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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань: 
0304 «Право» 

(шифр і назва) Нормативна Кількість кредитів - 4 Нормативна 

Модулів - 2 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 
Змістових модулів: 2 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

2020-202їй | 
Спеціальність: 081 Право 

(шифр і назва) Курс 2 

Семестр 
Загальна кількість 
годин -120 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

3-й Загальна кількість 
годин -120 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

26 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

Практичні, семінарські 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

26 год. Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

Лабог •аторні 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

68 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Освітній ступінь: 
магістр 

Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

Вид контролю: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 4 
самостійної роботи 
студента- 5,2 

ІСПИТ 
Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 52/68, (43%/57%) 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: є ознайомлення з актуальними методологічними та прикладними 
проблемами фінансового права, особливостями застосування чинного 
фінансового законодавства в бюджетній, податковій та інших сферах фінансової 
діяльності держави та господарюючих суб'єктів. 

Завдання: 
• надання студентам поглиблених знань теорії фінансового права і змісту 
фінансового законодавства, проведення всебічного аналізу практики його 
застосування; 
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• розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні 
теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків самостійного 
вивчення і аналізу фінансового законодавства і правозастосовчої практики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
• проблеми методології фінансового права; 
• особливості сучасного фінансового права; 
• співвідношення понять «фінансове право» і «фінансове законодавство»; 
• проблеми організаційно-правового забезпечення фінансової дисципліни; 
• проблеми правового регулювання основних інститутів фінансового права. 

вміти : 
• тлумачити положення норм фінансового права; 
• вільно орієнтуватися в фінансовому законодавстві України, у тому числі у 
міжнародно-правових актах у цій сфері; 
• застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу обов'язкових 
економічних нормативів в сфері фінансової діяльності; 
• ставити завдання та організувати наукові дослідження з правового 
визначення фінансових послуг; 
• надавати допомогу та консультації з практичних питань в різних напрямах 
фінансової діяльності; 
• оформлювати акти та висновки за підсумками контролю, застосовувати 
фінансові санкцій до порушників фінансового законодавства. 

3. Програма навчальної дисципліни 

(Вчена Рада СНАУ протокол № 2 від 25.09.2017 р.) 

Змістовий модуль 1. Основні проблеми фінансового права. 

Тема 1. Проблеми методології фінансового права. 
Наука фінансового права: деякі питання на сучасному етапі. Категорії 

«фінанси» та «фінансова діяльність». Принципи фінансової діяльності, принципи 
фінансового права. Особливості предмета та метода фінансового права. 

Норми-принципи, норми-дифіниції. Місце фінансово-правових норм у 
системі соціальних норм. 

Тема 2. Сучасне фінансове право: правовідносини, джерела. 
Категорія «фінансові правовідносини». Особливості правовідносин в 

окремих сферах фінансової діяльності (бюджетній, податковій, валютній). 
Поняття та ознаки суб'єкта фінансового права та фінансових правовідносин. 
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Проблематика визначення джерел фінансового права: сучасні підходи 
Нормативно-правові акти України. Міжнародно-правові акти в сфері фінансової 
ДІЯЛЬНОСТІ . 

Тема 3. Фінансове право та фінансове законодавство. 
Теоретичне розуміння категорії «фінансове право». Співвідношення понять 

«фінансове право» і «фінансове законодавство». 

Основні напрями і тенденції розвитку фінансового права і фінансового 
законодавства на національному і міждержавному рівні. 

Змістовий модуль 2. Проблеми функціонування інститутів фінансового 
прява. 

Тема 4. Фінансовий, бюджетний, податковий контроль на сучасному 
етапі: проблеми адміністрування. 

Правова природа фінансового контролю. Сучасне тлумачення "фінансового 
контролю . 0 

Правові аспекти бюджетного контролю, система його організації 
Фінансовий контроль в сфері бюджетного процесу, в міжбюджетних відносинах ' 

Актуальні питання податкового адміністрування. Проблеми формування і 
реалізації функцій контролю в податковому законодавстві. Механізми організації 
та реалізації податкових перевірок. 

Тема 5. Актуальні питання бюджетного права. 
Проблематика інституту бюджетних повноважень. Особливості 

нормативно-правової бази, яка регулює бюджетну діяльність державних органів 
~ М 'С Ц Є В 0 Г 0 самоврядування в процесі планування та виконання місцевих 

Правова якість Закону України «Про Державний бюджет» 
Актуальні проблеми інституту правового примусу в бюджетній сфері. 

