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1. Місце фінансового права в системі права України. 
2. Юридична відповідальність в сфері фінансових правовідносин. 
3. Органи державної влади як суб’єкт фінансових правовідносин. 
4. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт фінансових 

правовідносин. 
5. Поняття фінансового контролю в сфері публічних фінансів. 
6. Бюджетна система України: поняття, принципи та структура. 
7. Доходи державного та місцевого  бюджету України. 
8. Міжбюджетні відносини. 
9. Бюджетне регулювання: поняття, принципи та методи. 
10. Особливості бюджетних правовідносин. 
11. Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. 
12. Бюджетний процес.  
13. Податкове право. Поняття податку. Юридична характеристика податку. 
14. Бюджетний кодекс та його структура. 
15.Система оподаткування в Україні. 
16. Класифікація податків та зборів. 
17. Державне   мито. Об'єкти   оподаткування. Порядок   установлення 
розмірів мита. 
18.Видатки Державного бюджету України.   
19 Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 
20. Кошторис: його зміст і правове значення. 
21. Поняття банківського права. 
22.Організаційно – правові форми банків в Україні. 
23. Поняття банківської системи України та її структура. 
24.Поняття банк та банківська діяльність. 
25 Банківське регулювання та банківській нагляд. 
26 Правовий статус Національного банку України. 
27 Правовий статус комерційних банків. 
28 Грошова система і грошовий обіг в Україні. 
29 Правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків в Україні. 
30 Валютні правовідносини. 
31Поняття, принципи і методи діяльності в галузі фінансів. 
 32 Поняття публічних фінансів. 
 33Фінансова система і її склад. 
 34ргани держави, що керують фінансовою діяльністю. 
 35Правові форми фінансової діяльності. 
 36 Методи фінансової діяльності держави та органів місцевого  
самоврядування. 
 37 Поняття фінансового права. 
 38 Місце фінансового права в системі права України. 
 39 Система і джерела фінансового права. 
 40 Конституція України - джерело фінансового права. 
 41Предмет і метод фінансового права. 
 42 Фінансово-правова норма, її зміст і особливості. 
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 43. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. 
 44. Юридична відповідальність в сфері фінансових правовідносин. 
 45.Органи державної влади як суб’єкт фінансових правовідносин. 
 46. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт фінансових 
правовідносин. 
 47. Поняття і функції бюджету. 
 48. Бюджетна система та бюджетний устрій України. 
 49. Бюджетна класифікація. 
 50. Поняття фінансового контролю в сфері публічних фінансів. 
 51.Основні напрямки фінансового контролю в сфері публічних фінансів. 
 52 Види фінансового контролю. 
 53 Методи фінансового контролю. 
 54 Органи державного фінансового контролю. 
 55 Бюджетна система України: поняття та структура. 
 56 Принципи бюджетної системи України. 
 57 Доходи державного бюджету України. 
 58 Доходи місцевих бюджетів. 
 59 Бюджетне регулювання: поняття, принципи та методи. 
 60 0собливості бюджетних правовідносин. 
61  Поняття та види міжбюджетних трансфертів. 
 62 Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. 
 63 Структура бюджетів. 
 64 Порядок складання проекту бюджету. 
 65 Порядок розгляду проекту бюджету. 
 66 Порядок затвердження бюджету. 
 67 Порядок виконання державного бюджету. 
 68 Звітність про виконання бюджету. 
 69 Поняття і види бюджетних доходів. 
 70 Правовий статус державних цільових фондів. 
 71 Правове регулювання неподаткових доходів. 
 72 Податкове право. Поняття податку. Юридична характеристика 
податку. 
 73 Податкові правовідносини, особливості цих відносин. 
 74 Правова характеристика поняття “податок”, “збір”, “обов’язків платіж” 
 75 Елементи податкового закону. 
 76 Бюджетний кодекс та його структура. 
 77 Система оподаткування в Україні. 
 78 Класифікація податків та зборів. 
 79 Непрямі податки з юридичних і фізичних осіб. 
 80 Прямі податки з юридичних осіб. 
 81 Прямі податки з фізичних осіб. 
 82 Місцеві податки і збори. 
 83 Державне   мито. Об'єкти   оподаткування. Порядок   установлення     
розмірів мита. 
 84 Видатки Державного бюджету України. 
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 85 Видатки місцевих доходів. 
 86 Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 
 87 Кошторис: його зміст і правове значення. 
 88 Поняття банківського права. 
 89 Організаційно – правові форми банків в Україні. 
 90 Поняття банківської системи України та її структура. 
 91 Поняття банк та банківська діяльність. 
 92. Банківське регулювання та банківській нагляд. 
 93. Правовий статус Національного банку України. 
 94.Правовий статус комерційних банків. 
 95.Грошова система і грошовий обіг в Україні. 
 96. Правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків в 
Україні. 
 97. Валютні правовідносини. 

 
 


