




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання* 

Кількість 

кредитів – 3,5 

Галузь знань 

08Право 
 

Вільного вибору 

аспіранта 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          

(назва) 

Спеціальність: 

 

081 Право 

 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Вид контролю: 

Загальна 

кількість годин – 105 

залік залік 

Лекції 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 6/7 

 

 

Рівень вищої 

освіти: освітньо-

науковий 

 

14 год. 14 год. 

Практичні, 

семінарські: 

14 год. 14 год. 

Лабораторні: 

 год.  год. 

Самостійна робота: 

77 год. 77 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

- год. - год. 

Консультації: 

- - 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правового режиму 

фінансової системи» є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 

фінансової системи держави, здійснювати оригінальні самостійні наукові 

дослідження у сфері публічної фінансової діяльності та здійснювати науково-

педагогічну діяльність. 

Завдання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правового режиму 

фінансової системи» є формування в аспірантів знань, вмінь та навичок щодо: 

-  формулювання і розв’язання комплексних наукових й практичних 

проблем фінансової системи; 

-  організації та здійснення науково-дослідної управлінської діяльності; 
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- аналізу правового режиму окремих елементів фінансової системи. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни в аспіранта мають бути 

сформовані такі компетентності: 

- здатність забезпечувати належний рівень якості наукових/науково-

методичних продуктів, послуг чи процесів у сфері фінансової діяльності 

держави та органів місцевого самоврядування;  

- здатність формувати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати 

стратегічні напрями розвитку окремих елементів фінансової системи та їх 

взаємодії у сукупності на загальнодержавному, місцевому рівні;  

- здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними та 

науково-дослідними проектами на різних рівнях та елементах фінансової 

системи;  

- здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 

забезпечення громадського контролю на всіх рівнях фінансової діяльності 

держави та місцевого самоврядування; 

- здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення правового режиму фінансової системи в цілому та її окремих 

елементів.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

продемонструвати наступні результати навчання: 

- знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблем 

фінансової діяльності та фінансової системи;  

- знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у 

науковій і освітній (педагогічній) діяльності;  

- знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв'язання 

проблем у сфері фінансової діяльності та фінансової системи; 

- уміти застосовувати сучасні інформаційні технології, маркетингові та 

соціологічні дослідження та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і 

професійній діяльності;  

- уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління 

фінансами, а також міжнародний досвід при проектуванні організаційних 

структур управління на різних рівнях фінансової системи; 

- здатність виявляти проблеми, визначити наукові завдання у сфері 

фінансової діяльності та фінансової системи держави  та обирати методи для їх 

розв’язання.   

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Проблеми правового регулювання фінансової 

системи України 

Теоретичні засади правового регулювання фінансової системи України. 

Правовий режим фінансової системи. Елементи правового режиму фінансової 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
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системи. Структура фінансової системи України. Загальна характеристика 

базових сфер фінансової системи України. Загально-правова характеристика 

додаткових сфер фінансової системи. Конституційно-правові засади фінансової 

системи. Організація та функціонування елементів фінансової системи.  

Сфера публічних фінансів фінансової системи. Сфера фінансів 

господарюючих суб’єктів. Сфера міжнародних фінансів та їх роль у фінансовій 

системі України. Співвідношення фінансової системи, системи фінансового 

права та системи фінансового законодавства. 

 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади функціонування фінансової 

системи 

Теоретичні основи структуризації фінансової системи. Механізм 

функціонування фінансової системи та його інституціональне забезпечення. 

Фінансова модель суспільства як основа оптимізації внутрішніх пропорцій у 

розвитку фінансової системи. Принципи фінансової системи. Підходи до 

формування правового поняття фінансової системи. Роль фінансової системи у 

розвитку економіки країни після фінансової кризи. Фінанси (публічні та 

приватні) як базова основа фінансової системи держави. Функції фінансів та їх 

значення на сучасному етапі розвитку держави. 

 

Тема 3. Система управління фінансами як механізм функціонування 

фінансової системи України 

Суб’єкти фінансової системи. Конституційні засади управління 

фінансами. ВРУ як суб’єкт фінансової системи. КМУ як суб’єкт фінансової 

системи. Роль ПУ та ОДА (РДА) в управлінні фінансами. Адміністративно-

правові засади управління фінансами. Особливості управління фінансами 

окремих структурних елементів фінансової системи. Проблеми управління 

фінансами в сучасній парламентсько-президентській моделі. Роль 

управлінських інституцій фінансової системи та їх правовий режим.  Сучасні 

моделі управління фінансами та міжнародний досвід управління фінансами.  

