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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація  освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Мета: Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що володіють усім комплексом 

спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок для успішного виконання завдань 

фахової діяльності, самостійного проведення наукових досліджень та розробки 

обґрунтованих пропозицій для вирішення проблем у сфері економічного управління та 

підвищення ефективності діяльності підприємств (установ та організацій 

Посилання на розміщення освітнього компоненту  на навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua 

Компетентності 

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у 

професійній діяльності. 

СК 12. Здатність і готовність розробляти системи заходів для забезпечення належного 

рівня комерційної, маркетингової, економічної та технологічної діяльності 

господарюючих суб’єктів та контролюючих органів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

ПР09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або 

біржової діяльності.  

ПР10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та 

ризиків.  

ПР11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

 

Структура та зміст освітнього компонента 

МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Тема 1. Фінансове право: загальнотеоретичні засади. Правові аспекти фінансової 

діяльності держави 
1.Фінанси: поняття, роль, значення. 
2.Фінансова система: поняття, структура, загальна характеристика. 
3. Фінансова діяльність держави. 
4. Методи здійснення фінансової діяльності. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1999
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5. Органи, що здійснюють фінансову діяльність. 
6. Глобальний менеджмент, глобальні ризики та нові моделі управління. 

  Завдання до теми: 
1.Дослідити чому державі необхідні фінанси і коли вони виникли 

2. Охарактеризувати завдання фінансової діяльності на сучасному етапі 
3. Проаналізувати сучасні новини діяльності держави і виокремити фінансову 

діяльність 
4. Охарактеризувати методи здійснення фінансової діяльності 
5.Надати характеристику органам, які здійснюють і контролюють фінансову 

діяльність. 
6.Навести приклади дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого 

самоуправління 
7. Надати пропозиції щодо нових моделей кризисного управління 

 

Тема2: Предмет і метод, система, джерела і наука фінансового права. 

1. Поняття фінансового права, його предмет та метод 
2.Система фінансового права. 
3.Джерела фінансового права та фінансове законодавство. 
4. Шляхи розвитку фінансового права в умовах євроінтеграції 

5. Міжнародне фінансове право: поняття, джерела, принципи 

Завдання до теми: 
1. Проаналізуйте які суспільні відносини регулює фінансове право  
2. Охарактеризувати основні ознаки поняття «фінансове право» 
3. . Знайдіть які принципи є основними у фінансовому праві 

4. Назвіть та охарактеризуйте джерела фінансового права 
5. .Розкрийте елементи з чого складається система фінансового права 

6. .Перерахуйте основні інститути фінансового права. 
7. .Що розуміється під поняттям «фінансове законодавство» 

8. .Виокреміть основний метод фінансового права та наведіть приклади 
9. .З’ясуйте за наведеними прикладами фінансове право є приватним чи публічним 

Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини 

1. Норми фінансового права: поняття, їх риси і структура. 

2. Загальна класифікація фінансово-правових норм. 

3. Фінансові правовідносини: поняття, ознаки, функції та класифікація. 

4. Склад фінансових правовідносин. 

5. Суб’єкти фінансових правовідносин 

6. Державне регулювання ринків фінансових послуг 

Завдання до теми: 

1.Охарактеризуйте поняття фінансово-правової норми, особливості, класифікація 
2.Що слід розуміти під фінансовими правовідносинами, їх функціями та 

особливостями 

3.Визначте класифікацію фінансових правовідносин. 

4. Що складає зміст фінансових правовідносин 
5. Назвіть суб’єктів фінансового права та фінансових правовідносин 
6. Яке значення мають юридичні факти в механізмі правового регулювання 

фінансових відносин 
7.Проаналізуйте спеціальні заходи щодо регулювання державою ринків фінансових 

послуг 
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Тема 4. Правові основи фінансового контролю 

1. Поняття фінансового контролю, його суб'єкти й об'єкт. 