Тема 6. Проблеми правового регулювання податкових відносин 
Іеоретичне розуміння категорії «податковий обов'язок». Співвідношення 

понять «податковий представник» і «податковий агент». Конфлікт принципів 
— Г ° ПРЗВа" Р З В 0 В а П Р И Р ° Д а П Р 0 Ц Є Д УРН 0 Г° Регулювання податкових 

Г и "°т
ДаТК0ВИЙ 0 б 0 в ' я 3 0 к " системоутворююча категорія податкового права. 

законодавства як засіб упорядкування законодавчих 

Модель та перспективи розвитку податкових правовідносин в Україні. 

Тема 7. Проблеми застосування фінансово-правових норм в галузі 
страхових відносин і пенсійного забезпечення. У 

Правова природа страхових внесків. Проблематика визначення правової 
природи єдиного соціального внеску. правової 
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Тема 8. Актуальні питання фінансово-правового регулювання 
державного (муніципального) кредиту і боргу. 

Співвідношення понять "державний кредит" та "державне кредитування". 
Правова природа державного боргу. Принципи правового регулювання 

відносин у сфері державного боргу. Проблеми нормативно-правового 
забезпечення відносин у сфері державного боргу України. 

Тема 9. Окремі актуальні питання валютного права. 
Проблематика з'ясування визначення змісту понять «валюти», «валютні 

цінності», «валютна політика». 
Правове регулювання фінансових послуг на валютному ринку. 

Тема 10. Проблеми адаптації фінансового законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу. 

Проблеми становлення європейського міжнародного фінансового права. 
Адаптація фінансового законодавства України до норм ЄС як складова 

частина процесу гармонізації вітчизняного законодавства та відповідних 
міжнародних зразків нормотворення та правозастосування. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин Назви змістових 
модулів і тем денна форма Заочна форма 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го 

у тому числі усього у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го л сем лаб інд с.р. 

усього 
л п лаб інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Основні проблеми фінансового ппавя. 
Тема 1. Проблеми 
методології 
фінансового права. 

10 2 8 

Тема 2. Сучасне 
фінансове право: 
правовідносини, 
джерела. 

12 2 10 

Тема 3. Фінансове 
право та фінансове 
законодавство. 

12 2 4 6 

Разом за змістовим 
модулем 1 

34 6 4 24 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Проблеми функціонування інститутів фінансового 

права. 
Тема 4. Фінансовий, 
бюджетний,податковий 
контроль на сучасному 

14 4 4 6 

7 

етапі: проблеми 
адміністрування 
Тема 5. Актуальні 
питання бюджетного 
права. 

14 4 4 6 

Тема 6. Проблеми 
правового регулювання 
податкових відносин 

14 4 4 6 

Тема 7. Проблеми 
застосування 
фінансово-правових 
норм в галузі 
страхових відносин і 
пенсійного 
забезпечення 

8 2 8 

Тема 8. Актуальні 
питання фінансово-
правового регулювання 
державного 
(муніципального) 
кредиту і боргу. 

10 2 2 6 

Тема 9. Окремі 
актуальні питання 
валютного права. 

12 2 4 6 

Тема 10. Проблеми 
адаптації фінансового 
законодавства України 
до законодавства 
Європейського Союзу. 

12 2 4 6 

Разом за змістовим 
модулем 2 

86 20 22 44 

Усього годин 120 26 26 68 

5. Теми та план лекційних занять д.ф.н. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Проблеми методології фінансового права. 
1. Наука фінансового права: деякі питання на 
сучасному етапі. 
2. Категорії «фінанси» та «фінансова діяльність». 
3. Принципи фінансової діяльності, принципи 
фінансового права. 

2 

2 Тема 2. Сучасне фінансове право: правовідносини, 
джерела. 
1. Категорія «фінансові правовідносини». 
Особливості правовідносин в окремих сферах 
фінансової діяльності (бюджетній, податковій, 
валютній). 
2.Поняття та ознаки суб'єкта фінансового права та 

2 



10 8 

фінансових правовідносин. 
3.Проблематика визначення джерел фінансового права: 
сучасні підходи. 