 

Тема 4. Структура фінансової системи та її правовий режим 

Наукові концепції юристів та фінансистів на структуру фінансової 

системи. Поняття та види фінансової системи держави. Характеристика рівнів 

фінансової системи. Моделі фінансової системи. Сфери фінансової системи: 

базові та додаткові. Сфера публічних фінансів фінансової системи. Сфера 

фінансів господарюючих суб’єктів. Сфери фінансової системи: базові та 

додаткові. Проблема зміни концепту державного бюджету як центральної 

ланки фінансової системи держави. Позабюджетні фонди, які є важливою 

складовою в системі публічних фінансів. Характеристика та класифікація 

кредиту: державний, муніципальний (місцевий) і банківський в різних сферах 

фінансової системи. Правовий режим страхування як елементу фінансової 

системи. Роль фінансів підприємств та корпорацій у структурі фінансової 

системи. Місцевий бюджет як основна складова фінансів муніципального 
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утворення. Характеристика місцевого кредиту як інституту у системі місцевих 

фінансів. 

 

Тема 5. Загально-правова характеристика додаткових сфер 

фінансової системи 

Сфера міжнародних фінансів. Правовий режим фінансів МФВ та МБРР. 

Правовий режим зовнішнього валютного боргу. Міждержавні і 

транснаціональні кредитно-фінансові відносини. Правовий режим та юридична 

основа кредитних відносин з МВФ та іншими міжнародними фінансово-

кредитними установами.  Банківський кредит у складі фінансової системи. 

Правовий режим фінансового ринку в Україні та його взаємодія з 

міжнародними фінансами.  

Вплив та значення міжнародних фінансів на фінансову систему України 

Проблеми накопичення та виконання зовнішніх зобов’язань за кредитами 

МВФ та МБРР, та інших міжнародних кредитних установ 

Характеристика ланок фінансового ринку 

 

Тема 6. Грошова система та грошовий обіг в структурі фінансової 

системи 

Правовий режим грошової та платіжної систем як елементу фінансової 

системи. Конституційні та фінансово правові засади грошової системи. 

Правовий режим грошового обіг, емісії грошей та цінних паперів. 

Правовий режим валютного регулювання та контролю. Правовий режим 

платіжних систем. Правове регулювання емісії грошей та інших електронних 

сурогатів 

Правовий режим валюти та валютних цінностей в Україні. Основні 

напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. 

Характеристики сучасної економічної системи. Основні напрями державного 

регулювання економіки. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства 

та економіки. Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. 

Фінансово-правове регулювання майнінгу та обігу криптовалюти.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

розділів/змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л п 

л
аб

 

ін
д

. 

 

С
Р

С
 

л п 

л
аб

. 

ін
д

. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  
Тема 1.Проблеми 

правового 
16 2 2   12 16 2 2   12 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
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регулювання фінан

сової 

системи України 

 

Тема 2. Теоретико-

методологічні 

засади 

функціонування 

фінансової системи 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 3. Система 

управління 

фінансами як 

механізм 

функціонування 

фінансової системи 

України 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 4. Структура 

фінансової системи 

та її правовий 

режим 

16 4 2   12 16 4 2   12 

Тема 5. Загально-

правова 

характеристика 

додаткових сфер 

фінансової системи 

18 2 2   14 18 2 2   14 

Тема 6. Грошова 

система та 

грошовий обіг в 

структурі 

фінансової системи 

21 2 4   15 21 2 4   15 

Усього годин 105 14 14   77 105 14 14   77 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Розділ 1. 14 14 

1. Тема 1. Проблеми правового 

регулювання фінансової системи України 

2 2 

2. Тема 2. Теоретико-методологічні засади функціонування 

фінансової системи 

2 2 

3. Тема 3. Система управління фінансами як механізм 

функціонування фінансової системи України 

2 2 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvu_2017_1(1)__21.pdf
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4. Тема 4. Структура фінансової системи та її правовий 

режим 

2 2 

5. Тема 5. Загально-правова характеристика додаткових 

сфер фінансової системи 

2 2 

6. Тема 6. Грошова система та грошовий обіг в структурі 

фінансової системи 

4 4 

 Разом 14 14 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

1. Не передбачено  

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

1. Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

   

1. Тема 1. Проблеми правового регулювання фінансової 

системи України 

12 12 

2. Тема 2. Теоретико-методологічні засади функціонування 

фінансової системи 

12 12 

3. Тема 3. Система управління фінансами як механізм 

функціонування фінансової системи України 

12 12 

4. Тема 4. Структура фінансової системи та її правовий 

режим 

12 12 

5. Тема 5. Загально-правова характеристика додаткових 

сфер фінансової системи 

14 14 

6. Тема 6. Грошова система та грошовий обіг в структурі 

фінансової системи 

15 15 

 Разом 77 77 

9. Індивідуальні завдання 

(не передбачено) 

 

10. Методи навчання 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Актуальні проблеми правового режиму фінансової системи»:  
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навчальні заняття, самостійна робота аспірантів, робота в науковій 

бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі Інтернет, контрольні заходи. 