2. Призначення фінансового контролю, його функції та принципи. 
3. Класифікація фінансового контролю. 
4. Поняття й види методів фінансового контролю. 
5.Моніторинг судової практики про притягнення винних осіб за результатами 

фінансового контролю 

Завдання до теми: 
1.Охарактеризуйте поняття фінансового контролю та його зміст 
2. Визначте види фінансового контролю за часом проведення, за формою проведення, 

за сферою фінансової діяльності, за суб’єктним складом органів, що його здійснюють 
3.Назвіть методи фінансового контролю 

4.Охарактеризуйте повноваження органів законодавчої влади, органів виконавчої 

влади, спеціальних контрольних органів, органів місцевого самоврядування, 

недержавних організацій у сфері фінансового контролю 

5. Визначте порядок реалізації контрольних повноважень у фінансовій сфері органами 

фінансового контролю (Рахункова палата України, Міністерство фінансів України, 

Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Державна 

податкова служба, Державна митна служба, Національний банк України) 

6.Проаналізуйте види адміністративних стягнень, що накладаються судом за 

результатами фінансового контролю 

7.Дослідити особливості вирішення спорів, пов’язаних із фінансовим контролем, в 

позасудовому порядку 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ФОНДІВ КОШТІВ 

Тема 5. Бюджет і бюджетне право 
1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави й місцевого 

самоврядування 
2. Поняття бюджетного права та його система 

3. Бюджетно-правові норми та бюджетні правовідносини 
4. Бюджетне законодавство 
5.Бюджетні дефіцити та джерела пошуку їхнього фінансування 

 

Завдання до теми: 
1.Визначте поняття бюджету та його значення для функціонування держави й 

місцевого самоврядування 
2. Охарактеризуйте бюджетно-правові норми,  їх поняття, особливості, структуру, 

класифікацію. 

3.Що означає поняття бюджетні правовідносини, їх особливості, зміст та види 
4.Назвіть суб’єктів бюджетних правовідносин 
5.Назвіть джерела бюджетного права,  особливість джерел , які мають тимчасовий 

характер  
6.Охарактеризуйте сучасне бюджетне законодавство України 

7. Що являє собою бюджетна система України, з яких елементів складається та 

принципи її побудови 

8. Проаналізуйте фіскальну політику поточного року та її вплив на економіку України 
9.Дослідити судову практику щодо порушень в бюджетній сфері 

Тема 6. Правове регулювання банківської системи: загальні положення 

1. Банківська система України, її структура. 

2.  Правовий статус банків в Україні. 
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3. . Види банків відповідно до законодавства України. 

4.  Правовий статус банківських об'єднань. 

5. Поняття та зміст банківського регулювання 

6. Фінансово-правові основи банківського кредитування комерційних банків 

Національним банком України 

7.  Банківський нагляд 

8. Стан грошової сфери та монетарної політики НБУ 

Завдання до теми: 

1. З’ясуйте, що відноситься до поняття «банківська система», її структура в 

Україні 

2. Визначте яким нормативно-правовим актом унормовано правовий статус 

банків України 

3. Перерахуйте види банків відповідно до законодавства України 

4. Охарактеризуйте правову природу Національного банку України. 

5. Охарактеризуйте, що являють собою грошовий обіг та грошова система 

України 

6.  Які фінансово-правові засади організації платіжних систем в Україні 

7. Яким чином здійснюється правове регулювання відносин у сфері готівкового 

обігу та здійснення розрахунково-касового обслуговування 

8. Які методи використовуються державою для регулювання ринків фінансових 

послуг 

9. Охарактеризуйте сучасний стан державного регулювання ринків фінансових 

послуг 

Тема 7. Правові основи валютного регулювання 

1.Поняття валюти, валютних цінностей і валютних операцій відповідно до 

національного валютного   законодавства 

2. Поняття та зміст валютного регулювання 

3. Правові основи валютного контролю 

4. Застосування фінансових санкцій за порушення валютного законодавства 

5.Засади регулюванням обігу віртуальних активів 

Завдання до теми: 

1. Проаналізуйте, що належить до валютних цінностей, чи є поняття «валютні 

цінності» тотожним поняттю «гроші» 

2. Що являють собою валютні операції? Яким нормативним актом визначено 

перелік валютних операцій 

3.  Які органи уповноважені здійснювати валютне регулювання в Україні 

4. Які органи та установи уповноважені здійснювати валютний контроль в Україні 

5. Назвіть складові елементи валютної політики 

6. Охарактеризуйте поняття та зміст валютного регулювання 

7. Визначте повноваження органів, що здійснюють державне валютне регулювання 

8. Охарактеризуйте поняття та функції валютного контролю, повноваження 

суб’єктів, які його здійснюють 

9. Яка юридична відповідальність настає за порушення валютного законодавства, 

назвіть види 

10. Перерахуйте фінансові санкції, що застосовуються за порушення правил 

валютного регулювання 

11. Дослідіть сучасний стан обігу віртуальних активів в Україні та ЄС 



7 

 

 

 

Тема 8. Фінансовий моніторинг 

1. Поняття фінансового моніторингу 

2. Правове регулювання фінансового моніторингу 

3. Правові основи діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. 

