




Опис навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни: Актуальні проблеми правового режиму фінансової системи  

Код навчальної дисципліни за ОНП: ОК 8 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-наукова програма: Право 

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) 

Форма навчання: Денна 

Курс: 2-й 

Семестр: 4-й 

Тип дисципліни 
Вільного вибору аспіранта 

 

Кількість кредитів   3,5 

Блоків (модулів)   1 

Загальна кількість годин  105 

Тижневих годин для денної форми навчання 2 

Лекції 14 год. 

Практичні, семінарські 14 год. 

Самостійна робота 77 год. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання  

(есе, аналітичний звіт, тези тощо) 
- 

Вид підсумкового контролю: Залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами 

«Філософія та методологія науки», «Сучасні концепції і 

доктрини адміністративного права», «Сучасні тенденції 

реформування публічного управління». 

 

 

 

 

 



 

1. 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. 

 

Завданнями навчальної дисципліни 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, формування компетенцій аналізу правового режиму окремих елементів фінансової системи. 

 

3. Компетентності та результати навчання 

 

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.   

  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин 3,5 кредити ЄКТС. 

 

4.Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

 
Тиж. 

дата/

год. 

Тема, план Форма 

діяльност

і 

(заняття) 

Самостійна робота, завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 

Тиж. 1. 

2 акад. 

год. 

Тема 1.  

Проблеми правового 

регулювання фінансової 

системи України 

1) Теоретичні засади правового регулювання 

фінансової системи України; 

2) Структура фінансової системи України; 

3) Загальна характеристика базових сфер 

фінансової системи України 

4) Загально-правова характеристика додаткових 

сфер фінансової системи 

 

Лекція Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

 

Правовий режим фінансової системи.  

Елементи правового режиму фінансової системи. Структура 

фінансової системи. 

Підходи до визначення структури фінансової системи та її 

поділу на елементи (сфери). Співвідношення фінансової 

системи, системи фінансового права та системи 

фінансового законодавства 

 
 

12  год.  

1  

Тиж. 2. 

2 акад. 

год. 

Тема 1. Проблеми 

правового 

регулювання фінансової 

системи України 

 

Підготувати питання до наукової дискусії: 

Семінарсь

ке заняття  

 

 1  

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
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


 

Теоретичні підходи до проблем правового 

регулювання фінансової системи. 

Конституційно-правові засади фінансової 

системи. 

Організація та функціонування елементів 

фінансової системи.  

Сфера публічних фінансів фінансової системи 

Сфера фінансів господарюючих суб’єкті 

Сфера міжнародних фінансів та їх роль у 
фінансовій системі України. 

Тиж. 3. 

2 акад. 

год 

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 

Лекція Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

 

Сучасний стан наукових досліджень правового режиму 

фінансової системи.  

Функції фінансів та їх значення на сучасному етапі 

розвитку держави. 

Проблеми характеристики принципів фінансової системи 

України 

 

12 год. 

1  

 

Тиж. 4. 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади 

функціонування фінансової системи 

Підготувати питання до наукової 

дискусії: 

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 

Семінарсь

ке заняття 

 

 1  

Тиж. 5. 

2 акад. 

год. 

Тема 3.  

Система управління фінансами як механізм 
функціонування фінансової системи України 
Конституційні засади управління фінансами: 

-законодавчий аспект; 

- виконавчий аспект; 

-роль ПУ та ОДА (РДА) в управлінні фінансами; 

Адміністративно-правові засади управління 

фінансами; 

Особливості управління фінансами окремих 

структурних елементів фінансової системи  

Лекція 

 

Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

 

Проблеми управління фінансами в сучасній парламентсько-

президентській моделі 

Управління у сфері фінансової системи. 
Роль управлінських інституцій фінансової системи та їх 

правовий режим  

Сучасні моделі управління фінансами та міжнародний 

досвід управління фінансами  

Суб’єкти фінансової системи  

 

1  



12 год. 

