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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Метою проведення вступного випробування зі спеціальності є систематизація 

теоретичних та прикладних знань здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії щодо розуміння спеціальних суспільних знань, у межах і за 
допомогою яких здійснюється теоретико-прикладне освоєння державно-правової дійсності; 
володіння глибокими теоретичними знаннями з правознавства та наявність певних навичок 
самостійного юридичного аналізу правових норм, їх тлумачення та застосування та комплексна 
перевірка знань, умінь і навичок, стану їх готовності до дослідницької діяльності в галузі 
права.  

 
Структура 
Вступне  випробування зі спеціальності складається з двох  розділів. Перший розділ 

присвячений розгляду актуальних проблем фінансового права, другий – актуальним проблемам 
адміністративного права. 

 
Вступне  випробування зі спеціальності включає 60 тестових питань  які стосуються 

понять і категорій, практичного застосування педагогічних знань, навичок та умінь 
професійного спрямування здобувачів.  

Протягом години здобувач  повинен обрати  правильні відповіді на тестові завдання. 
Максимальна кількість балів за тестові завдання – 100. 

 
Під час вступного випробування зі спеціальності здобувач  повинен показати: 
– ґрунтовні знання: 

- форм публічних фондів коштів;  
- правового регулювання суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та 
перерозподілу, витрачання коштів публічних фондів;  
- особливостей податково-правового та бюджетно-правового регулювання;  
- видів та форм публічних видатків і методів їх здійснення;  
- актуальних питань правового регулювання міжбюджетних відносин і відносин в сфері 
державного та місцевого боргу (запозичень);  
- особливостей правового регулювання і здійснення фінансового контролю та застосування 
заходів фінансово-правової відповідальності;  
- регулювання діяльності фінансово-кредитних установ і установ, що надають фінансові 
послуги;  
- особливостей грошового обігу та валютно-правового регулювання 
- сутності актуальних проблем сучасного адміністративного права, його зв’язок з 
державним управлінням та публічним адмініструванням;  
- діючого адміністративного законодавства;  
- поняття, функції та принципи публічного управління;  
- системи виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють; 
 - проблем діяльності публічної адміністрації;  
- проблемних питань видів та діяльності публічної служби в України, визначити проблемні 
питання поділу державної служби на цивільну та мілітаризовану;  
- способів удосконалення форм та методів публічного управління;  
- правових підстав надання публічною адміністрацією адміністративних послуг;  
- організації діяльності по наданню адміністративних послуг юридичним та фізичним 
особам публічною адміністрацією;  
- поняття адміністративних процедур та можливості їх здійснення як в Україні, так і в 
іноземних державах. 
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– виявити вміння: 
- використовувати знання для здійснення практичної правозастосовної діяльності у сфері 
публічної фінансової діяльності; 
- використовувати знання для вирішення конкретних поставлених завдань у сфері публічної 
фінансової діяльності; 
- комплексно застосовувати інформацію з інших галузей знань при виконанні власного 
наукового дослідження; 
- аналізувати концептуальні положення державної політики у сфері публічної фінансової 
діяльності; 
- застосовувати знання для розв’язання практичних завдань при виконанні посадових 
обов’язків; 
- правильно планувати свою професійну діяльність і реалізовувати її в межах чинного 
законодавства; 
- вільно володіти термінологією адміністративного права; 
- використовувати теоретичні знання для з’ясування та вирішення актуальних питань 
адміністративного права; 
- свідомо формувати власну правову культуру і правову культуру суспільства; 
- тлумачити та застосовувати діюче адміністративне законодавство;  
- правильно використовувати в практичній діяльності і вдосконалювати методи державного 
управління;  
- готувати акти державного управління та приймати управлінські рішення. 

