
Актуальні проблеми фінансового права 

 

Мета На основі наявних знань та навичок з фінансового права сформувати 

розуміння актуальних проблем фінансової системи, основних тенденцій 

розвитку. Крім цього, метою навчального процесу є закріплення та 

удосконалення теоретико-практичних навичок аспіранта щодо застосування 

законодавства у сфері фінансів при проведенні наукових досліджень, 

поглиблення знань щодо існуючих проблем фінансово-правового регулювання 

суспільних відносин на різних рівнях реалізації публічної влади, способи та 

шляхи розв’язання цих проблем з урахуванням сучасного стану розвитку науки 

фінансового права. 

Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: 

- сучасні проблеми фінансового права; 

- знання основних факторів, що спричиняють динамічний розвиток 

фінансового права; 

- особливості та практичні наслідки регулювання суспільних відносин 

фінансово-правовими нормами. 

Аспірант повинен вміти: 

- проводити наукові дослідження, виробляти шляхом неодноразового, 

систематичного тренування  теоретико-практичні навички необхідні та достатні 

для його підготовки як науковця, на рівні вимог, що пред’являються  освітньо– 

науковою програмою підготовки  докторів філософії; 

- проводити самостійно дослідження з проблем правового регулювання 

фінансових відносин в Україні на сучасному рівні; 

- самостійно шукати, аналізувати та обробляти інформацію з питань 

фінансового права з різних джерел; 

- проявляти креативність, генерувати нові ідеї з проблем правового 

регулювання фінансових відносин; 

- самостійно працювати в міжнародному науковому просторі; 

- застосовувати здобуті знання у практичній юридичній діяльності; 



- пристосовуватися до нових змін у правовому регулюванні фінансової 

сфери; 

- проявляти здатність збирати, опрацьовувати та аналізувати правові 

джерела в фінансовому праві; 

- аналітично оцінювати правові проблеми фінансового права; 

- опрацьовувати та аналізувати інформацію для правового дослідження 

засад судочинства в фінансовому праві; 

- формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, 

рекомендації з розгляду справ; 

- здійснювати аналіз судових рішень судів та їх експертизу; 

- вести діалог та аргументувати під час наукових та ділових дискусій, 

переговорів з питань фінансового права, виступати та вести судові дебати в 

судах; 

- написати наукове дослідження або статтю у фахове видання з 

актуальних питань фінансового законодавства; 

Опис дисципліни: дисципліна належить до вибіркового компонету ОП, 

вивчається на 2 році навчання, у 4-му семестрі. На вивчення даної дисципліни 

відводиться 4 кредити ЄКТС; годин — 120, з них лекцій — 24 год., практичних 

занять — 16 год., самостійної роботи — 80 год. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовки здобувача до виконання конкретної 

роботи. 

Форми проведення поточного контролю – усне опитування аспірантів, 

вирішення практичних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у формі усного іспиту. 