Тиж. 6. 

2 акад. 

год. 

Тема 3.  

Система управління фінансами як механізм 

функціонування фінансової системи України 
 

Підготувати питання до наукової дискусії: 

Проблеми співвідношення управлінської ролі 

гілок влади в аспекті управління фінансами 

Зміна правового режиму та реформа системи 

управління фінансами на сучасному етапі 

Проблеми ефективності та дієвості системи 

управління фінансами в Україні 

Семінарсь

ке заняття 

 

 1  

Тиж. 7. 

4 акад. 

год. 

Тема 4.  

Структура фінансової системи та її правовий 
режим 
Наукові концепції юристів та фінансистів на 

структуру фінансової системи  

Характеристика рівнів фінансової системи 

Моделі фінансової системи 

Сфера публічних фінансів фінансової системи 

Сфера фінансів господарюючих суб’єктів 

Лекція 

 

Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

 

Поняття та види фінансової системи держави 

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 

12 год. 

1  

Тиж. 8. 

2 акад. 

год. 

Тема 4.  

Структура фінансової системи та її правовий 

режим 
Підготувати питання до наукової дискусії: 

Сучасні наукові підходи до визначення структури 

Семінарсь

ке заняття 

 

 1  



фінансової системи та її правового режиму 

Характеристика базової сфери фінансової 

системи 

Характеристика додаткової сфери фінансової 

системи 

Проблема функціонування позабюджетних 

фондів та їх правових режимів 

Місцевий бюджет як основна складова фінансів 

муніципального утворення 

Характеристика місцевого кредиту як інституту у 
системі місцевих фінансів 

Тиж. 9. 

2 акад. 

год. 

Тема 5.  

Загально-правова характеристика додаткових 

сфер фінансової системи  
Сфера міжнародних фінансів 
Правовий режим фінансів МФВ та МБРР 

Правовий режим зовнішнього валютного боргу 
Сфера фінансового ринку 

Лекція 

 

Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

Міждержавні і транснаціональні кредитно-фінансові 

відносини 

Проблема правового регулювання відносин у сфері 

зовнішнього валютного боргу 

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 

14 год. 

1  

Тиж. 

10. 

2 акад. 

год. 

Тема 5.  

Загально-правова характеристика додаткових 

сфер фінансової системи  
 

Підготувати питання до наукової дискусії: 

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 

  

Семінарсь

ке заняття 

 

Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

 
Правовий режим міжнародних фінансів в Україні 

Правові засади накопичення та виконання зовнішніх 

зобов’язань 

Правовий режим ланки: ринок грошей  

Правовий режим ланки: ринок капіталів 

Правовий режим фондового ринку  

1  

 

Тиж. 

11. 

2 акад. 

Тема 6.  

Грошова система та грошовий обіг в 

структурі фінансової системи 
 
Правовий режим грошової та платіжної систем як 

елементу фінансової системи 

Правовий режим грошового обіг, емісії грошей та 

цінних паперів 

Лекція 

 

 

Підготувати наукову доповідь до дискусії: 

 

Конституційні та фінансово правові засади грошової 

системи 

Правове регулювання емісії грошей та інших електронних 

сурогатів 

Правовий режим валюти та валютних цінностей в Україні 

1  



Правовий режим валютного регулювання та 

контролю 

Правовий режим платіжних систем 

Платіжна система в Україні: шляхи впровадження та 

перспективи 

Питання регулювання майнінгу та обігу криптовалюти 

 

15 год. 
Тиж. 

12. 

4 акад. 

год. 

Тема 6.  

Грошова система та грошовий обіг в 

структурі фінансової системи 
 

Підготувати питання до наукової дискусії: 

Проблема обігу готівкових та безготівкових 

коштів 

Порядок емісії грошей та цінних паперів 

Проблема формування правового режиму 

криптовалюти в Україні 

Платіжна система України в загальносвітовому 

платіжному просторі   

 

Семінарсь

ке заняття 

 

 1  

 

5. Вимоги до написання наукових доповідей. 
 