 
 
Володіти такими професійними компетентностями: 
- здатність використовувати різноманітні фінансово-правові засоби у вирішенні економічних 

і соціальних завдань, захисті прав фізичних та юридичних осіб; 
- здатність забезпечувати суворе дотримання законодавства, правильне застосування норм 

фінансового права у практичній роботі; 
- здатність проблематизувати предметні межі й методологічні особливості фінансового права; 
- здатність осмислювати основні концепції суб’єктів фінансового права; 
- здатність до наукової дискусії з питань фінансових зобов’язань; 
- здатність використовувати  понятійно-категоріальний апарат фінансового права; 
- здатність вирішувати проблемні питання фінансового права; 
здатність самостійно аналізувати концептуальні основи адміністративного права; 
- здатність науково обґрунтовувати принципи побудови виконавчої влади в умовах правової 

держави; 
- здатність професійно використовувати понятійний апарат науки адміністративного права; 
- здатність науково аргументувати власну позицію; 
- здатність застосовувати знання з адміністративного права для характеристики суспільних 

явищ; 
- здатність до наукової дискусії з питань адміністративного права; 
- здатність вирішувати проблемні питання адміністративного права 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

 
Рейтингові оцінки за тестову частину у балах визначаються за національною шкалою та 

шкалою ECTS у відповідності до кількості правильних відповідей та коефіцієнту засвоєння 
таким чином: 

 
Кількість 

правильних 
відповідей 

Коефіцієнт 
засвоєння 

Оцінка у 
балах 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

60 100% 100 А відмінно 

59 98% 98 А відмінно 

58 96% 96 А відмінно 

57 95% 94 А відмінно 

56 93% 92 А відмінно 

55 91% 90 А відмінно 

54 90% 88 В добре 

53 88% 86 В добре 

52 87% 84 В добре 

51 85% 82 В добре 

50 83% 80 С добре 

49 82% 78 С добре 

48 80% 76 С добре 

47 79% 75 С добре 

46 78% 74 D задовільно 

45 77% 73 D задовільно 

44 76% 72 D задовільно 

43 75% 71 D задовільно 

42 74% 70 D задовільно 

41 73% 69 D задовільно 

40 72% 68 D задовільно 
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39 71% 67 D задовільно 

36 - 38 63% - 70% 66 E задовільно 

34-35 60% - 62% 65 E задовільно 

32-33 56% - 59% 64 E задовільно 

30-31 52% - 55% 63 E задовільно 

28-29 48% - 51% 62 E задовільно 

26-27 44% - 47% 61 E задовільно 

24-25 40% - 43% 60 E задовільно 

 
 
 
 

 5 



ПП РР ОО ГГ РР АА ММ АА   ВВ СС ТТ УУ ПП НН ОО ГГ ОО   ВВ ИИ ПП РР ОО ББ УУ ВВ АА НН НН ЯЯ   ЗЗ ІІ   
СС ПП ЕЕ ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО СС ТТ ІІ   

 
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, 
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ 

ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ  ПРОГРАМОЮ 
«ПРАВО» 

спеціальності 081 Право 
галузі знань 08 Право 

 
 

РОЗДІЛ І. Актуальні проблеми фінансового права 
 
Тема 1. Фінанси та фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування 
Фінанси і фінансова система України як об’єкт фінансово – правового регулювання (поняття, 

зміст). Поняття фінансової діяльності української держави і державного управління фінансами, 
їх зміст і форми. Поняття публічних фінансів. Органи державного управління фінансами 
(державні органи, які здійснюють фінансову діяльність): правовий статус, завдання, функції, 
компетенція.  

Фінанси, публічні фінанси і гроші, їх призначення. Конституційне положення про розподіл 
влад у фінансовій діяльності держави. 

 
Тема 2. Правові принципи, методи фінансової діяльності 
Поняття принципів фінансової діяльності у державі. Межі втручання держави та місцевого 

самоврядування в економіку. Публічні фонди грошових коштів: поняття та види. Поняття 
методів фінансової діяльності у державі.  

