Правове регулювання бюджетних видатків в Україні
назва дисципліни

Семестр: _____2_____ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - __90__ (кредитів
ЄКТС - _3_); аудиторні години - __32__ (лекції - _16 , практичні - _16 , семінарські - _-_,
лабораторні - _-_ )
Лектор: ____доц. О.В. Ільницький_________(ел.адреса _____o.ilnytskyy@gmail.com____),
Результати навчання:
знати:
-

теорію бюджету та бюджетного права, правові основи бюджетної системи України;
законодавчі та інструктивні матеріали у сфері бюджетно-правового регулювання;
права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин; організацію функціонування органів
управління бюджетною системою;
форми і методи планування в бюджетних установах;
методи, форми і режими здійснення бюджетних видатків та основні їхні принципи;
види правопорушень у сфері здійснення бюджетних видатків і заходи юридичної
відповідальності за їх вчинення.

вміти:
-

правильно визначити правові основи та застосовувати норми, які регулюють відповідні
бюджетні відносини;
запропонувати шляхи для вирішення проблем правового регулювання;
аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні
акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;
вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника правовідносин;
аналізувати фінансово-планові акти на предмет їх відповідності основним принципам та
правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і функцій бюджетних установ
і організацій.

Анотація навчальної дисципліни:
Основою фінансової системи держави є централізований публічний фонд – бюджет. Його
значення важко переоцінити на практиці, оскільки завдяки своїм органічним зв’язкам із виконанням
публічними утвореннями завдань та функцій, які на них покладені, державний та місцеві бюджети
виступають системоутворюючими елементами не лише публічних, але й приватних фінансів у
макроекономічному значенні.
У зв’язку із пріоритетним значенням регулювання видаткової частини виконання бюджету,
здійснення бюджетних видатків становить важливий правовий інститут фінансового права, який є
логічним наступником та необхідним засновком одночасно стадії акумулювання доходів, в тому
числі, через механізми оподаткування та встановлення і стягнення інших загальнообов’язкових
платежів. А тому, вказана навчальна дисципліна є закономірним продовженням на шляху набуття
цілісності знань та навиків орієнтування студентів у фінансовій системі держави, розкриття та
усвідомлення її завершеної структури, для подальшого їх використання на практиці.
Метою спецкурсу є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії бюджетного права і
змісту бюджетного законодавства в частині вивчення сутності бюджетних відносин, які складаються
при плануванні, здійсненні та контролі за бюджетними видатками і характеру їх впливу на
суспільство, формування у них навиків і умінь їх осмислення і застосування на практиці.
Основними завданнями спецкурсу є:
–
подання студентам поглиблених знань теорії бюджетного права і змісту бюджетного
законодавства щодо напрямів і форм фінансування видатків, проведення всебічного аналізу практики
його застосування;
–
засвоєння теоретичних основ формування і використання державного та місцевих
бюджетів, засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, оволодінні
методикою визначення необхідного обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію
покладених на розпорядників бюджетів-публічні утворення завдань і функцій;

–
розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних
знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і
правозастосовчої практики.
Для засвоєння спецкурсу «Правове регулювання бюджетних видатків в Україні» необхідні
знання таких дисциплін, як загальна теорія права, адміністративне, фінансове, цивільне, господарське
право, економічна теорія, основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи та ін.
Крім загальних професій на напрямом підготовки «Правознавство», знання, що одержать
студенти при вивченні вказаного спецкурсу, затребувані на посадах керівників фінансових,
економічних та юридичних підрозділів, менеджерів (управителів) у фінансовій діяльності,
професіоналів з питань фінансово-економічної діяльності підприємств, установ та організацій,
головних державних податкових ревізорів-інспекторів, головних ревізорів, інспекторів-ревізорів,
ревізорів, контролерів-ревізорів.
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