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Полтава – 2016

Фінанси як економічна і юридична категорія.
Зміст та структура фінансової системи держави.
Поняття та принципи публічної фінансової діяльності.
Методи публічної фінансової діяльності.
Правові форми публічної фінансової діяльності.
Повноваження органів державної влади загальної компетенції у сфері
фінансової діяльності.
7. Повноваження органів державної влади спеціальної компетенції у сфері
фінансової діяльності.
8. Фінансово-правова компетенція органів місцевого самоврядування.
9. Предмет фінансового права як галузі права.
10.Метод фінансового права.
11.Система фінансового права.
12.Принципи фінансового права.
13.Поняття джерел фінансового права та їх класифікація.
14.Поняття, ознаки та види фінансово-правових норм.
15.Структура фінансово-правових норм.
16.Види фінансово-правових норм.
17.Поняття та особливості фінансових правовідносин.
18.Види фінансових правовідносин.
19.Структура фінансових правовідносин.
20.Бюджет як економічна і правова категорія. Значення бюджету.
21.Складові частини бюджету. Загальний і спеціальний фонди бюджету.
22.Бюджетне право як підгалузь фінансового права.
23.Поняття, значення та структура бюджетної класифікації.
24.Бюджетна система України: поняття та принципи побудови.
25.Поняття та види бюджетних повноважень.
26.Поняття і значення міжбюджетних відносин.
27.Бюджетне регулювання: поняття та методи.
28.Порядок надання мiжбюджетних трансфертів.
29.Поняття, зміст та принципи бюджетного процесу.
30.Стадії бюджетного процесу.
31.Порядок складання проекту Державного бюджету України та проектів
місцевих бюджетів.
32.Розгляд та затвердження Державного та місцевих бюджетів.
33.Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.
34.Сутність програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
35.Виконання Державного бюджету України та мicцевих бюджетів. Змiст
казначейської форми обслуговування Державного бюджету України та
місцевих бюджетів.
36.Звітність про виконання бюджетів.
37.Поняття та види державних цільових позабюджетних фондів коштів.
38.Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України.
39.Правові засади функціонування Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
40.Правове регулювання організації та діяльності Фонду соціального
страхування України.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

41.Поняття, ознаки, функції податку.
42.Правовий механізм податку.
43.Поняття та зміст принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство
України.
44.Поняття і правові основи адміністрування податків.
45.Поняття і зміст податкового та/або грошового зобов’язання.
46.Податковий борг та джерела його погашення.
47.Відстрочення і розстрочення податкового боргу (податковий кредит).
48.Гарантії забезпечення виконання податкового зобов’язання і погашення
податкового боргу: поняття, особливості і види.
49.Поняття і зміст податкової системи. Види податків та зборів.
50.Поняття та ознаки прямого податку.
51.Види прямих податків.
52.Поняття та ознаки непрямого податку.
53.Види непрямих податків.
54.Правове регулювання податку на прибуток підприємства.
55.Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб.
56.Правове регулювання справляння єдиного податку. Групи платників єдиного
податку.
57.Правове регулювання справляння екологічного податку.
58.Податок на майно. Склад податку на майно.
59.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
60.Земельний податок.
61.Правове регулювання податку на додану вартість.
62.Правовий механізм акцизного податку.
63.Правові засади оподаткування митом.
64.Місцеві збори.
65.Правова природа рентних платежів.
66.Склад рентної плати.
67.Державне мито.
68.Поняття, значення, види та функції публічного кредиту.
69.Державна позика як основна форма державного кредиту: поняття, зміст та
види.
70.Поняття, зміст та види публічного боргу.
71.Управління державним боргом.
72.Правовий режим державних цінних паперів.
73.Поняття та види публічних видатків.
74.Поняття, особливості та правові принципи фінансування публічних видатків.
75.Суб’єкти видаткових вiдносин. Види та повноваження головних
розпорядникiв бюджетних коштів.
76.Правове значення кошторису. Складовi та види кошторисів.
77.Поняття та стадії кошторисного процесу.
78.Порядок фінансування соціально-культурних заходів.
79.Видатки на соцiальний захист населення: структура, розподіл за бюджетами.
80.Правове регулювання фінансування освіти: функціональна структура, межі
фінансування, розподіл мiж бюджетами.

81.Банківська система України: рівні та види банків.
82.Правові основи створення, реорганізації і ліквідації банків.
83.Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.
84.Організаційно-правові форми банків.
85.Правовий статус Національного банку України.
86.Форми регулювання банківської діяльності. Особливості адміністративного
та індикативного регулювання.
87.Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.
88.Порядок застосування заходів впливу та санкцій за порушення банківського
законодавства.
89.Відповідальність банків за порушення банківського законодавства.
90.Правове регулювання організації та діяльності Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
91.Поняття і зміст грошового обігу.
92.Правове регулювання готівкового обігу.
93.Порядок оформлення касових операцій.
94.Правове регулювання безготівкового обігу.
95.Правове регулювання валютних відносин.
96.Поняття валюти і валютних цінностей.
97.Поняття валютних операцій та операцій з валютними цінностями.
98.Поняття та зміст валютного регулювання. Валютні обмеження.
99.Валютний контроль.
100. Поняття та значення фінансового контролю.
101. Принципи фінансового контролю.
102. Види та організаційно-правові форми фінансового контролю.
103. Державний і муніципальний фінансовий контроль.
104. Загальнодержавний фінансовий контроль.
105. Парламентський фінансовий контроль.
106. Контрольні повноваження Рахункової палати.
107. Фінансовий контроль Державної фінансової інспекції України.
108. Методи фінансового контролю.
109. Ревізія як основний метод фінансового контролю, її види.
110. Перевірка як метод фінансового контролю, її види.
111. Особливості аудиторського фінансового контролю.
112. Система органів фінансового контролю.
113. Органи фінансового контролю загальної компетенції.
114. Органи фінансового контролю спеціальної компетенції.
115. Правове регулювання запобігання відмиванню доходів, отриманих
злочинним шляхом (фінансовий моніторинг).
116. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі
юридичної відповідальності.
117. Поняття та ознаки фінансового правопорушення як підстави фінансовоправової відповідальності.
118. Поняття та особливості фінансово-правових санкцій.
119. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
120. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