Основні принципи фінансової діяльності у державі: розподіл функцій законодавчої та 
виконавчої влад у фінансовій діяльності у державі; пріоритет у цій сфері представницьких 
органів влади перед виконавчими органами влади; пріоритетність публічних видатків по 
відношенню до прибутків казни; “принцип здорових фінансів” (теорія Д.Кейнса) та ін. 

Проблемні питання утворення, розподілу та використання державних фондів коштів як 
методів фінансової діяльності української держави. 

 
Тема 3. Проблеми праворозуміння фінансового права (предмет, метод, система) 
Погляди вчених на предмет фінансово-правового регулювання. Проблема методу правового 

регулювання суспільних відносин.  
Тлумачення вченими-правознавцями поняття фінансового права (дискусійні аспекти). 

Необхідність уточнення предмета фінансового права в сучасних умовах.  
Поняття методу фінансово-правового регулювання (позиції вчених).  
 
Тема 4. Поняття і зміст фінансово-правового регулювання 
Фінансово-правові норми, поняття. Види норм, їх класифікація. Структура фінансово-

правових норм (гіпотеза, диспозиція, санкція). Динаміка фінансово-правових відносин, поняття, 
види, склад. 

Юридичні конструкції, їх місце та роль у фінансовому праві. Юридичні факти в системі 
фінансового права. 

 
Тема 5. Проблеми бюджетно – правового регулювання 
Законодавчо-правове регулювання бюджетних відносин. Правове поняття бюджетної 

системи в Україні. Поняття фіскальної децентралізації. Її роль та функції. Правові основи 
розмежування доходів між ланками бюджетної системи, принципи розподілу.  
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Вдосконалення процедури роботи різних державних органів при розгляді і вирішенні різних 
бюджетних проблем. Фінансові зобов’язання держави. Правові проблеми класифікації 
державного боргу. 

 
Тема 6. Проблеми загальної частини податкового права 
Система оподаткування в Україні. Проблеми загальної частини правового регулювання 

податкових відносин. Проблеми правового регулювання місцевих податків і зборів. Особливості 
оподаткування авторських гонорарів. Особливості оподаткування імпортних товарів. 

Правові проблеми регулювання непрямих податків. 
 
Тема 7. Проблеми правового регулювання публічних видатків та контролю за їх 

витрачанням  
Загальні питання правового регулювання публічних видатків в Україні. Правове  

регулювання  кошторисно-бюджетного  фінансування. Поняття, суб’єкти та об’єкти 
кошторисно-бюджетного фінансування. Організація фінансового контролю в Україні. Проблеми 
вдосконалення. Досвід фінансового контролю у країнах з розвинутою економікою. Проблемні 
питання правового регулювання публічних видатків в Україні. 

 
Тема 8. Проблемні питання банківського права  
Загальні  питання банківського права. Правові основи банківської діяльності, грошового 

обігу, розрахунків та валютних відносин. Правовий статус Національного банку України, його 
завдання і функції.  Правові засади контролю Національного банку за діяльністю комерційних 
банків.Правове регулювання грошового обігу в Україні. Масштаб цін, валютні курси. Види 
грошових знаків які мають законну, платіжну силу. Регламентація безготівкового обороту. 
Правове регулювання валютних відносин. Валютний контроль. 

Проблемні питання правового статусу Національного банку України. 
Поняття та місце банківського кредиту в фінансовій системі України. 
 
Тема 9. Фінансово-правова відповідальність  
Поняття фінансово-правової відповідальності. Загальні та особливі ознаки фінансово-

правової відповідальності. 
Фінансове правопорушення: поняття, ознаки. Склад фінансового правопорушення: об’єкт, 

суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторона.  
Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства. 
Бюджетно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності. 
 
Тема 10. Проблеми вдосконалення фінансового законодавства 
Поняття фінансового законодавства. Співвідношення фінансово правових норм та 

фінансового законодавства. 
Вплив змін у розумінні та формулюванні предмета фінансового права на вдосконалення 

фінансового законодавства. Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що 
охоплюються різними інститутами фінансового права. 

