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Лепех С.М., 2018  рік
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь 
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів 4,5 

Галузь знань
08 «Право»

Обов’язкова

Спеціальність 081 «Право»
Рік підготовки:


1-й



Семестр
Загальна кількість годин – 135

2-й



Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-наукова програма ОС
Магістра
16 год.



Практичні


16 год.



Самостійна робота


103 год.



Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання – 1: 3

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – засвоєння студентами теоретичних знань щодо загальних положень та дискусійних питань правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових та інших фінансових послуг фізичним особам, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-правових відносин.
Завдання – аналіз актів банківського, цивільного законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань  та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.
В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен 
знати:
положення актів цивільного, банківського законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових, інших послуг фінансовими установами;
дискусійні положення цивільно-правової доктрини з питань укладення, виконання  та припинення відповідних договорів про надання фінансових послуг;
проблеми судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює правовідносини щодо надання фінансових послуг.
вміти: 
	тлумачити відповідні цивільно-правові норми;

аналізувати існуючі доктринальні позиції щодо вирішення проблемних питань правового регулювання надання фінансових послуг і формулювати власну позицію;
застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів), узагальнювати матеріали судової практики, виявляти прогалини правового регулювання відносин щодо надання фінансових послуг, неоднакове застосування судами норм матеріального права;
складати проекти договорів та інших документів;
	ефективно взаємодіяти з аудиторією і в команді, презентувати ідеї, проводити обговорення проблемних питань надання фінансових послуг;
	приймати рішення з урахуванням положень про особливості правового регулювання споживчих фінансових послуг при вирішенні спорів, пов’язаних з наданням нетрадиційних банківських послуг.
 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам
Поняття фінансових послуг, їх місце в системі цивільно-правових послуг. 
Класифікація фінансових послуг.
Розмежування публічного та приватного в правовому регулюванні  діяльності з надання фінансових послуг. 
Договір як підстава виникнення зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам: поняття, правова природа та види. 
Суб’єкти зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам. 
Істотні умови договорів про надання фінансових послуг фізичним особам.

Тема 2. Споживче кредитування
Поняття та форми кредиту. Правова сутність кредитної послуги.
Поняття та правова природа договору споживчого кредиту, його співвідношення з договором позики. 
Процентна грошова позика як фінансова послуга. Особливості суб’єктного складу позикових відносин.
Кредитодавець та позичальник як сторони договору споживчого кредиту. Особливості правового статусу позичальника як споживача кредитної послуги. Кредитні посередники. Особливості правового статусу інших учасників кредитної операції.
Порядок укладення та форма договору споживчого кредиту. Особливості укладення договору споживчого кредиту. Право на відмову від договору споживчого кредиту.
Зміст договору споживчого кредиту. Несправедливі умови в споживчому кредитуванні. Умови про предмет, строк, плату. 
Види відсоткових ставок та порядок визначення  плати за кредитні послуги. Правомірна зміна відсоткової ставки. Комісійні платежі в споживчому кредитуванні.
Види забезпечення виконання зобов’язань споживчого кредиту. Іпотечне кредитування в Україні: історія та перспективи розвитку.
Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання  зобов’язань за договором споживчого кредиту. Особливості застосування узаконених відсотків за статтею 625 ЦК України.

Тема 3. Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)
Поняття договору банківського вкладу як форми опосередкування діяльності по наданню вкладних (депозитних) послуг. Поняття вкладу (депозиту).
Види договорів банківського вкладу (депозиту).
Суб’єкти  договору банківського вкладу (депозиту). Особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як вкладників. 
Укладення договору банківського вкладу на користь третьої особи.
Спадкування права на вклад.
Порядок укладення, особливості форми договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.
Зміст договору банківського вкладу. Право банку на зміну відсоткової ставки.
Зміна та розірвання договору банківського вкладу. 
Відповідальність банку.

Тема 4. Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб
Поняття та види рахунків. Поняття та правова природа договору банківського рахунка, його співвідношення з договором банківського вкладу, іншими банківськими договорами.
Сторони договору банківського рахунка.
Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківського рахунка. Особливості форми договору. Підстави для відмови банком. 
Зміст договору банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. 
Умова про предмет: відкриття рахунків в національній, іноземній валюті та банківських металах. Правова природа безготівкових коштів. 
Проценти за використання грошових коштів, які знаходяться на рахунку клієнта. Комісійні платежі за операції за рахунком.
Кредитування рахунка. Поняття овердрафта.
Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка. 
Обмеження права розпорядження рахунком.
Розірвання договору банківського рахунка. Відмова клієнта в односторонньому порядку.
Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за  договором банківського рахунка. 
Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання. Особливості розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних осіб. Порядок розгляду судами справ про розкриття інформації, що містить банківську таємницю.