4. Відповідальність за порушення законодавства про фінансовий моніторинг 

5. Інформація Держфінмоніторингу щодо розслідування фактів відмивання коштів, 

одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів 

та майна 

Завдання для контролю: 

1.Охарактеризуйте поняття фінансового моніторингу та його зміст 

2. Охарактеризуйте роль та значення спеціально уповноваженого органу виконавчої 

влади з питань фінансового моніторингу 

3.Визначте види суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

4.Охарактеризуйте повноваження органів державної влади у сфері фінансового 

моніторингу 

5. Визначте порядок реалізації контрольних повноважень суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу 

6.Проаналізуйте види фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу 

7.Дослідіть порядок взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу 

8.Проаналізуйте інформацію Держфінмоніторингу щодо розслідування фактів 

відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення 

державних коштів та майна за поточний період  

 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні здібності, розвиток самоорганізації, робота в команді, психологічна 

стресостійкість. 

Форми та методи навчання 

Форми навчання: традиційні лекції та практичні заняття, бінарні лекції, полілекції, 

модельні практичні заняття у професійному середовищі, вебінари, науково-практичні 

семінари, дуальні заняття із залученням практиків. 

Методи навчання: аналітичний, дослідницький, проблемно-пошуковий, дискусія, 

ситуативні задачі, презентація, елементи навчальної гри. 

 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати 

індивідуальні завдання (розв’язання практичних задач, наукові тези, реферати, тощо), 

брати участь у практичних заняттях (доповіді з презентаціями, актуальні запитання, 
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участь у дискусіях, тощо); вчасно здати модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом 

проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам 

освіти. Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне виконання усіх видів завдань, студент отримує такі 

обов’язкові бали: 

 по 2 бали за якісну підготовку до кожного практичного заняття; 

 10 балів за якісне оформлення індивідуального завдання; 

 20 балів – модуль 1; 

 20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Додаткові бали студент може отримати при написанні наукової статті, наукової 

роботи на конкурс, ессе, тощо. Тему для дослідницької роботи студенти можуть 

вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також 

можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 

дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань . 

Усього – 20 балів. 

Поєднання навчання та досліджень 

Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових індивідуальних тем 

досліджень. Зокрема, в освітньому процесі використовуються наукові досягнення 

викладача та здобувачів:  
1.Корнева Т.В. Організаційно-правові засади діяльності митних органів України та країн 

ЄС щодо забезпечення протидії контрабанді// Функціонування правоохоронних органів в 

умовах сучасності: збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної он-лайн 

конференції, м. Рівне, 29 жовтня 2021 р. - Рівне: НУВГП, 2021 

2.Догадін В.М., Корнева Т.В. Бюро економічної безпеки України: стан та проблеми нового 

правоохоронного органу // Функціонування правоохоронних органів в умовах сучасності: 

збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної он-лайн конференції, м. Рівне, 29 

жовтня 2021 р. - Рівне: НУВГП, 2021 

Інформаційні ресурси 

1. Рекомендована література: 

1. Конституція України [Електронний ресурс]: прийнята на п’ятій сесії Верховної 

Ради України 28 червня 1996 року із змінами станом на 21 лютого 2019 року. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: від 7 

грудня 1984 року № 8073 X. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10. 

5. Бюджетний кодекс [Електронний ресурс]: від 8 липня 2010 року № 2456-VI. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 
6. Податковий кодекс [Електронний ресурс]: від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. – 

Режим доступу : https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-117/print1443605884140362. 
7. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 

2657-XII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12. 
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8. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні 

[Електронний ресурс]: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII. – Режим доступу 

: https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12. 
9. Про звернення громадян [Електронний ресурс]: Закон України від 2 жовтня 1996 

року № 393/96-ВР. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-

%D0%B2%D1%80. 
10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс]: 

Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80. 

11. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 21 

травня 1997 року № 280/97-ВР. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/280/97-

%D0%B2%D1%80. 
12. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс]: Закон України від 9 

квітня 1999 року № 586-XIV. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/586-14. 

13. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20 

травня 1999 року № 679-XIV. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14. 

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: 

Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14. 
15. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України 7 грудня 

2000 року № 2121-III. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2121-14. 

16. Про платіжні системи і переказ коштів [Електронний ресурс]: Закон України від 5 

квітня 2001 року № 2346-III. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2346-14. 

17. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

[Електронний ресурс]: Закон України 12 липня 2001 року № 2664-III. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2664-14. 

18. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-не соціальне 

страхування [Електронний ресурс]: Закон України  від 8 липня 2010 року № 2464-VI. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2464-17. 

19. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: Закон України від 13 

січня 2011 року № 2939-VI. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17. 
20. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс]: Закон України від 

17 березня 2011 року № 3166-VI. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/3166-17. 

21. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]: Закон 

України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/4452-17. 
22. Про громадські об’єднання [Електронний ресурс]: Закон України від 22 березня 

2012 року № 4572-VI. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/4572-17. 

23. Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]: Закон України від 27 лютого 

2014 року № 794-VII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/794-18. 
24. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення [Електронний ресурс]: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 

1702-VII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-18. 
25. Про відкритість використання публічних коштів [Електронний ресурс]: Закон 

України від 11 лютого 2015 року № 183 VIII. – Режим доступу : 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-viii. 

26. Про Рахункову палату [Електронний ресурс]: Закон України  від 2 липня 2015 року 

№ 576-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/576-19. 
27. Про виконавче провадження [Електронний ресурс]: Закон України від 2 червня 

2016 року № 1404 VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/1404-19. 
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28. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність [Електронний ресурс]: 

Закон України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII. – Ре-жим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19. 
29. Про валюту і валютні операції [Електронний ресурс]: Закон України від 21 червня 

2018 року № 2473-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/2473-19. 
30. Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету 

[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 

415. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/415-2002-%D0%BF. 
31. Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень  [Електронний ресурс]: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/110-2011-%D0%BF. 
32. Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам 

бюджетних коштів   [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 

березня 2011 року № 255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/255-2011-%D0%BF. 
33. Положення про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс]:  

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF. 
34. Положення про Державну аудиторську службу України [Електронний ресурс]:  

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 року № 43. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/43-2016-%D0%BF. 

35. Положення про Державну податкову службу України [Електронний ресурс]: 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/227-2019-%D0%BF. 
36. Положення про Державну митну службу [Електронний ресурс]:  затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 ро-ку № 227. – Режим доступу 

: https://zakon.rada.gov.ua/go/227-2019-%D0%BF. 
37. Про безготівкові розрахунки в національній валюті України» [Електронний 

ресурс]: Інструкція затверджена Постановою Правління Національного банку України від 

21 січня 2004 року № 22. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z0377-04. 

38. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні [Електронний ресурс]: 

затверджена Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 

року № 103. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18#n16.  

39. Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок [Електронний 

ресурс]: затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 року № 276. – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z0703-01. 
40. Про затвердження Положення про валютний нагляд [Електронний ресурс]: 

Постанова Правління Національного банку України від 3 січня 2019 року № 13. – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/v0013500-19. 
41. Порядок складання протоколу про порушення бюджетного  законодавства та 

форму протоколу про порушення бюджетного законодавства [Електронний ресурс]: 

затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2010 року № 1370. 

– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1201-10. 

42. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету 

за витратами [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 

2012 року № 1407. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z0130-13. 
43. Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного 

бюджету [Електронний ресурс]: затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 

29 січня 2013 року № 43. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z0291-13. 
44. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та 

місцевих бюджетів [Електронний ресурс]: затверджений Наказом Міністерства фінансів 
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України 3 вересня 2013 року № 787. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1650-

13. 

45. Про затвердження критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 8 

липня 2016 року № 584. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1047-16. 
46. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на 

ринку цінних паперів та застосування санкцій [Електронний ресурс]: Рішення 

національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 

1470. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1855-12. 
47. Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення 

законодавства про фінансові послуги [Електронний ресурс]: затверджене Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг від 20 листопада 2012 року № 2319. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z2112-12. 

48. Про віртуальні активи[Електронний ресурс]: Закон України від 17.02. 2022 року № 

3637.Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 
49 Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у 

вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за 

порушення вимог валютного законодавства  [Електронний ресурс]: Постанова КМУ№524 

від 26.05.2021. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2021-%D0%BF#Text 
 

Допоміжна література 
1. Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник. – К- : Прецедент; Моя книга, 2006. 

– 448 с. 

2.Фінансове право України : навчальний посібник ; за ред. Т.А. Латковської , С.В. 

Пархоменко – Одеса : Фенікс, 2012. – 190 с. 