3 Тема 3. Фінансове право та фінансове 
законодавство. 
1. Теоретичне розуміння категорії «фінансове право». 
Співвідношення понять «фінансове право» і «фінансове 
законодавство». 

2 

4 Тема 4. Фінансовий, бюджетний,податковий 
контроль на сучасному етапі: проблеми 
адміністрування. 
1. Правова природа фінансового контролю. Сучасне 
тлумачення "фінансового контролю". 
2. Правові аспекти бюджетного контролю, система його 
організації. Фінансовий контроль в сфері бюджетного 
процесу, в міжбюджетних відносинах. 

2 

5 Тема 4. Фінансовий, бюджетний,податковий 
контроль на сучасному етапі: проблеми 
адміністрування. 
1.Актуальні питання податкового адміністрування. 
Проблеми формування і реалізації функцій контролю в 
податковому законодавстві. 

2 

6 Тема 5. Актуальні питання бюджетного права. 
1. Проблематика інституту бюджетних повноважень. 

2 

7 Тема 5. Актуальні питання бюджетного права. 
1. Актуальні проблеми інституту правового примусу 
в бюджетній сфері. 

2 

8 Тема 6. Проблеми правового регулювання 
податкових відносин. 

1. Теоретичне розуміння категорії «податковий 
обов'язок». 
2. Співвідношення понять «податковий представник» 
і «податковий агент». 

2 

9 Тема 6. Проблеми правового регулювання податкових 
відносин. 
1. Фізичні особи як платники податків. 

2 

10 Тема 7. Проблеми застосування фінансово-правових 
норм в галузі страхових відносин і пенсійного 
забезпечення. 
1. Правова природа страхових внесків. 

2 

11 Тема 8. Актуальні питання фінансово-правового 
регулювання державного (муніципального) кредиту і 
боргу. 
1. Співвідношення понять "державний кредит" та 

2 

державне кредитування". 
2- Правова природа державного боргу 
Тема 9. Окремі актуальні питання валютного права 
1. Проблематика з'ясування визначення змісгг 
понять «валюти», «валютні цінності», «валюти 
політика». 

2 
У 
3 

Тема 10. Проблеми адаптації ф і н ^ ^ 
законодавства Укпаїни 
г. країни до законодавства 
європейського Союзу. 
1. Проблеми становлення європейського 
міжнародного фінансового права 
Разом 

2 

№ 
з/п 

1— 6. Теми «мінареьких занять 
Назва теми 

32 

Кількість 
1 Тема 3. Ф ш а н с ^ в е Т ^ а в о Т а ф і н ^ в е ^ о ^ о д ^ в о " 

Основні напрями і тенденції розвитку фінансового права 
на національному рівні 

2 

2 Тема 3. Фінансове право та фінансове законодавство 
Основи, напрями і тенденції розвитку фінансового 

^2™Д§?5Іванан^аціональному рівні 

2 

Т Е М А Ф І Н І Ж С О В И Й , бюджетний, податковий^ 
контроль „а сучасному етапі: проблеми 
адміністрування. 
Проблеми формування і реалізації функцій контролю в 

в процессі виконання бюджетів 

2 

4 Тема 4. Фінансовий, бюджетний, податковий^ 
контроль „а сучасному етапі: проблеми 
адміністрування. р 

Проблеми формування і реалізації функцій контролю в 
податковому законодавстві 

2 

5 Тема 5. Актуальні питання бюджетного права " 
Особливості нормативно-правової бази, яка регулює 
оюджетну Діяльність державних органів та органів 
місцевого самоврядування в процесі планування та 
виконання місцевих бюджетів 

2 

в 

7 Т 

Гема 5. АктуальнГпита н н я б юджетното права 
Особливості нормативно-правової бази, яка регулює 
шджетну діяльність бюджетів Об'єднаних, 
ериторіальних громад 

2 

/ І 

ві 
С 

ема б7Проблеми правового регулювання податкових^ 
дносин. 

)Кр-ЄМІ п и т а н н я правового регулювання 

2 
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загальнодержавних зборів в Україні. 
8 Тема 6. Проблеми правового регулювання податкових 

відносин. 
Окремі питання правового регулювання 
загальнодержавних зборів в Україні 

Особливості правового регулювання об'єкта 
оподаткування по податку з доходів фізичних осіб. 