Законодавчо-нормативні джерела фінансового права. 
Дискусійні питання множинності джерел фінансового права. 
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РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми адміністративного права 
 

Тема 1. Реформа податкової системи України та її правове забезпечення 
Періодизація, формування та становлення податкової системи України. Загальна 

характеристика податкового права та податкового законодавства. Податковий Кодекс України: 
його структура, основні положення. 

Передумови та причини реформування податкової системи України. 
Концептуальні засади реформування податкової системи (мета, стратегічні цілі і 

завдання податкової реформи; принципи реформування податкової системи). 
Загальнодержавні та місцеві податки в Україні: зміст, бюджетне значення та строки 

введення в дію. 
 
Тема 2. Правове регулювання системи оподаткування  
Місце податків і зборів в системі публічних доходів. Співвідношення рівнів і видів 

публічних доходів. Класифікація публічних доходів. Податкові доходи бюджету. Неподаткові 
доходи бюджету. Доходи від операцій з капіталом за Бюджетним кодексом України. Визначення 
трансфертів у Бюджетному кодексі. Доходи державного бюджету. Доходи бюджетів місцевого 
самоврядування. 

Поняття системи оподаткування. Різноманітні підходи до регулювання податкової 
компетенції в системі оподаткування. Основні вимоги до бюджетно-податкових систем. Форми 
бюджетно-податкових систем. Податкова система за визначенням Хімічевої Н.І. Поняття 
податкової системи за Гурєєвим В.І. Визначення Пепеляєвим С.Г. категорії "податкова 
система". Основні елементи податкової системи (Бризгалін А.В.). Поняття системи 
оподаткування в українському законодавстві. 

Правове регулювання принципів оподаткування. Класичні принципи (правила) 
оподаткування, сформульовані А. Смітом. Матеріальні, процесуальні, розрахункові принципи 
податкового права. Визначення принципів оподаткування у французькій Декларації прав 
людини і громадянина 1789 р. Законодавче регулювання основних принципів оподаткування у 
Податковому кодексі Російської Федерації. Визначення принципів оподаткування в 
українському законодавстві.  

Поняття і рівні податкового тиску. Межі податків (Янжул І.І.). Основні рівні податкового 
тиску: безпосередній тиск податків; тиск всієї сукупності податків, зборів (обов’язкових 
платежів); використання механізму пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій, при 
яких податковий тиск перерозподіляється з одних платників на інших; використання податкової 
техніки, при якій посилюється тиск на платника. 

 
Тема 3. Податок як правова категорія. Основні та додаткові елементи правового 

механізму податку 
Поняття податку. Історичні аспекти становлення терміну "податок". Різні погляди вчених 

юристів-фінансистів на визначення категорії "податок". Проблема визначення податку у 
законодавстві. 

Ознаки податку. Характеристика основних ознак податку у законодавстві і в теорії 
фінансового права: податок – це вид платежу, який закріплений нормативним актом; 
обов’язковий характер податку; примусовий характер податку; безумовний характер податку 
(забезпечений заходами державного примусу); нецільовий характер податку; індивідуальна 
безоплатність або односторонній характер його встановлення; має безповоротний характер; 
платіж у грошовій формі; надходить у бюджет відповідного рівня. 

Функції податку. Функції податку в залежності від міжгалузевого характеру його 
природи (Вінницький Д.В.). Аналіз системи функцій податку у наукових працях провідних 
науковців-дослідників податкового права. Основні функції податку: фіскальна; регулююча; 
контрольна. Додаткові функції податку: розподільча; стимулююча; накопичувальна. 

