
Перелік питань до заліку з дисципліни «Проблеми бюджетного 

права та процесу» 

 

 

1. Поняття бюджету. 

2. Ознаки, принципи та функції бюджету. 

3. Значення бюджету для функціонування держави, її 

адміністративно-територіальних утворень. 

4. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. 

5. Система бюджетного законодавства. 

6. Бюджетне право як підгалузь фінансового права. 

7. Конституційне закріплення бюджетної діяльності в Україні. 

8. Предмет і метод бюджетного права. 

9. Характеристика бюджетно-правових норм, їх види та структура. 

10. Поняття суб’єкту бюджетних правовідносин. 

11. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України. 

12. Принципи бюджетної системи. 

13. Структура бюджетів. 

14. Поняття та призначення бюджетної класифікації. 

15. Класифікація доходів та видатків бюджету. 

16. Поняття державного боргу, його класифікація. 

17. Дефіцит та профіцит бюджету. 

18. Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету 

України. 

19. Порядок погашення зобов’язань за державним боргом. Правові 

гарантії державного боргу. 

20. Поняття міжбюджетних відносин. 

21. Закріплені доходи. 

22. Методи бюджетного регулювання. 

23. Поняття і зміст бюджетного процесу. 

24. Порядок складання проекту бюджету. 

25. Підготовка проекту Закону про Державний бюджет. 

26. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет, рішень про 

місцеві бюджети. 

27. Порядок та підстави внесення змін до Закону про Державний 

бюджет. 

28. Порядок та правові Порядок скорочення видатків загального 

фонду Державного бюджету України. 

29. Виконання бюджету. 

30. Звітність про виконання бюджету. 

31. Структура та види місцевих бюджетів. 

32. Характеристика власних коштів органів місцевого 

самоврядування та виконавчих органів місцевих рад. 

33. Склад доходів, що закріплені за бюджетами місцевого 

самоврядування. 



34. Розмежування видатків між бюджетами. Характеристика видатків 

місцевих бюджетів. 

35. Джерела формування фонду розвитку місцевих бюджетів. 

36. Видатки місцевих бюджетів. 

37. Поняття та система державних цільових позабюджетних фондів і 

коштів. 

38. Пенсійний фонд України. 

39. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. 

40. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

41. Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

42. Характеристика органів загальної та спеціальної компетенції, що 

здійснюють контроль за виконанням бюджетного законодавства. 

43. Повноваження ВРУ та Комітету по питанням бюджету ВРУ за 

контролем виконання бюджетного законодавства. 

44. Повноваження рахункової палати ВРУ. 

45. Повноваження Міністерства фінансів та його органів. 

46. Повноваження органів контрольно-ревізійної служби. 

47. Поняття бюджетного правопорушення, класифікація бюджетних 

правопорушень. 

48. Фінансово-правова відповідальність за бюджетні 

правопорушення. 

49. Адміністративна та кримінальна відповідальність за бюджетні 

правопорушення. 

50. Особливості відповідальності посадових осіб органів державної 

та місцевої влади за бюджетні правопорушення. 

51. Відповідальність за правопорушення у сфері 

загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування. 
 


