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ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:

Мова викладання:

Дисципліна
професійної
та
практичної підготовки, фахова
К-37
V; VӀ
6 кр. (180 год.)
залік; екзамен
к. ю. н., доцент кафедри теорії та
історії
держави
і
права
та
адміністративного
права, доцент,
Костенко Ю.О.,
к.е.н., доцент кафедри теорії та історії
держави і права та адміністративного
права, доцент Петренко Г.О.
«Теорія
держави
та
права»,
«Адміністративне право».
К-37 Фінансове право викладається на
третьому році навчання
лекції, практичні, самостійна робота
організаційно-навчальна робота в
аудиторії – 40 балів
самостійна робота – 20 балів
підсумковий контроль (екзамен) – 40
балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет, метод, функції, принципи і система фінансового права. Джерела
фінансового права. Фінансова діяльність держави та органів місцевого
самоврядування. Поняття фінансів, види. Функції фінансів. Фінансово-правові
норми: поняття та особливості. Поняття фінансово-правових відносин, їх зміст.
Поняття та зміст фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи
фінансового контролю. Поняття ревізії, перевірки, аудиту, характеристика.
Податкова перевірка. Організація та органи фінансового контролю. Бюджетне
право. Бюджетна система України, її структура. Бюджетна класифікація.
Поняття та зміст бюджетного процесу. Фінансовий контроль на стадіях
бюджетного процесу. Поняття та система державних доходів. Види обов’язкових
платежів. Поняття податку, його функції. Принципи оподаткування. Предмет
податкового права. Джерела податкового права. Податкові правовідносини.

Класифікація податків. Відповідальність за порушення податкового
законодавства. Правовий режим державного кредиту; державного та місцевого
боргу. Правові основи загальнообов’язкового державного страхування. Види
страхування. Загальнообов’язкове державне особисте та майнове страхування.
Правове регулювання державних та місцевих видатків. Міжбюджетні відносини
в системі бюджетного регулювання. Види міжбюджетних трансфертів, порядок
їх надання. Правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу.
Правові основи валютного регулювання та контролю.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і
мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами
(ПРН - 4).
Поглиблено знати і розуміти природу та зміст основних правових
інститутів та процедур національного права, взаємозв’язок і співвідношення
галузей права, особливості застосування норм права (ПРН-12).
Вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи
їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у
відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод
(ПРН -13).
Вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати
логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано обґрунтовувати
свій правовий висновок (ПРН -15).
Вміти виявляти та усувати причини та умови вчинення правопорушень,
вживати заходів для запобігання правопорушенням і застосування заходів
юридичної відповідальності (ПРН-16).
Вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання
консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).

