
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 
 Мета курсу ‒ формування аспірантами сукупності знань щодо 

концептуальних засад фінансового та податкового права, умінь і навичок з 
виявлення сучасних проблем фінансового та податкового права на 
законодавчому, теоретичному і правозастосовному рівнях; закріплення та 
удосконалення теоретико-практичних навичок аспіранта щодо застосування 
законодавства у сфері фінансів при проведенні наукових досліджень. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Сучасні проблеми фінансового та 
податкового права України та зарубіжних країн» формує засади для подальшого 
освоєння студентами навчальних дисциплін: «Методологія, організація та 
технологія проведення наукових досліджень в галузі права». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність працювати в міжнародному науковому 
просторі; здатність творчо й самостійно застосовувати загальну методологію 
наукових досліджень; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
формування критичного наукового світогляду, застосування системного підходу 
в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до пошуку, 
систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу інформації з 
різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними 
технологіями; здатність продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та 
відстоювати їх; здатність здійснювати розробку проектів правових актів та актів 
тлумачення права, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; здатність 
застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи в публічноправових 
дослідженнях; здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та 
приватного права в професійній діяльності; здатність аналізувати методологічні 
проблеми публічного та приватного права; здатність демонструвати знання 
інституційних та функціональних характеристик права, доктрини верховенства 
права; здатність професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом 
аналізу світоглядно-методологічних підходів до пізнання державно-правових 
явищ; здатність демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність 
застосовувати порівняльно-правові методи дослідження при зверненні до 
окремих правових інститутів податкового права; здатність використовувати 
позитивний зарубіжний досвід щодо законодавчого конструювання податкових 
норм; здатність виявляти і критично оцінювати тенденції розвитку податкового 
законодавства; здатність до комплексного та системного аналізу фінансового 
права у її організаційному та функціональному вимірі; здатність розробляти 
проекти нормативно-правових актів, проекти рішень та інших документів 
органів державної влади та місцевого самоврядування, надавати експертні 
висновки стосовно таких актів; здатність самостійно готувати проекти актів 



правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 
вмотивованості; здатність аналізувати позицій вчених щодо поняття фінансового 
права; здатність розкривати особливості принципів, методів фінансової 
діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: форми публічних фондів коштів; особливості правового 

регулювання суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та 
перерозподілу, витрачання коштів публічних фондів; особливості податково-
правового та бюджетно-правового регулювання, видів та форм публічних 
видатків і методів їх здійснення; актуальні питання правового регулювання 
міжбюджетних відносин і відносин в сфері державного та місцевого боргу 
(запозичень); особливості правового регулювання і здійснення фінансового 
контролю та застосування заходів фінансово-правової відповідальності, 
регулювання діяльності фінансово-кредитних установ і установ, що надають 
фінансові послуги;  особливості грошового обігу та валютно-правового 
регулювання; знання про концептуальні засади податкового законодавства; про 
морально прийнятні, науково і логічно обґрунтовані шляхи вирішення 
теоретичних, нормотворчих і правозастосовних проблем податкового права; 
методологічні проблеми предмета, методу фінансово-правового регулювання;  
теоретичні та законодавчі проблеми бюджетного права, податкового права; 
основні та додаткові елементи податкового механізму, зміст та види податкового 
контролю; поняття та особливості фінансової діяльності  як фінансово-правової 
категорії; 

уміти: проводити наукові дослідження в галузі податкового права; 
застосовувати нормативно-правові акти у конкретних сферах юридичної 
діяльності та реалізовувати норми податкового права в професійної діяльності; 
визначати, ідентифікувати, аналізувати та структурувати ключові проблеми 
податкового права, з якими зіштовхуються юристи у повсякденній практиці та 
приймати оптимальні рішення на основі логічних аргументів та перевірених 
фактів;  проводити наукові дослідження в галузі податкового права; 
застосовувати нормативно-правові акти у конкретних сферах юридичної 
діяльності та реалізовувати норми податкового права в професійної діяльності; 
визначати, ідентифікувати, аналізувати та структурувати ключові проблеми 
податкового права, з якими зіштовхуються юристи у повсякденній практиці та 
приймати оптимальні рішення на основі логічних аргументів та перевірених 
фактів;  

володіти: понятійно-категоріальним апаратом фінансового та податкового 
права. 

  Зміст навчальної дисципліни: 
Актуальні проблеми публічних фінансів та державних доходів. 

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. 



Адміністрування податкових платежів, врегулювання податкових спорів та 
повернення надміру сплачених податкових платежів.  

Актуальні проблеми державних видатків. Проблеми бюджетного права та 
бюджетного процесу в Україні.  Актуальні питання видатків бюджетів та 
бюджетного кредитування. Актуальні питання правового регулювання надання 
публічних гарантій, взяття державних і місцевих запозичень та фінансування 
публічного боргу в Україні та зарубіжних країнах. Правовий режим 
функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, їх доходи та витрати. Проблеми правової регламентації та 
державного регулювання в сфері надання банківських послуг в Україні та 
зарубіжних країнах 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 
 


