської 
таємниці. Договір QI. Регіональний рівень співробітництва з розвитку 
банківського права. Банківські директиви ЄС та їх правове значення. 

Безпосередній об’єкт дослідження банківського права. 
Банківська система України та інших держав. Перший рівень 
банківської системи України - Національний банк України. Другий 
рівень банківської системи України. Види банківських установ, які 
можуть бути створені на території України. Державні банки України. 
Банки державного сектору. Універсальні та спеціалізовані банки. 
Види спеціалізованих банків за законодавством України: ощадні, 
інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові). Класифікація банків 
за організаційно-правовою формою. Створення банків у формі 
публічного акціонерного товариства або кооперативного банку. 
Системно важливі банки. Банк з іноземним капіталом. Банківські 
групи. 

Система банківського нагляду за законодавством України. 
Головна мета банківського нагляду та регулювання. Об’єкти 
банківського нагляду. Основні завдання банківського нагляду. 
Система банківського нагляду та її рівні. Юридичні факти за 
наявності яких, суб’єкти банківського нагляду застосовують заходи 
впливу. Особливий режим контролю: поняття та порядок 
застосування. Правові наслідки застосування до банківської установи 
особливого режиму контролю. Інспекційні перевірки. Заходи впливу 
до порушників банківського законодавства. 

 
Тема 17. Правові засади платіжної системи та обігу коштів в 

Україні 
Платіжний оборот. Проблема визначення поняття «платіжна 

система» в юридичній літературі. Платіжна організація. Обов’язкова 
функція платіжної системи. Види платіжних систем: 
внутрішньодержавна та міжнародна платіжні системи.  

Поняття внутрішньодержавної платіжної системи та її види. 
Поняття міжнародної платіжної системи. Валюта міжнародних 
платіжних систем. Підстави проведення внутрішньобанківського 
клірингу. Міжбанківські розрахунки. Кореспондентські рахунки: 
поняття, порядок відкриття та призначення. Строки переказу коштів. 
Банківський платіжний інструмент.  

Правове регулювання готівкового та безготівкового обігу. 
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Визначення в юридичній літературі поняття «безготівкові 
розрахунки». Принципи організації безготівкових розрахунків: 
обов’язковості збереження коштів підприємств та установ на 
рахунках у банківських установах; проведення всіх розрахунків через 
банк; недопустимості затримки розрахунків; здійснення платежів 
лише за згодою (акцептом) платника; вільного вибору видів і форм 
платіжних інструментів. Ліміт каси. Законодавчо встановлені межі 
готівкового розрахунку. Види розрахунків щодо яких гранична сума 
розрахунків готівкою не застосовується. 

Правові форми платіжних інструментів. Види розрахункових 
документів. Повноваження розрахункових палат.  

Правове регулювання використання електронних грошей та 
інших електронних платіжних засобів. 

Порядок відкриття банками рахунків у національній та 
іноземній валюті. Види рахунків. 

 
Тема 18. Правові засади валютного регулювання і 

валютного контролю 
Поняття валюти і валютних цінностей. Правове регулювання 

обігу валюти на території України. Правила здійснення операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти. Готівковий обіг іноземної валюти 
на території України. Порядок здійснення розрахунків в іноземній 
валюті. 

Система, правовий статус та повноваження органів валютного 
контролю в Україні. Відповідальність за порушення валютного 
законодавства. 

 
 

Тема 19. Міжнародне фінансове право 
Поняття і предмет міжнародного фінансового права. Міжнародні 

фінансові відносини, їх сутність, види. Взаємозв'язок міжнародного та 
національного фінансового права. Джерела міжнародного 
фінансового права. Міжнародне податкове право. Міжнародне 
банківське право. Міжнародне валютне право. Правові форми 
міжнародних фінансових організацій та їх функції. 
 

Частина 3   
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

 
Тема 1. Предмет, методи і система інформаційного права 
Інформаційне право як наука, галузь права і навчальна 

дисципліна. Предмет інформаційного права. Методи  інформаційного 
права. 
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Поняття, об’єкт, зміст та принципи інформаційних відносин. 
Суб’єкти інформаційних правовідносин.  

Система інформаційного права. Поняття та особливості 
інформаційно-правових норм. Інститути інформаційного права. 
 

Тема 2. Джерела інформаційного права 
Поняття джерел інформаційного права. Інформаційне  

законодавство України  як основа інформаційного права. Місце 
інформаційного законодавства в національній правовій системі. 

Система інформаційного законодавства. Загальна 
характеристика джерел інформаційного законодавства України. 
Перспективи  розвитку національного  інформаційного законодавства. 
Проблеми систематизації інформаційного законодавства. 

 
Тема 3. Інформація як правова категорія  

Поняття інформації як наукової та юридичної категорії. Ознаки 
інформації як правової категорії.  

Інформація як об'єкт інформаційних відносин. Носії інформації. 
Документ як матеріальний носій інформації. 

Інформаційна продукція. Інформаційні послуги.  
Класифікація інформації за чинним законодавством України. 

Види інформації за змістом. 
Поняття, види, правове регулювання інформаційних ресурсів. 

 
 
 

Тема 4. Правове регулювання  окремих видів   інформації 
Масова інформація: поняття, ознаки, види. Правові засади 

регулювання відносин у сфері масової інформації. Засоби масової 
інформації. 

Публічна інформація як об’єкт правового регулювання. 
Реклама як різновид масової інформації. Інформація про товар 

(роботи, послуги). 
Особливості правового регулювання інших видів інформації 

(правової, податкової та ін.). 
 

Тема 5. Право на інформацію як інститут інформаційного права  
Поняття і зміст права на інформацію. Суб’єкти права та 

інформацію. Види  інформаційних  прав та свобод  фізичної особи. 
Гарантії права на інформацію. Права людини і громадянина щодо 
доступу до інформації про  фізичну особу (персональних даних). 

Поняття охорони права на інформації. Зміст і види захисту 
інформації. Інститути  спростування інформації та права на відповідь.   

Конституційно-правові обмеження права на інформацію 
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Тема 6. Правовий порядок доступу до інформації 

Поняття доступу до інформації. Види інформації за порядком 
доступу. Відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом. 

Правовий механізм доступу до відкритої інформації. 
Інформаційний запит на доступ до публічної інформації. 

Умови обмеження доступу до інформації за чинним 
законодавством  

 
Тема 7. Інформація з обмеженим доступом 

Поняття і види інформації з обмеженим доступом. Таємна 
інформація: поняття та види. Особливості правового регулювання 
окремих видів таємної інформації. 

Конфіденційна інформація за чинним законодавством. 
Персональні дані як об’єкт правового захисту. Проблеми правового 
регулювання  комерційної  таємниці. 

Службова інформація: поняття, зміст, особливості правового 
регулювання. 

 
Тема 8. Юридична відповідальність за порушення 

інформаційного законодавства 
Поняття інформаційного правопорушення, його ознаки. Основні 

види правопорушень за чинним законодавством.  
Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

інформаційних відносин.  
Випадки звільнення від відповідальності. Оціночні судження. 
 

Тема 9. Правовий статус органів  державної влади і 
управління в інформаційній сфері 

Основні засади державної політики і управління в 
інформаційній сфері. Національна програма інформатизації. Система і 
правовий статус органів державної влади  і управління в 
інформаційній  сфері. Правові засади діяльності державних органів в  
інформаційній сфері.   
 

Список рекомендованих джерел 
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