Види навчальної роботи аспірантів: 

- лекція; 

- семінарське заняття; 

- консультація; 

- залік. 

У процесі вивчення дисципліни  застосовуються наступні методи 

навчання: 

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, 

індуктивний, дедуктивний 

За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і 

навичок, застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка. 

За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та 

самоконтроль. 

 За джерелами знань: словесні (розповідь, пояснення, лекція) і наочні 

(демонстрація, ілюстрація).  

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання. 

 

11. Методи контролю 

Оцінювання якості знань аспірантів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного та 

підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою ЕСТS та національною шкалою оцінювання. 

 

11.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль - це оцінювання навчальних досягнень аспіранта 

(рівень теоретичних знань та практичні навички з тем) під час проведення 

аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час 

відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє 

оцінювання) та активності аспіранта на занятті. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання аспірантом тощо. 

Форми участі аспірантів у навчальному процесі, які підлягають 

поточному контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 
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- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є:  

усні відповіді: 

• повнота розкриття питання; 

• логіка викладання, культура мови; 

• емоційність та переконаність; 

• використання основної та додаткової літератури; 

• аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;  

виконання письмових завдань: 

• повнота розкриття питання; 

• цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

• акуратність оформлення письмової роботи. 

 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми розділу на 

семінарському занятті – 5 балів: 

 5-4 б. ставиться, коли аспірант повністю засвоїв теоретичний 

матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить 

міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на потрібну 

літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою літературою, її 

опрацювання і використання під час розкриття питання. Аспірант робить 

висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

 2,5-3 б. ставиться, коли аспірант засвоїв теоретичний матеріал, 

вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не 

завжди дотримується логіки викладу, припускається незначних  помилок чи 

неточностей. 

 1,5-2 б.  ставиться аспірантові, який засвоїв матеріал на рівні 

переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок.  

 0,5-1 б. одержує аспірант, який невпевнено переказує матеріал, не 

завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, 

допускається  помилок. 

До 15-ти балів аспірант може отримати за виконані завдання 

самостійної роботи з певної теми, з урахуванням якості, повноти виконання 

завдання. 

До 5-ти балів ставиться аспірантові, який робить вдалі доповнення 

протягом семінарських занять з певної теми, виправляє неточності, однак при 

цьому індивідуально не виступає з окремих питань; 

 До 20-ти балів ставиться аспірантові, який підготував значний за 

обсягом та змістом конспект до семінарських занять з певної теми; 

10 балів одержує аспірант, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до  колективних обговорень тощо. 
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Якщо аспірант жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, 

матиме за відповідний поточний контроль 0 балів. 

За рішенням кафедри аспірантам, які брали участь у науково-дослідній 

роботі – роботі конференцій, аспірантських наукових гуртків та проблемних 

груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть 

нараховуватися додаткові бали: до 25 балів. 

 35 балів аспірант може отримати за плідну роботу на лекції та семінарі. 

Аспірант, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, 

підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право 

повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях 

аспірант може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити 

реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

 

11.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Одна контрольна робота у формі трьох теоретичних питань передбачено 

за результатами вивчення тем модуля 1.  

Тривалість виконання контрольних завдань не повинна перевищувати 

двох академічних годин. 

До контрольної роботи допускаються всі аспіранти незалежно від 

результатів поточного контролю. 

Для проведення контрольної роботи розроблено контрольні завдання 

двох варіантів, які є рівнозначні за трудомісткістю.  

За виконання контрольної роботи аспірант отримує бали, які 

враховуються в процесі розрахунків підсумкової семестрової оцінки: за перше 

теоретичне питання аспірант може отримати  – до 8 балів, за друге теретичне 

питання – до 8 балів, за третє – до  9 балів. 

У процесі виконання контрольних завдань аспірант може користуватися 

лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Аспірантові 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими 

аспірантами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови 

порушення аспірантом установлених правил виконання контрольних завдань 

викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, 

не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. 

Результати контрольного заходу аспіранта, який не з’явився на нього, також 

оцінюються нулем балів незалежно від причини. 

Результати контрольної роботи доводяться до відома аспірантів не 

пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.  

Перескладання контрольних робіт допускається в терміни, визначені 

викладачем, під час поточних консультацій. 
 