Підготовка наукової доповіді  передбачає наступні етапи: 

- самостійний пошук літератури у бібліотечному фонді університету, міста, мережі «Internet» (не менше 5–7 джерел); 

- вивчення матеріалу з обраної теми; 

- складання плану дослідження; 

- написання наукової доповіді  з урахуванням поглядів різних авторів; 

- вироблення власних висновків з опрацьованих матеріалів. 

Структура доповіді: 

1. Титульна сторінка – титульна сторінка реферату оформлюється згідно із загальними вимогами; 

2. План (зміст) – до теми (наукової доповіді) потрібно скласти план, у якому повинні міститися питання, що 

розкривають суть теми, яка досліджується. Доцільно назву теми та план обговорити з викладачем під час проведення 

консультації. План подається на другій сторінці реферату.  

Якщо використовується назва «План», не вказуються сторінки структурних елементів наукової доповіді. Якщо 

використовується назва «Зміст», сторінки вказуються обов’язково! 



3. Вступ – у вступі слід визначити предмет дослідження, його значення для науки теорії держави і права, актуальність 

дослідження, дати короткий огляд літератури, що використана. Вступ може складати 1–2 сторінки; 

4. Основна частина – в основу наукової доповіді треба покласти певну суму фактичних і теоретичних даних, які слід 

викладати згідно зі складеним планом. Особливу увагу треба приділити пошуку необхідних нормативно-правових матеріалів, 

їх систематизації, з’ясуванню основних понять і термінів з досліджуваної теми. 

5. Висновки – наприкінці роботи, підводячи підсумки, слід узагальнити увесь викладений матеріал та зробити власні 

висновки щодо проблеми, яка досліджується 

6. Список використаних джерел 

7. Додатки (за наявності) 

 

 

Основні вимоги щодо оформлення наукової  доповіді: 

 наукову доповідь слід писати на листах формату А4. Обсяг реферату не повинен перебільшувати 15–20 

сторінок. Текст наукового реферату повинен бути написаний розбірливо, грамотно; 

 у тексті роботи слід виділяти і називати відповідні розділи плану (наприклад, нові розділи доцільно 

починати з нової сторінки, підрозділи – з нового рядка); 

 сторінки роботи треба пронумерувати. Не нумерується титульна сторінка. Нумерація починається з плану 

(змісту) з урахуванням титульної сторінки; 

 шрифт роботи Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Інтервал між рядками – 1,5. Відступи від краю 

аркуша: верхній, нижній, правий – 1,5 см., лівий – 2 см. – 29–30 рядків на аркуші, враховуючи посторінкові посилання 

на використані джерела; 

 При використанні цитат або вільної анотації тих чи інших джерел у тексті доповіді слід робити 

посторінкові посилання. Посторінкові посилання оформлюються таким чином: Після цитати або викладення наукових 

поглядів автора ставиться символ посилання [1], у тексті посилання зазначаються сторінки, з яких наведено матеріал. 

Загальна кількість сторінок у виданні не вказується. 

 Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у 

списку використаних джерел, друге – номер сторінки.  

 Список літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису (відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). 

 



6.Політика виставлення балів. Вимоги викладача. 

 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного, підсумкового 

контролю, яка сумується. 

Поточний контроль - це оцінювання навчальних досягнень здобувача (рівень теоретичних знань та практичні навички з 

тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на 

консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє оцінювання) та активності 

здобувача на занятті. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю 

засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання тощо. 

Форми участі здобувачів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

- аналіз законодавства та монографічної літератури; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.  

 

                  Критерії оцінювання 

Усних відповідей: Письмових завдань: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладання, культура мови; 

- емоційність та переконаність; 

- використання основної та додаткової літератури; 

- посилання на норми чинного законодавства; 

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.  