3.Фінансове право: підручник за редакцією О.П. Гетьманець.-Харків, 2017 [Електронний 

ресурс] 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruc

hnyk_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Руслан Ленівський: "Правові основи інвестиційної співпраці України та КНР" 

2021.[Електронний ресурс] http://tuipravo.info/publikatsii/novyny-kompanii/item/3121-ruslan-

lenivskyi-pravovi-osnovy-investytsiinoi-spivpratsi-ukrainy-ta-knr.html  

5. О. Вайцеховська,: Міжнародно-правові аспекти співпраці України з міжнародними 

фінансовими організаціями [Електронний ресурс] 

http://www.yurvisnyk.in.ua/v4_2021/18.pdf 

6.Воронова Л.К. Конституція України і фінансове законодавство // Право України. – № 1-

2. – 2012. – С. 111-124. 
7.Коваленко А.А. Функції та завдання фінансового права. Проблеми теорії і практики. 

2020. [Електронний ресурс] http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31899.pdf 

8. Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики: посібник / Євчак 

Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкаі Д., Санченко А.Є.,Сошников А.О., Устименко В.А., 

Фетько Ю.І. / за заг. ред. В.А. Устименка;ред.-упоряд. Гук А.К., Санченко А.Є. – К., 2020. 

– 152 с. . [Електронний ресурс] http://www.slg-coe.org.ua/wp-

content/uploads/2020/09/Posibnuk_TKS.pdf 

9. М.Бліхар. Доктринальні підходи до інтерпретації бюджетних правовідносин. 

[Електронний ресурс] https://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/volume-7-number-327-

2020/doktrynalni-pidhody-do-interpretaciyi-byudzhetnyh 

10. Кравчук А.Д., Корпоративне управління у сфері функціонування банківської системи в 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6483/Finansove%20pravo_pidruchnyk_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31899.pdf
https://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/volume-7-number-327-2020/doktrynalni-pidhody-do-interpretaciyi-byudzhetnyh
https://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/volume-7-number-327-2020/doktrynalni-pidhody-do-interpretaciyi-byudzhetnyh
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Україні: Теоретико-прикладні аспекти. 2021. [Електронний ресурс] 

http://www.lsej.org.ua/7_2021/43.pdf 

11. Корнева Т. В. Шляхи спрощення процедур фінансового контролю в митній справі в 

умовах євроінтеграції. 2020. [Електронний ресурс] 

http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/7388/1/7130_IR.pdf 

12. Линчак В. П. Валютна безпека: проблеми правового забезпечення та шляхи їх 

вирішення.2020. [Електронний ресурс] 

http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/7388/1/7130_IR.pdf 

13.Козинець І.Г. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку.2020. 

[Електронний ресурс] http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/20419 

Інформаційні ресурси 
1. https://mof.gov.ua/uk - сайт Міністерства фінансів України 
2. https://www.nssmc.gov.ua/-  сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України 

3. https://mof.gov.ua/uk/state-service-for-financial-monitoring - сайт Державної служби 

фінансового моніторингу України 

4 .https://m.facebook.com/publicfinance.ua/posts/1091611177959786 - ФБ Державна установа 

Відкриті Публічні Фінанси 
5. https://bank.gov.ua/ - сайт Національного банку України 
6. https://fg.gov.ua/ - сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України 
7. https://tax.gov.ua/ -сайт Державної податкової служби України 

8. https://mof.gov.ua/uk/state-customs-service - сайт Державної митної служби України 
9 .https://rp.gov.ua/home/ - сайт Рахункової палати України 

10.https://www.ebrd.com/ru/home.html -сайт Європейського банку реконструкції та 

розвитку 
11.http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index -сайт Фонду соціального страхування 

України 
12.https://rezerv.gov.ua/ -сайт Державного агентства резерву України 

13.https://www.pfu.gov.ua/ - сайт Пенсійного фонду України 

 

 

 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної  заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно

 http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti. Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 

сторінці MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного Положення про неформальну 

освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/.  

 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання, за згодою, запрошуються представники органів державного 

управління в Рівненській області, практикуючі адвокати, ,представники громадських 

http://www.lsej.org.ua/7_2021/43.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/7388/1/7130_IR.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/7388/1/7130_IR.pdf
http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/20419
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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організацій. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення 

текстових запозичень через університетську платформу MOODLE 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag. 

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення 

принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, 

повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 

довідка про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати 

пропущене заняття. 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони 

та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується оновлювати щорічно, 

враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у сфері фінансової 

діяльності. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 

 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 

мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8. 

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних 

інформаційних ресурсів: 

- електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki 

- Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 

- База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516- mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-

i-servisiv 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-п#n8
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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- Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності

 в Україні (SAIUP) https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 

 

 

Лектор, к.ю.н., доцент кафедри КПГД                                               Т. В. Корнева 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj

