
Перелік питань до проведення комплексної контрольної роботи 

з дисципліни «Фінансове право»  

1. Проблеми сучасного визначення предмета та методу фінансового права. 

 2. Принципи фінансового права та проблеми їх реалізації.  

3. Фінансова система, її склад.  

4. Сучасне поняття публічного фонду коштів. 

 5. Фінансово-правовий статус юридичних осіб публічного права та режим їх фондів 

коштів. 

 6. Система фінансового права та система фінансового законодавства, їх співвідношення.  

7. Дія норм фінансового права та конкуренція фінансово-правових приписів.  

8. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин, проблема представництва у 

фінансовому праві. 

 9. Теоретико-методологічні засади науки фінансового права  

10. Наука фінансового права у ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.  

11. Вітчизняна наука фінансового права у ХХ та на поч. ХХІ ст. 

 12. Поняття фінансів: поняття та ознаки фінансів, співвідношення понять «публічні і 

приватні фінанси». 

13. Публічна фінансова діяльність: поняття та ознаки публічної фінансової діяльності. 

14. Суб'єкти, які здійснюють публічну фінансову діяльність: поняття, види та ознаки 

суб'єктів, що здійснюють публічну фінансову діяльність  

15. Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування  

16. Характеристика Конституції України як основного джерела фінансового права. 

 17. Характеристика міжнародних актів як джерел фінансового права.  

18. Характеристика актів Президента України як джерел фінансового права.  

19. Характеристика актів Верховної Ради України як джерел фінансового права. 

 20. Характеристика актів Кабінету Міністрів України як джерел фінансового права.  

21. Поняття та суть фінансового контролю  

22. Види фінансового контролю  

23. Методи фінансового контролю  

24. Органи фінансового контроль. 

 25. Аудиторський контроль  

26. Фінансовий контроль як вид фінансової діяльності держави. 



 27. Міжнародно-правові стандарти організації державного фінансового контролю. 

 28. Види, методи, форми та заходи фінансового контролю в сучасних умовах.  

29. Суб’єкти загального фінансового контролю, їх компетенція. 

 30. Муніципальний та громадський фінансовий контроль.  

31. Види органів спеціалізованого фінансового контролю, їх повноваження.  

32. Відомчий та внутрішньогосподарський (внутрішній) фінансовий контроль: проблеми 

правового регулювання та підстави трансформування їх методів.  

33. Правові основи взаємодії правоохоронних органів з органами, що здійснюють 

фінансовий контроль.  

34. Податкове право як підгалузь фінансового права.  

35. Проблеми визначення місця податкового права в системі фінансового права. 

 36. Проблеми визначення предмета та методу податкового права.  

37. Система податкового права. 

 38. Дія норм податкового права (в часі, просторі та за колом осіб). 

 39. Реформування податкової системи. 

 40. Правова природа, економічна суть, поняття, функції та юридичні ознаки податку і 

збору.  

41. Принципи податкового права та система законодавства про податки і збори. 

 42. Система податків і зборів в Україні та етапи її трансформування.  

43. Правове регулювання стягнення податків з фізичних осіб.  

44. Правове регулювання стягнення податків з юридичних осіб.  

45. Характеристика загальнодержавних податків.  

46. Характеристика місцевих податків та зборів. 

 47. Загальна й спрощена системи оподаткування.  

48. Поняття правового інституту державного та місцевого запозичення 

 49. Правові основи державного та місцевого кредиту  

50. Форми державного (місцевого) кредиту 

 51. Правові засади державного та місцевого боргу  

52. Правовідносини у сфері державного боргу  

53. Державні та місцеві гарантії, їх правова природа та порядок надання.  

54. Правове регулювання державного внутрішнього і зовнішнього боргу України і 

місцевого боргу, їх граничні обсяги та правові засади фінансування публічного боргу.  



55. Місце інституту державного боргу в системі фінансового права  

56. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні  

57. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин  

58. Особливості правового регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті  

59. Відповідальність за порушення валютного законодавства  

60. Валютна політика України і сучасний стан валютного законодавства.  

61. Державне регулювання та правовий режим валютних операцій.  

62. Особливості правового регулювання, суб’єкти та сфера валютного контролю.  

63. Правова регламентація та державне регулювання ринку фінансових послуг і 

фондового ринку 