Тема 5. Управління фінансовими активами фізичних осіб
Фінансові активи як об’єкт цивільних прав. Види фінансових активів фізичних осіб.
Правова сутність довірчої власності. Поняття та правова природа договору управління фінансовими активами фізичних осіб.
Сторони договору управління фінансовими активами фізичних осіб: вимоги законодавця та правовий статус. 
Порядок укладення та форма договору управління фінансовими активами фізичних осіб.
Істотні умови договору управління фінансовими активами фізичних осіб. 
Відповідальність сторін договору управління фінансовими активами фізичних осіб.

Тема 6. Особисте страхування
Поняття, сутність особистого страхування.
Поняття та правова природа договору особистого страхування.
Суб’єкти, порядок укладення та форма договору особистого страхування.
Зміст договору особистого страхування. Види страхових ризиків в особистому страхуванні. Ануїтетні платежі.
Недійсність та припинення договору особистого страхування.

Тема 7. Страхування майна фізичних осіб
Поняття майнового страхування.
Поняття та правова природа договору страхування майна фізичних осіб.
Суб’єкти, порядок укладення та форма договору страхування майна фізичних осіб. Страхові посередники. 
Істотні умови договору страхування майна фізичних осіб.
Реалізація права на суброгацію.

Тема 8. Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб 
Поняття та види страхування відповідальності.
Поняття та правова природа договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.
Суб’єкти, порядок укладення та форма договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб. Страховий поліс (свідоцтво).
Істотні умови договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.
Припинення договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.
Особливості окремих видів страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб. Обов’язкове  страхування цивільної  відповідальності власників  наземних транспортних засобів. Страхування відповідальності при наданні професійних послуг. Страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Страхування цивільно-правової відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту.

Тема 9. Надання інших фінансових послуг фізичним особам
І. Обмін іноземної валюти фізичних осіб
Поняття та класифікатори іноземної валюти.
Поняття валютних операцій та валютних обмежень. 
Поняття та правова природа договору обміну іноземної валюти. Особливості суб’єктного складу, порядку укладення та істотні умови договору обміну іноземної валюти.
ІІ. Адміністрування  фінансових активів для придбання товарів у групах
Поняття та правова природа договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (договору про адміністрування).
Суб’єкти зобов’язань про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
Особливості порядку укладення та форма договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
Істотні умови договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
Підстави, порядок та правові наслідки недійсності та розірвання договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
ІІІ. Надання порук, гарантій як фінансові послуги
Підстава надання поруки як фінансової послуги.
Суб’єктний склад зобов’язань поруки.  
Умови договору поруки. Виконання обов’язку боржника поручителем. Оплата послуг поручителя.
Поняття банківської гарантії  та договору про надання гарантії.
Особливості суб’єктного складу гарантійних зобов’язань.
Істотні умови договору гарантії. Виконання гарантом своїх зобов’язань.
Невиконання принципалом та гарантом своїх обов’язків.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем
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Денна форма
Заочна форма

Усього 
у тому числі
Усього 
у тому числі


л
П
Лаб
інд
ср

Л
п
лаб
інд
Ср
Тема 1. Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам
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Тема 2. Споживче  кредитування

3
2


12






Тема 3. Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)

2
2


12






Тема 4. Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб 

2
2


12






Тема 5. Управління фінансовими активами фізичних осіб 

1
2


12






Тема 6. Особисте страхування

1
2


10






Тема 7. Страхування майна фізичних осіб


2
1


10






Тема 8. Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб


2
2


10






Тема 9. Надання інших фінансових послуг фізичним особам

2
1


15






Усього годин
135
16
16


103






                                                                                                       
Лекційні  заняття (денна форма – 16 год.)
№
з/п

                        Назва теми
Кількість
Годин


Денна форма
Заочна форма
1
Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам
1

2
Споживче  кредитування 
3

3
Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)
2

4
Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб 
2

5
Управління фінансовими активами фізичних осіб 
1

6
Особисте страхування
1

7
 Страхування майна фізичних осіб
2

8
Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб
2

9
Надання інших фінансових послуг фізичним особам
2


Усього годин
16


Практичні  заняття (денна форма – 16 год.)
№
з/п

                        Назва теми
Кількість
Годин


Денна форма
Заочна форма
1
Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам
2

