
ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ) 
 

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави 
1. Поняття та види фінансів держави. 
2. Фінансова система держави. 
3. Поняття, принципи та методи фінансової діяльності держави. 
4. Система фінансових органів держави. 
 

Тема 2. Предмет, система та джерела фінансового права 
1. Поняття, та ознаки фінансового права. 
2. Предмет та метод фінансового права. 
3. Система та джерела фінансового права. 
 

Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 
1. Поняття фінансово-правової норми. 
2. Структура фінансово-правової норми. 
3. Види фінансово-правових норм. 
6. Дія фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб. 
7. Поняття та ознаки фінансово-правових відносин. 
8. Структура фінансово-правових відносин. 
9. Види фінансово-правових відносин. 
10. Фінансово-правові відносини та юридичні факти. 
 

Тема 4. Суб’єкти фінансового права 
1. Рахункова палата як суб’єкт здійснення фінансової діяльності. 
2. Міністерство фінансів України як суб’єкт здійснення фінансової діяльності.  
3. Державне казначейство, його повноваження.  
4. Правовий статус Државної фіскальної служби України.  
5. Національний банк як суб’єкт здійснення фінансової діяльності.  
 

Тема 6. Бюджетний устрій 
1. Загальна характеристика бюджету. 
2. Поняття бюджетного права та бюджетних правовідносин. 
3. Поняття та принципи бюджетної системи України. 
4. Бюджетна класифікація. 
5. Міжбюджетні трансферти. 
 

Тема 7. Бюджетний процес 
1. Бюджетний процес та його стадії. 
2. Особливості розгляду та прийняття Закону України «Про державний бюджет 
України». 
3. Виконання та звітування про виконання бюджетів. 
4. Відповідальність за бюджетні правопорушення. 
 



Тема 8. Правове регулювання місцевих та державних доходів 
1. Поняття державних та місцевих доходів. 
2. Система державних та місцевих доходів. 
3. Податок: поняття, функції, принципи, елементи та класифікація. 
4. Система, методи, органи оподаткування в Україні. 
 

Тема 9. Фінансово- правове регулювання страхування 
1. Поняття, основні ознаки, форми та функції страхування.  
2. Характеристика основних понять страхування  
3. Види та форми страхування. 
 

Тема 10. Фінансово-правове регулювання кредитування 
1. Поняття кредиту. 
2. Кредитні спілки:  
2.1. Поняття, юридичний статус, основні принципи діяльності. 
2.2Порядок створення та організаційна основа кредитних спілок. 
3. Банківський кредит: поняття, види. 



Програмові вимоги до складання екзамену  
з навчальної дисципліни «Фінансове право»  
для студентів денної і заочної форм навчання 

 
1. Поняття, предмет та метод фінансового права. 
2. Фінансове право в системі права України. 
3. Фінансова відповідальність. 
4. Фінансова дисципліна, 
5. Система фінансового права. 
6. Джерела фінансового права. 
7. Фінансово-правові норми: зміст, особливості. 
8. Види та структура фінансово-правових норм. 
9. Фінансово-правові відносини: зміст, особливості, види. 
10. Поняття суб’єктів фінансового права. 
11. Види фінансового контролю. 
12. Методи фінансового контролю. 
13. Повноваження Рахункової палати у сфері фінансового контролю. 
14. Контрольні повноваження та Міністерства фінансів України. 
15. Контрольні функції Державного казначейства України. 
16. Повноваження Державної фінансової інспекції України. 
17. Контрольні повноваження Державної фіскальної служби України. 
18. Контрольні повноваження Національного банку України. 
19. Контрольні функції Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України. 
20. Контрольні повноваження Державної пробірної служби України. 
21. Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. 
22. Поняття та види аудиторської діяльності. 
23. Правовий статус аудитора та аудиторської фірми. 
24. Аудиторська палата України: повноваження та організаційні особливості. 
25. Загальна характеристика бюджету. 
26. Поняття бюджетного права та бюджетних правовідносин. 
27. Поняття та принципи бюджетної системи України. 
28. Бюджетна класифікація. 
29. Міжбюджетні трансферти. 
30. Бюджетний процес та його стадії. 
31. Особливості розгляду та прийняття Закону України «Про державний 
бюджет України». 
32. Виконання та звітування про виконання бюджетів. 
33. Відповідальність за бюджетні правопорушення. 
34. Поняття державних та місцевих доходів. 
35. Система державних та місцевих доходів. 
36. Податок: поняття, функції, принципи, елементи та класифікація. 
37. Система, методи, органи оподаткування в Україні. 
38. Характеристика загальнодержавних податків та зборів.  
39. Податок на додану вартість. 
40. Акцизний податок. 



41. Податок на прибуток. 
42. Податок на доходи фізичних осіб. 
43. Плата за землю. 
44. Характеристика місцевих податків та зборів. 
45. Місцеві податки. 
46. Державне мито та мито, що стягується митними органами. 
47. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. 
48. Плата за торговий патент та Консульські збори. 
49. Місцеві збори. 
50. Поняття, основні ознаки, форми та функції страхування. 
51. Характеристика основних понять страхування (страховик, страхувальник, 
об’єкти, форми страхування, страховий випадок, страховий ризик, страховий 
платіж, страхова сума, страховий тариф, страхова виплата, страхове 
відшкодування, франшиза). 
52. Види та форми страхування. 
53. Поняття державного соціального страхування в Україні. 
54. Поняття кредиту. 
55. Поняття державного кредиту. 
56. Кредитні спілки: поняття, юридичний статус, основні принципи діяльності. 
57. Кредитні спілки: порядок створення та організаційна основа кредитних 
спілок. 
58. Банківський кредит: поняття, види. 
59. Поняття та принципи державних і місцевих видатків. 
60. Форми та принципи фінансування державних та місцевих видатків. 
61. Поняття та принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 
62. Соціально-культурні видатки. 
63. Фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. 
64. Видатки на культуру та мистецтво. 
65. Фінансування оборони країни. 
66. Фінансування органів законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних 
органів. 
67. Поняття грошової системи. 
68. Поняття грошового обігу та грошових розрахунків. 
69. Готівковий обіг та регулювання касових операцій. 
70. Правовий режим банківських рахунків. 
71. Класифікація банківських рахунків. 
72. Поняття та форми безготівкових розрахунків. 
73. Поняття та зміст валютних цінностей і валютних операцій. 
74. Поняття та особливості валютних відносин 
75. Організація валютного регулювання. 
76. Поняття та функції валютного контролю. 
77. Система та повноваження органів валютного регулювання і контролю. 
78. Відповідальність за порушення в сфері банківських правовідносин. 
79. Поняття та види фінансів держави. 
80. Фінансова система держави. 
81. Поняття фінансової діяльності держави. 
82. Принципи та методи фінансової діяльності держави. 



83. Система фінансових органів держави. 
84. Правовий статус суб’єктів фінансової діяльності. 
85. Фізичні особи як суб’єкти фінансового права. 
86. Підприємства, установи, організації як суб’єкти фінансового права. 
87. Структура фінансово-правових відносин. 
88. Фінансово-правові відносини та юридичні факти. 
89. Класифікація юридичних фактів у фінансовому праві. 
90. Поняття та зміст фінансового контролю. 
 