Співвідношення податку та збору. Історичний зв’язок походження податку (Озеров І.Х.). 
Визначення податку та збору у законодавстві. Загальні ознаки податку та збору: обов’язковість 
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сплати у відповідні фонди; чітке надходження в бюджеті і фонди, за якими вони закріплені; 
вилучення їх на підставі законодавчо закріпленої форми і порядку надходження; примусовий 
характер вилучення; здійснення контролю єдиними податковими органами; безеквівалентний 
характер платежів. Найбільш суттєві відмінності податків і зборів: за значенням; за метою; за 
обставинами; за характером обов’язку; за періодичністю. 

Класифікація податків і зборів. Підстави класифікації податків і зборів у фінансово-
правовій науці. У залежності від компетенції органу, який вводить податковий платіж на 
відповідній території: загальнодержавні; регіональні; місцеві. У залежності від каналу 
надходження з урахуванням особливостей бюджетної системи: закріплені і регулюючі. У 
залежності від персоніфікації платника податку: податки з юридичних осіб; податки з фізичних 
осіб; податки, що мають змішаного платника. У залежності від форми оподаткування: прямі 
(прибутково-майнові); непрямі (на споживання). У залежності від способу стягування: дольові 
(кількісні); розкладочні. У залежності від характеру використання платежі загального 
призначення; цільові податки. У залежності від періодичності стягнення: разові; систематичні 
(регулярні). У залежності від обліку коштів, які поступають при сплаті податків: податки, які 
фінансуються споживачем (акцизний податок, податок на додану вартість); податки, які 
включаються у собівартість товарів, робіт, послуг; податки, які фінансуються за рахунок 
балансового прибутку, тобто прибутку до сплати податку (податок на майно, податок на 
рекламу); податки, які фінансуються за рахунок чистого прибутку, тобто прибутку після сплати 
податку. У залежності від форми коштів, за рахунок яких реалізується сплата податків: грошові; 
натуральні. Загальнодержавні збори: економічного характеру; соціального характеру; 
природоресурсного характеру. 

Правовий механізм податку та його елементи. Система елементів правового механізму 
податку (основні та додаткові елементи); факультативні елементи правового механізму податку. 
Основні елементи правого механізму податку: платник податку; об’єкт оподаткування; ставка 
податку. Додаткові елементи правового механізму податку: предмет, база, одиниця 
оподаткування; джерело сплати податку; методи, строки і способи сплати податку; особливості 
податкового режиму; бюджет або фонд надходження податку (збору); особливості податкової 
звітності.  

 
Тема 4. Правова природа податкового обов’язку 
Поняття податкового обов’язку. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку. 

Виконання податкового обов’язку. 
Залік і повернення переплачених сум або стягнутих податків, зборів (обов’язкових 

платежів). Залік і повернення переплачених сум податків і зборів. Повернення переплачених сум 
податків і зборів. 

Податковий борг. Поняття податкового боргу. Списання і розстрочка податкового боргу. 
Строки давності. Погашення податкового боргу платниками податків, які знаходяться у 
державній або комунальній власності. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації 
платника податку. Погашення податкового боргу при реорганізації платника податку. 

Забезпечення виконання податкового обов’язку. Гарантії забезпечення податкового 
обов’язку. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку: податкова застава; 
поручительство; пеня; адміністративний арешт; обмеження операцій по рахунках платника 
податків у банках. 

 
Тема 5. Податковий контроль 
Зміст податкового контролю. Види податкового контролю. Методи податкового 

контролю.  
Податкова перевірка. Порядок проведення камеральних перевірок. Порядок 

проведення документальних позапланових перевірок. Порядок проведення 
документальних планових перевірок. Порядок проведення електронних перевірок. 

Правовий статус податкових органів. Система податкових органів. Податкові 
адміністрації (інспекції). Податкова міліція. Інші органи, які контролюють сплату податків і 
зборів. 
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Тема 6. Інститут оподаткування юридичних осіб: новації податкового законодавства 
України 

Пряме та непряме оподаткування юридичних осіб в податковій системі України: види 
прямих та непрямих податків, їх співвідношення та бюджетне значення. 

