
ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Загальна частина 

 

Тема 1:  

Фінансова діяльність держави. Фінансове право України. 

 

1.Фінансове право України та інші галузі права. 
 

Тема 2:  

Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини. 

1.Органи місцевого самоврядування як суб’єкти фінансових правовідносин. 

 

 

Тема 3:  

Фінансовий контроль 

1.Повноваження контролюючих органів при проведенні перевірок.  

 

 

Бюджетне право 

Тема 4:  

Бюджетне право України 

 

1. Бюджетне законодавство. 

2. Бюджетна система та принципи її побудови. 
 

 

Тема 5:  

Доходи і видатки бюджету. 

 

1.Резервний фонд бюджету. 

2.Єдиний казначейський рахунок. 
3.Виконання бюджету за видатками: стадії виконання. Роль Державного 

казначейства України у виконанні державного та місцевих бюджетів за 

видатками. 

 
 

Тема 6:  

Міжбюджетні відносини 

 
1.Захищені статті видатків, таємні видатки. 

2. Міжбюджетні трансферти: поняття, види, принципи. 

3.Види субвенцій. 



 

Тема 7:  

Бюджетний процес 

 
1.Виконання бюджету: 

 за доходами; 

 за видатками. 
 

 

Податкове право 

Тема 8: 

 Податкове право. Податкові правовідносини. 

 
1.Співвідношення податку і збору.  

2.Класифікація обов’язкових платежів. 

 

 
Тема 9:  

Суб’єкти податкових правовідносин. 

 
1.Податковий обов’язок: 

 поняття (у широкому та вузькому розумінні); 

 підстави виникнення та припинення податкового обов’язку; 

 способи забезпечення виконання податкового обов’язку (податкова 

застава, податкова порука). 
 

Тема 10:  

Оподаткування: об’єкт, ставка. 

 

1.Усунення подвійного оподаткування: 

 поняття, види подвійного оподаткування; 

 методи усунення подвійного оподаткування; 

 усунення подвійного оподаткування завдяки міжнародним договорам.  

 
 

Тема 11:  

Непрямі податки. 

 

1.Податковий кредит та бюджетне відшкодування. 

2.Податкова накладна. 

3.Марки акцизного збору. 
 

 

Тема 12:  



Прямі податки і збори.  

Спрощена система оподаткування. 

 

1.Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого і рухомого майна. 
2.Спрощена система оподаткування:  

- торговий патент; 

- єдиний податок; 

- фіксований сільськогосподарський податок. 
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