11.3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З означеної дисципліни передбачена така форма семестрового контролю, 

як залік, який проводиться у кінці семестру. 
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Усім аспірантам, які повністю виконали навчальний план і позитивно 

атестовані з цієї дисципліни (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний 

результат семестрового контролю в балах та оцінка за національною шкалою 

(«зараховано», «незараховано») та за шкалою ЕСТS заноситься у Відомість 

обліку успішності, Залікову книжку здобувача вищої освіти. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений 

термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FХ в ЕСТS) за результатами 

семестрового контролю, аспірант обов’язково здійснює перескладання для 

ліквідації академзаборгованості. 

 

12. Схема нарахування балів, які отримують аспіранти 

Поточне тестування та самостійна робота  Сума 

№ 1  Підсумкова 

семестрова Т. 1 Т.2 Т. 3 Т. 4 Т.5 Т.6 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

5 5 5 5 5 10 40 25 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

зараховано 82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

Силабус з дисципліни «Актуальні проблеми правового режиму 

фінансової системи». 

 

14. Рекомендована література 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1.  Система фінансового права. Проблеми теорії і правового 

регулювання. Система фінансового права. Проблеми теорії і правового 

регулювання. Заг. редакція Ківалова С.В. Одеса.: Фенікс, 2011. 236. 

2. Фінансова система України: проблеми теорії: монографія/ А.С. 

Нестеренко. Одеса: Фенікс,  2014. 350 с. 

3. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): 

монографія / В.М. Опарін. К.: КНЕУ, 2005. 240 с. 

4. Білінський Д. О. Правова природа публічної фінансової системи 

України (методологічний аспект): Дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00. 07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право».–Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.–

Харків, 2017. 445 с. 

5. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової 

фінансової архітектури. Науменкова С.В., Міщенко С.В.; Нац. банк України, 

Ун-т банківської справи, Центр наук. досліджень. К., 2009. 384. 

6. Суспільні фінанси в умовах демократії. Курс лекцій/ М.І. Карлін. – 

Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 196с. 

7. Карлін М.І. Фінансова система України: навч. посібн./ М.І. Карлін. – 

К.: Знання, 2007. – 324 с. 

8. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх 

вирішення: монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та [ін.]; За ред. 

д-ра екон, наук, проф. М. І. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С.364. 

9. Карлін М.І. Фінансові системи країн Америки: навчальний посібник / 

М. І. Карлін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 496 с. 

10. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України/ І.Я. 

Чугнков. К.: Акад. фін. упр., 2009. 471 с.  

11. Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону 

України: історія, сьогодення, перспективи. Кол. моногр. / М.І. Карлін, 

А.В.Кулай, В.А. Гром, [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф.. Карліна М.І. – 

Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 400с. 

12. Карлін М.І. Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи: 

навчальний посібник/ М. І. Карлін, І.О. Балак Луцьк: Настир’я, 2012. – 500 c. 

13. Латковська Т. А. Сучасний стан та актуальні проблеми публічної 

фінансової системи / Т. А. Латковська // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. 

: С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна 
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(наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса 

: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 4. – C. 42-61. 

14. Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник 

наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 

5–6 жовтня 2011 року. Ч.І. / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. 145 с. 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Романенко О.Р. Фінанси. Підручник. 4-те вид. - К: Центр учбової 

літератури, 2009. - 312 с. 

2. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний кукрс: підручн./ О.П. 

Орлюк. К.: Юрінком Інтер., 2010. – 808 с. 

3. Орлюк О.П. Фінансова система України: проблеми термінології та 

змісту// Фінансове право. 2007. № 1. С. 12-15. 

4. Карлін М.І. Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України. 

Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. 

В. Павліхи. – Луцьк, Люблін: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 

С. 99-115. 

5. Податкові системи країн Америки. Навч.посіб. / М.І. Карлін, Н.І. 

Ліповська-Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 232 с. 

6. Податкові системи країн Азії. Навч. посіб. / М.І. Карлін, Н.І. Ліповська-

Маковецька. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 280 с. 

7. Карлін М.І. Фінансові системи Австралії, країн та залежних територій 

Океанії: навчальний посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Волин. 

мистецька агенція “Терен”, 2012. – 180 с. 

8. Карлін М.І. Фінансові системи країн Африки: навчальний посібник / М. 

І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Волин. мистецька агенція “Терен”, 2012. – 236 

с. (автору належить опис податкової системи країн Африки). 

9.Карлін М.І. Фінансові системи країн Америки: навчальний посібник / 

М. І. Карлін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 496 с. 

10. Нестеренко А.С. Фінансова система України як частина міжнародної 

фінансової системи в умовах світової фінансово-економічної кризи. Тези наук.-

практ конф. Одеса, 2011 р. С. 112 – 118. 

11. Фінансова система України як частина міжнародної фінансової 

системи в умовах світової фінансово-економічної кризи / А. С. 

Нестеренко// Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 62. С. 152-159. 
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