Податок на прибуток підприємств. Зміна елементів правового механізму податку 
відповідно до Податкового Кодексу. Податковий та бухгалтерський облік, їх гармонізація щодо 
розрахунку податку на прибуток підприємств. 

Порядок обчислення податку на додану вартість. Податкове зобов’язання. Податковий 
кредит. Декларація про сплату податку на додану вартість. 

Акцизний податок. Зміна елементів правового механізму податку відповідно до 
Податкового Кодексу. Порядок обчислення акцизного податку. Визначення об’єкту 
оподаткування та види ставок податку. 

Інші прямі податки з юридичних осіб: особливості їх справляння відповідно до норм 
Податкового кодексу (податок на майно, туристичний збір, збір за місця для паркування 
транспортних засобів, єдиний податок). 

 
Тема 7. Інститут оподаткування фізичних осіб: новації податкового законодавства 

України 
Еволюція законодавства України щодо оподаткування фізичних осіб. Порівняльна 

характеристика розділу ІV Податкового кодексу та Закону України "Про оподаткування доходів 
фізичних осіб". 

Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб. Характеристика основних та 
додаткових елементів податку на доходи фізичних осіб. Зміни в адмініструванні податку на 
доходи фізичних осіб. Платники податку: фізична особа – резидент, фізична особа – 
нерезидент. Об’єкт оподаткування, його визначення. База оподаткування. Ставки податку. 
Податкова знижка: перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження 
права на нарахування податкової знижки. Податкова соціальна пільга: визначення її розміру та 
практика використання. 

Порядок оподаткування процентів на поточних або депозитних банківських 
рахунках та вкладах (депозитах) у кредитних спілках. Порядок оподаткування військовим 
збором. Особливості оподаткування фізичних осіб – підприємців. Фізична особа – платник 
єдиного податку. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів: 
спадщини, надання нерухомості в оренду, продажу (обміну) нерухомості тощо. 

 
Тема 8. Адаптація нормативно-правових актів України до законодавства ЄС 
Загальні вимоги до податкових систем та їх форми у відповідності до світової практики. 

Критерії розмежування податкових систем світу. 
Вільні економічні зони України. Функції вільних економічних зон. Макроекономічні цілі 

та локальні задачі. Класифікація видів вільних економічних зон. Фінансові аспекти створення 
вільних економічних зон. Поняття «офшор». 

Аналіз податкових систем Європейських країн та їх порівняльна характеристика з 
податковим законодавством України. 
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навч. посіб. / [Мацелик Т. О. та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук, доц. Т. О. Мацелик ; Держ. податк. 
служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 
2012. – 240 с.  

15.  Адміністративне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Наталія Федорук ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2011. – 296 с. 

16. Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. VI 
міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 верес. 2011 р., Київ) / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права 
ім. В.М. Корецького ; [редкол.: О.Ф. Андрійко та ін.]. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2011. – 
596 с. 

17. Адміністративне право України [Текст] : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : 
завдання та метод. вказівки до семінар. занять і самост. роботи для студ. напряму підготов. «Право» / 

 11 



уклад.: Жаровська І. М., Костів М. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во Львів. комерц. 
акад., 2011. – 43 с. 

18. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник 
/ [В.В. Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, 
А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 
272 с. 

19. Адміністритвне право України. Конспект лекцій. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 160 с. 
20. Адміністративне право : підручник / НУ «ЮАУ ім. Яро- слава Мудрого» ; за заг. ред.: Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с. 
21. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / 

Відп. ред. М.О. Баймура- тов. – К.: В-тво «Юридична думка», 2012. – 565с. 
 

Допоміжна: 
1. Сутність та зміст доказування в справах про адміністративне правопорушення 

[Електронний ресурс] / О. В. Штих // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 
557-564Адміністративне правопорушення: доктринальний аспект [Електронний ресурс] / Т. В. 
Ільєнок //Юридична наука. - 2012. - № 11. - С 

2. Щодо умов перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі 
встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних 
зобов’язань[Електронний ресурс] / В. Демський, В. Шамрай // Слово Національної школи суддів 
України. - 2013. - № 1. - С. 98-104.  

3. Дотримання строків розгляду справи про адміністративне правопорушення за ст. 173 
(дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосування 
адміністративного затримання під час розгляду такої справи [Електронний ресурс] / М. А. Самбор 
//Юридична наука. - 2013. - № 6. - С. 29-38.  

4. Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення / М. В. Завальний 
// Юридична наука і практика. - 2011. - № 1. - С. 78-83.  

5. Особливості реалізації правового статусу учасників адміністративно-деліктного процесу 
на стадії перегляду справи про адміністративне правопорушення [Електронний ресурс] / Р. В. 
Миронюк //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - 
№ 4. - С. 213-220.  

6. Теорія управління та адміністративне право: проблеми методології [Електронний ресурс] 
/ О. Б. Янків // Трипільська цивілізація. - 2012. - № 7. - С. 33-37. –  

7. Аналіз сучасних проблем побудови громадського суспільства в Україні в контексті 
історичного досвіду адміністративне право [Електронний ресурс] / Т. В. Курило, Н. Я. Дубас 
// Європейські перспективи. - 2012. - № 3(3). - С. 19-24.  

8. Особливості протоколу про адміністративне правопорушення у справах про 
адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами [Електронний ресурс] / П. І. 
Пархоменко //Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - Число 2. - С. 51–56.  

9. До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи 
адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної 
дисципліни "Адміністративне право"[Електронний ресурс] / Р. С. Мельник // Форум права. - 2011. - № 
1. - С. 652-656.  

10. Адміністративне правопорушення у світлі запровадження загальнообов’язкового 
державного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Гаврущенко // Митна 
справа. - 2013. - № 6(2.2). - С. 109-114.  

11. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення з підстав її 
оскарження або внесення на неї подання прокурора [Електронний ресурс] / М. М. Стефанчук 
// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 1. - С. 65-71.  

12. Адміністративне право: метод. реком. до курсу / А313 Уклад. Ковбас І.В., Федорук Н.С., 
– Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – 61 с 

13. Адміністритвне право України. Конспект лекцій. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 
160 с.  
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14. Адміністративне право: метод. реком. до курсу / А313 Уклад. Ковбас І.В., Федорук Н.С., 
– Чернівці: Чернівецький нац. ун¬т, 2014. – 61 с.  

15. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтець-
ка А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. — К. : Юрінком Iнтер, 2015. — 568 с. 

16. Докази у справах про адміністративне правопорушення та адміністративному 
судочинстві: деякі проблеми реалізації [Електронний ресурс] / В. В. Косик // Право і Безпека. - 2012. - 
№ 5. - С. 83-87.  

17. Підготовка справи про адміністративне правопорушення до судового розгляду як одна із 
стадій судового процесу [Електронний ресурс] / О. І. Чернобай // Митна справа. - 2013. - № Спец. вип.. 
- С. 320-324.  

18. Зміни до загальних положень про провадження у справі 
про адміністративне правопорушення та протоколу про адміністративне правопорушення за часів 
незалежності України: адекватність потребам [Електронний ресурс] / М. А. Самбор // Юридична 
наука. - 2014. - № 5. - С. 36-48 

19. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення з підстав її 
оскарження або внесення на неї подання прокурора [Електронний ресурс] / М. Стефанчук 
// Юридична Україна. - 2014.  

20. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення: окремі 
проблеми правозастосовної практики, пов’язаної з прийняттям процесуальних рішень [Електронний 
ресурс] / М. А. Самбор //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2015. - 
№ 4. - С. 38-45 
 

Інформаційні ресурси: 
1. http://www.kmu.gov.ua 
2. http://www.pravo.org.ua 
3. http:www.president.gov.ua 
4. http:www.zakon.rada.gov.ua 

 
Актуальні проблеми фінансового права 

 
Базова: 

1. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1 березня 
2011р. / за ред. Л.К.Воронової, М.П.Кучерявенка. – Х.: Право, 2011, - 608 с. (Савченко Л.А. 
статті 109-115; С. 485 - 551) 

2. Воронова Л.К. Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник / Авт.-упоряд. 
К.:А.С.К., 1998.  

