АНОТАЦІЯ
дисципліни «Правове регулювання фінансової діяльності АПК»
Мета: полягає в необхідності сформувати у магістрів знань щодо
правового регулювання фінансової діяльності в агропромисловому
комплексі, вмінь і навиків по застосуванню фінансового законодавства.
По закінченню вивчення курсу студенти повинні
Знати:
сутність та принципи фінансової діяльності суб'єктів господарювання в
сфері аграрного виробництва;
особливості бюджетного фінансування агропромислового комплексу;
проблеми
організаційно-правового
забезпечення
фінансової
дисципліни суб'єктів аграрного підприємництва;
проблеми правового регулювання розрахунково-касових операцій суб'єктів аграрного підприємництва;
проблеми, що виникають в системі оподаткування суб'єктів
господарювання в сфері аграрного виробництва;
проблеми гарантування і охорони фінансових прав суб'єктів аграрного
підприємництва всіх форм власності;
проблеми застосування юридичної відповідальності за фінансові
правопорушення.
Уміти:
вільно орієнтуватися в фінансовому законодавстві;
використовувати кошти за бюджетним призначенням;
оформлювати пакет документів для отримання кредитів, відкриття
рахунків;
здійснювати розрахунки як в національній так і в іноземній валюті;
нараховувати обов`язкові платежі і здійснювати їх відрахування;
організувати процедуру проведення контролю;
оформлювати акти та висновки за підсумками контролю, застосовувати
фінансові санкціїї до порушників фінансового законодавства.
Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1. Загальна частина «Правове регулювання фінансової
діяльності АПК»
Змiст, принципи та методи фiнансової дiяльностi АПК. Система i
правовий статус державних органiв, якi здiйснюють керiвництво фiнансовою
дiяльнiстю агропромислового комплексу. Повноваження Верховної Ради
України та мiсцевих Рад у галузi фiнансiв. Правовий статус Аграрного фонду
України. Змiст i особливостi фiнансово-правових вiдносин.
Суб'єкти фiнансово-правових вiдносин. Порядок захисту прав i
законних iнтересiв суб'єктів господарювання в сфері аграрного виробництва.
Фiнансово-правовi акти та їх рiзновиди.

Поняття, змiст та види фiнансової дисциплiни. Правовi гарантiї
забезпечення фiнансової дисциплiни: поняття i види. Засоби і способи
забезпечення фiнансової дисциплiни.
Фiнансовий контроль в АПК як складова частина загальної системи
державного контролю, який є важливою галуззю управлiння державним
господарством. Об'єкти фiнансового контролю. Функцiї контролю.
Органiзацiя i види фiнансового контролю. Загальнодержавний i вiдомчий
контроль. Муніципальний фінансовий контроль. Фінансовий контроль
представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.
Фінансово-правова відповідальність.
Змістовий модуль 2. Особлива частина «Правове регулювання фінансової
діяльності АПК»
Правова природа податку з огляду на його елементи. Елементи
юридичного складу податку як юридичної конструкції: суб’єкти
оподаткування (платники податків, їх права та обов’язки); об’єкти
оподаткування; база оподаткування; масштаб податку; одиниця виміру бази
оподаткування; податкова ставка; джерело сплати податку; податкові пільги;
податковий (звітний) період; строк сплати податку.
Система
та
механізм
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників. Механізм прямого та непрямого оподаткування. Податок
на додану вартість. Фіксований сільськогосподарський податок. Податок на
прибуток. Земельний податок. Екологічний податок. Податок з доходів
фізичних осіб.
Поняття та принципи бюджетного фінансування. Бюджетна політика.
Основні напрями бюджетної політики. Реалізація основних напрямів
бюджетної політики. Механізм державної фінансової підтримки суб'єктів
агропромислового комплексу.
Поняття кредитних правовідносин, їх зміст. Проблеми кредитування
аграрного сектору економіки. Джерела кредитування сільського
господарства. Правові засади кредитування АПК.
Поняття безготівкових розрахунків та їх правові основи. Особливості
розрахункових правовідносин. Принципи здійснення безготівкових
розрахунків. Черговість здійснення платежів. Рахунки в банках для
здійснення безготівкових розрахунків. Порядок відкриття, переоформлення
та закриття. Розрахункові документи, їх реквізити та порядок оформлення.
Правові форми безготівкових розрахунків. Здійснення готівкових
розрахунків у сфері аграрного виробництва. Розрахунки валютою.
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