2 

9 Тема 8. Актуальні питання фінансово-правового 
регулювання державного (муніципального) кредиту і 
боргу. 
Принципи правового регулювання відносин у сфері 
державного боргу. 

2 

10 Тема 9. Окремі актуальні питання валютного права. 
Правове регулювання фінансових послуг на валютному 
ринку. 

2 

11 Тема 9. Окремі актуальні питання валютного права. 
Проблеми застосування фінансових санкцій за 
правопорушення на валютному ринку. 

2 

12 Тема 10. Проблеми адаптації фінансового 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 
Адаптація фінансового законодавства України до норм 
ЄС як складова частина процесу гармонізації 
вітчизняного законодавства та відповідних міжнародних 
зразків нормотворення та правозастосування. 

4 

Разом 26 

7. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Проблеми методології фінансового права. 
Особливості предмета та метода фінансового права. 
Норми-принципи, норми-дифіниції. Місце фінансово-
правових норм у системі соціальних норм. 

8 

2 Тема 2. Сучасне фінансове право: правовідносини, 
джерела. 
Нормативно-правові акти України. 
Міжнародно-правові акти в сфері фінансової діяльності. 

10 

3 Тема 3. Фінансове право та фінансове законодавство. 
Основні напрями і тенденції розвитку фінансового права 
і фінансового законодавства на міждержавному рівні. 

6 

4 Тема 4. Фінансовий, бюджетний,податковий 
контроль на сучасному етапі: проблеми 

6 

11 

адміністрування. 
Механізми організації та реалізації податкових 
перевірок. 

5 Тема 5. Актуальні питання бюджетного права. 
Особливості нормативно-правової бази, яка регулює 
бюджетну діяльність державних органів та органів 
місцевого самоврядування в процесі планування та 
виконання місцевих бюджетів. 

6 

6 Тема 6. Проблеми правового регулювання податкових 
відносин. 
Особливості правового регулювання ПДВ. 

6 

7 Тема 7. Проблеми застосування фінансово-правових 
норм в галузі страхових відносин і пенсійного 
забезпечення. 
1. Правова природа страхових внесків. 

8 

8 Тема 8. Актуальні питання фінансово-правового 
регулювання державного (муніципального) кредиту і 
боргу. 
Проблеми нормативно-правового забезпечення відносин 
у сфері державного боргу України. 

6 

9 Тема 9. Окремі актуальні питання валютного права. 
Правове регулювання фінансових послуг на валютному 
ринку. 

6 

10 Тема 10. Проблеми адаптації фінансового 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 
Адаптація фінансового законодавства України до норм 
ЄС як складова частина процесу гармонізації 
вітчизняного законодавства та відповідних міжнародних 
зразків нормотворення та правозастосування. 

6 

Разом 68 

8. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна) 

лекція, робота з книгою (читання, переказ, складання плану, конспектування 
опорних конспектів тощо). 

1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний. 
2.2. Методи синтезу. 
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2.3. Індуктивний метод. 
2.4. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 
діяльності студентів. 

3.1. Проблемний (чи проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 
диспути, круглі столи, ділові та рольові ігри,використання проблемних ситуацій, 
імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної 
діяльності), використання навчальних та контролюючих тестів, використання 
опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних 
технологій, са8е-8Іисіу (метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове навчання, 
співробітництво студентів (кооперація). 

9. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна 

атестація) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 
4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання : 
- курсова робота; 
- навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

13 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
аз

ом
 з

а 
м

од
ул

і 
та

 
С

Р
С

 

Ате-
ста-
ція 

П
ід

су
м

к
о 

ви
й 

те
ст

 -
ек

за
м

ен
 

Су-
ма Змістовий 

модуль 1 
- 20 балів 

Змістовий модуль 2 -
-ЗО балів 

С 
Р 
С 

Р
аз

ом
 з

а 
м

од
ул

і 
та

 
С

Р
С

 

Ате-
ста-
ція 

П
ід

су
м

к
о 

ви
й 

те
ст

 -
ек

за
м

ен
 

Су-
ма 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ТЮ 
15 

55 
(40+15) 

15 30 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 

55 
(40+15) 

15 30 100 

Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 
(підсумковій) атестації у формі екзамену: 