3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 
2007. – 448 с.  

4. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – 
К.: Алерта, КНТ, 2006. – 376 с.  

5. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. 
– К.: Алерта, КНТ, 2007. – 613 с.  

6. Додонов В.Н., Крилова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право. 
Словарь-справочник / Под ред. д.ю.н. О.Н. Горбуновой. - М: ИНФРА-М, 1997.  

7. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. - К.: МАУП, 1999.  
8. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 248 с.  
9. Ковальчук А.Т.Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. – К.: 

Парламентське вид-во, 2007. – 488с.  
10. Мацелик М.О. Фінансове право: навчальний посібник / М. О. Мацелик, Т. О. 

Мацелик, В. А. Пригоцький. – К.: Знання, 2014. – 815 с.  
11. Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. –2-е вид., доп. і перероб. – К.: 

Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 260 с.  
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12. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і 
перероб. – К.: Атака, 2007. – 264 с.  

13. Очерки бюджетно-правовой науки современности: монография под. общ. ред. 
Е.Ю.Грачевой, Н.П.Кучерявенка М.–Х.: Право, 2011.- 512 с. 

14. Очерки налогово-правовой науки современности: монография Под общ.ред. 
Е.Ю.Грачевой, Н.П.Кучерявенка, М.–Х.: Право, 2013.- 680 С. 

15. Очерки финансово-правовой науки современности: монография : под. общ. ред. 
Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой М.–Х.: Право, 2011.- 592 С.  

16. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: монография: в 5 т. 
под. общ. ред. Ю.П. Битяка Х.: Право, 2011.- 632 с. 

17. Савченко Л. А. Правовий статус Рахункової палати України: монографія / Л. А. 
Савченко. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. – 131 с.  

18. Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні : монографія / Л. 
А. Савченко. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2001. – 407 с.  

19. Савченко Л.А. Визначення податкового контролю та способи його здійснення 
відповідно до Податкового кодексу України // Наше право. – 2012. – №2, ч.3. – С. 142–146. 

20. Савченко Л.А. Методы финансового контроля: проблемы определения: монографія 
«Учитель, ученый»//…под ред Н.П.Кучерявенка, Харьков «Право», 2011. – С.312-329 
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	Вступне  випробування зі спеціальності складається з двох  розділів. Перший розділ присвячений розгляду актуальних проблем фінансового права, другий – актуальним проблемам адміністративного права.
	– ґрунтовні знання:
	- форм публічних фондів коштів;
	- правового регулювання суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та перерозподілу, витрачання коштів публічних фондів;
	- особливостей податково-правового та бюджетно-правового регулювання;
	- видів та форм публічних видатків і методів їх здійснення;
	- актуальних питань правового регулювання міжбюджетних відносин і відносин в сфері державного та місцевого боргу (запозичень);
	- особливостей правового регулювання і здійснення фінансового контролю та застосування заходів фінансово-правової відповідальності;
	- регулювання діяльності фінансово-кредитних установ і установ, що надають фінансові послуги;
	– виявити вміння:
	- використовувати знання для здійснення практичної правозастосовної діяльності у сфері публічної фінансової діяльності;
	- використовувати знання для вирішення конкретних поставлених завдань у сфері публічної фінансової діяльності;
	- комплексно застосовувати інформацію з інших галузей знань при виконанні власного наукового дослідження;
	- аналізувати концептуальні положення державної політики у сфері публічної фінансової діяльності;
	- застосовувати знання для розв’язання практичних завдань при виконанні посадових обов’язків;
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