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ДИСЦИПЛІНА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
 
Анотація. Дисципліна «Проблемні питання предмету фінансового права» належить до 
переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. При вивченні дисципліни розкриваються такі 
теми: актуальні питання теорії фінансового права,  правовий  режим і види  публічних фондів 
коштів, проблеми  правового регулювання  податкової системи та статусу суб’єктів 
податкових правовідносин, загальна та  спрощена системи оподаткування, проблеми 
правового регулювання непрямих податків, актуальні питання правового регулювання  
справляння прямих податків та зборів, проблеми бюджетного права та бюджетного процесу 
в Україні, актуальні питання видатків бюджетів та бюджетного кредитування.  
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Губерська Наталія Леонідівна, д.ю.н., професор.  
Профіль викладача: https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=161 
Мета навчальної дисципліни:  
поглиблення знань у галузі теорії та практики фінансового права; 
вдосконалити знання щодо форм публічних фондів коштів, правового регулювання 
суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та перерозподілу, витрачання коштів 
публічних фондів, особливостей податково-правового та бюджетно-правового регулювання. 
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: нормативо-правові акти, що регулюють податкову та бюджетну 
систему України та судову практику по вирішенню таких спорів. 
Аспірант повинен вміти: користуватися науковою літературою, судовою практикою, 
використовувати набуті знання з дисциплін фінансового права, податкового права, 
бюджетного права; виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати  задачі.  
Володіти вільно кодексами податкового права, бюджетного права та науковими працями.  
Змістові модулі: 
Актуальні питання теорії фінансового права. Методологічні проблеми вивчення фінансового 
права. Фінансове право й економічні науки. Фінансове право і наука про фінанси (фінансова 
наука). Проблеми сучасного визначення предмета та методу фінансового права. Правовий 
режим і види публічних фондів коштів. Проблеми та межі фінансово-правового регулювання 
приватних фінансів (приватних, громадських фондів коштів). Проблеми правового 
регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин. 
Адміністрування податкових платежів, врегулювання податкових спорів та повернення 
надміру сплачених податкових платежів. Загальна та спрощена системи оподаткування, 
проблеми правового регулювання непрямих податків Актуальні питання правового 
регулювання справляння прямих податків та зборів Адміністрування податкових платежів, 
врегулювання податкових спорів та повернення надміру сплачених податкових платежів 
Проблеми бюджетного права та бюджетного процесу в Україні. Державне регулювання 
валютних операцій. Проблеми правової регламентації та державного регулювання в сфері 
надання фінансових (парабанківських) послуг 
Актуальні питання видатків бюджетів та бюджетного кредитування. Проблеми правового 
регулювання фінансового контролю (нагляду) в Україні, його види. Актуальні питання 
фінансово-правової відповідальності. Актуальні питання правового регулювання надання 
публічних гарантій, взяття державних і місцевих запозичень та фінансування публічного 
боргу. Актуальні питання фінансово-правової відповідальності.  
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.14 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

 

https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=161