- повнота розкриття питання; 

- цілісність, системність, логічність, уміння 

формулювати висновки; 

- акуратність оформлення письмової роботи. 

 

 

Види робіт Бали 

Виступ з питань певної теми модуля на семінарському занятті до 5 балів 

Доповнення протягом семінарського заняття з певної теми модуля  до 3-х балів 



Контрольна роботи з тем модуля до 25 балів 

Виконані завдання самостійної роботи з тем  
(з урахуванням якості і повноти виконання завдання) 

до 40  балів 

Участь у науково-дослідній роботі 
(роботі конференцій, підготовці публікацій, наукових доповідей тощо). 

до 10 балів 

 

 

Вимоги викладача: 

- обов’язкове відвідування навчальних занять; 

- активність  під час семінарських занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи; 

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на консультаціях. 

 

Не допустимо: 

- пропуск занять без поважних причин; 

-  запізнення на заняття;  

-  користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (за винятком 

дозволу викладача при зверненні до текстів НПА); 

-  списування та плагіат. 

Розподіл балів 

Розподіл балів, що присвоюються здобувачам з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правового режиму 

фінансової системи України», є сумою балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу. 
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
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а 
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та
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о
н
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л

ь
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а 

р
о
б
о
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5 5 5 5 5 10 40 25 100 

 



Здобувач, який не з’являвся на заняття (незалежно від причин), а отже, не мав поточних оцінок, має право пройти 

поточний контроль під час консультацій. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правового режиму фінансової системи» передбачено 

проведення контрольної роботи,  яка складається із трьох теоретичних питань. За відповідь на перше теоретичне питання 

здобувач може отримати до 8 балів, за друге – до 8 балів, за третє – до 9 балів. У цілому контрольна робота може бути 

оцінена до 25 балів.  Результати контрольної  роботи  враховуються в процесі розрахунків підсумкової семестрової оцінки. 

У процесі виконання контрольної роботи здобувачеві забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими здобувачами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення здобувачем 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 здобувача, який не з’явився на нього, 

також оцінюються нулем балів незалежно від причини. 
 

7. Підсумковий контроль 

З означеної дисципліни передбачена така форма підсумкового семестрового контролю, як залік, який проводиться в 

усній формі. 

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 



Усім здобувачам, 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.  

 

8. Література для вивчення дисципліни  

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
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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. 240с. 

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 
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України.–Харків, 2017. 445 с. 
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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.  
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13. Латковська Т. А. Сучасний стан та актуальні проблеми публічної фінансової системи / Т. А. Латковська // Lex Portus 
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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. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_23 

12.Нестеренко А.С. Міжнародні фінанси та фінансова система держави: співвідношення та взаємозв’язок / А. 

Нестеренко // Юридичний вісник. 2013. № 3. С. 175-182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2013_3_32 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669995
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apdp_2011_62_23
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614629
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=urid_2013_3_32


13. Гаруст Ю.В. Організаційно-правова структура фінансової системи України за сферами виникнення фінансових 

відносин / Ю. В. Гаруст, Т. А. Кобзєв // Форум права. 2015. № 5. С. 27–38.  

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_5_7 

14. Білінський Д. О. Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України / Д. О. Білінський // 

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 12. - С. 

77-81. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_12_12. 

 

РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ 

 

1. http://www.rada.kiev.ua. – Офіційний сайт Верховної Ради України.  

2. http://www.president.gov.ua. – Офіційний сайт Президента України  

3. http://www.kmu.gov.ua. – Урядовий портал.  

4. http://www.minfin.gov.ua. – Офіційний сайт Міністерства фінансів України.  

5. http://www.ac-rada.gov.ua. – Офіційний сайт Рахункової палати України.  

6. http://www.bank.gov.ua. – Офіційний сайт Національного банку України.  

7. http://treasury.gov.ua. – Офіційний сайт Державної казначейської служби України.  

8. http://www.dkrs.gov.ua. – Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України. 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_12_12

	- 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.
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