на денній формі навчання 
до 40 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 15 балів - за результатами проміжної атестації; 
до 15 балів - за виконання самостійної роботи; 
до 30 балів - за результатами семестрової (підсумкової) атестації; 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре зараховано 75-81 С 

добре зараховано 
69-74 О задовільно 

зараховано 

60-68 Е 
задовільно 

зараховано 

35-59 РХ 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 Р 
незадовільно 3 

обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

11. Методичне забезпечення 
1. Актуальні проблеми фінансового права Навчально-методичний посібник щодо 
вивчення дисципліни, проведення семінарських занять, самостійних занять, 
написання курсової роботи Суми, 2014 р., 90 с. 
2. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми 
фінансового права», на платформі МооШе, СНАУ, 2019 рік. 

12. Рекомендована література 
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Базова 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: Ьир: //гакоп4. гасіа. ЄРУ . иа/ 
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року - [Електронний 
ресурс] — Режим доступу до матеріалу: Ннр: //гак оп. гасіа. аоу . иа/с а і -
Ьіп/1а\У5/таіп.саі?раае=1 &пгеа=436-15 
3. Господарський процесуальний кодекс України// ВВР. - 1992. - № 6 - Ст. 56 
4. Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю»: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-
93- [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
ЬИр://2акоп4.гас1а.§оу.иа/1алУ8/8Ьо\у/15-93 
5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»: Закон України від 7 
жовтня 2010 р. № 2591-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 9. -
Ст. 58. 
6. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» : Закон України 
від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. -
№ 38. - Ст. 385. 
7. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» : Закон України від 08.07.2010 № 2464-\Т -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
НИр://гакоп4.гасіа.§оу.иа/1а\У8/8Ьо\у/2464-17 
8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-Ш - [Електронний ресурс] -
Режим доступу до матеріалу: Ьпр://2акоп.га<іа.§оу.иа/с£І-
Ьіп/1а\У8/таіп.с§і?пге£=2664-14 
9. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Закон України від 07 
грудня 2000 року № 2121 - III - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: ЬЦр://гакоп2.гасіа.ао У. иа/1а\У 8/8ЬО\У/2 121-14 
10. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» : Закон 
України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: Ьйр://гакоп4.гас1а.§оу.иа/1а\У8/8Ьо\у/2346-14 
11. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні»: Закон України від 26.01.1993 № 2939-ХІІ - [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: ЬКр://гакоп4.гас1а.аоу.иа/1а\¥8/8Ьо\у/2939-12 
12. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
Закон України від 16.07.1999 № 996-ХГУ- [Електронний ресурс] - Режим доступу 
до матеріалу: Ь»р://гакоп4.гасіа.еоу.иа/1а\У5/8Ьо\у/996-14 
13. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" // Закон 
України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ — [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: Ьйр://2акоп4.гасіа.£ОУ.иа/1а\У8/8Ьо\у/2346-14 
14. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" 
// Закон України від 22.05.2003 № 851-ГУ— [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до матеріалу: ЬЦр://гакоп4.гасіа.аоу.иа/1а\У8/8Ьо\у 

15. Закон України "Про електронний цифровий підпис" // Закон України 
від 22.05.2003 № 8 5 2 - ^ — [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
Ь«р://гакоп4. гасіа. §о У . иа/1 а\у$/$Ьо\у/ 
16. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» // Закон України 
від 14.10.2014 № 1702-\Ш - [Електронний ресурс] - Режим доступу до 
матеріалу: Ьпр://гакоп4.гас1а.8оу.иа/1а\у8/8ііо\у/1702-18 
17. Закон України «Про обіг векселів в Україні» // Закон України 
від 05.04.2001 № 2374-ІИ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
ЬИр://2акоп4.гас1а.§оу.иа/1а\У8/8Ііо\у/ 
18. Конституція України від 26 червня 1996 року № 254к/96-ВР- [Електронний 
ресурс] - Режим доступу до матеріалу: Ьпр://2акоп. гасіа.§оу.иа/с§і-
Ьіп/1а\У8/гпаіп.с§і?пге8=254%ЕА%2Р96-%Е2%Р0 
19. Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755- VI -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: Ьпр://гакоп.гасіа.аоу.иа/сеі-
Ьіп/1а\У8/таіп.саі?пгее=2755-17 
20. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 
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