2
Споживче  кредитування 
2

3
Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)
2

4
Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб 
2

5
Управління фінансовими активами фізичних осіб 
2

6
Особисте страхування
1

7
 Страхування майна фізичних осіб
2

8
Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб
2

9
Надання інших фінансових послуг фізичним особам
1


Усього годин
16

                                                                                                             
Самостійна  робота (денна форма – 103 год.)
№
з/п

               Назва теми
Кількість
Годин


Денна форма
Заочна форма
1
Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам
10

2
Споживче  кредитування 
12

3
Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)
12

4
Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб 
12

5
Управління фінансовими активами фізичних осіб 
12

6
Особисте страхування
10

7
Страхування майна фізичних осіб
10

8
Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб
10

9
Надання інших фінансових послуг фізичним особам
15


Усього годин
103


5. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Іспит виставляється за результатами поточної успішності та відповіді на іспиті.

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену

Поточна успішність
Іспит 
Сума
Т1-Т9
Т1-Т9

50
50
100


Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS

Оцінка в балах
Оцінка  ECTS
Визначення
Визначення
За національною шкалою



 Оцінка на іспиті
90– 100
А
відмінно
5
81-89
В
дуже добре
4
71-80
С
добре
4
61-70
D
задовільно
3
51-60
Е 
задовільно
3
0-50
FX
не задовільно з правом перескладання
2
0-50
F
не задовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
2

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.
81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах. 
61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.
51-60 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.
0-50 балів (не задовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

7. Рекомендована література

Нормативні акти
Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. – К.: Атіка, 2003. 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. – К.: Атіка, 2003.
Закон України від 02.10.1992 року «Про заставу»// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №47. – ст. 223.
Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.
Закон України від 07.03.1996 року «Про страхування»// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – ст. 78.
Закон України від 01.07.2004 року «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №1. – ст. 1.
Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.
Закон України від 19.06.2003 року «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №52. – ст. 377.
Закон України від 05.07.2012 року «Про інститути спільного інвестування»// Офіційний Вісник України. – 2012. – №63. – ст. 2569.
Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.
Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.
Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.
Закон України від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний  документообіг»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1174.
Закон України від 22.05.2003 року «Про електронний цифровий підпис»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1175.
Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.
Закон України від 19.06.2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом  та іпотечні сертифікати»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 1526.
Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. – Ст. 421
Закон України від 20.12.2001 «Про кредитні спілки» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101
Закон України від 23.02.2012 року «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»// Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 50. – ст.564
Закон України від 21.11.1996 року «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 8. – ст. 60
Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 7. – ст.84
Закон України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 31. – ст. 268. 
Закон України від 02.09.1993 року «Про нотаріат»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.
Закон України від 07.03.1996 року «Про страхування»// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – ст. 78.
Закон України від 15.11.2016 року «Про споживче кредитування»// Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 1.
Закон України від 21.06.2018 року «Про валюту і валютні операції»// Голос України 2018, № 121 від 06.07.2018 року
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5// Офіційний Вісник України. – 2012. - № 17. – ст. 632
Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 19–53.
Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 1. – ст. 8
Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 639
Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджені постановою Правління Національного банку України від 08.06.2017 року
Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 року// Вісник Національного банку України. – 2007. - № 6. 
Положення про електронні гроші в Україні, затверджене Постановою Національного банку України від 25.06.2008 року № 178// Офіційний Вісник України. – 2008. - № 56. – ст. 1887
Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 року № 3981
Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.12.2004 року № 2883// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 51. – ст. 3400
Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09.10.2012 № 1676
Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011року//Офіційний вісник України. – 2011. – № 100.
Порядок провадження діяльності страховими посередниками, затверджений Постановою КМУ від 18.12.1996 року №1523// http://zakon.rada.gov.ua  
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 51. – ст. 2707
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року// Офіційний вісник України. – 2004. – №13.

Судова та банківська практика
Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2001 від 10.10.2001 року у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції  України (конституційності) положень статей 7,8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова В.Ю., Лосєва С.В та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян № 1-23/2001)// Офіційний Вісник України. – 2001. - № 42. – ст. 1895
Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2011 від 10.11.2011 року у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка А.М. щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини 8 статті 18, частини 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв’язку з положеннями частини 4 статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг № 1-26/2011)
Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 року «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб»
Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин»
Узагальнення Верховного Суду України судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб, від 21.12.2009 року
Узагальнення ВСУ судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин, від 11.11.2011 року
Узагальнення ВСУ судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування, від 11.11.2011 року
Узагальнення Верховного Суду України судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин, від 13.12.2010 року
Роз’яснення Верховного Суду України № 1-5/117 від 15.03.1999 року «Про деякі питання застосування Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»
Лист ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 06.06.2011 року «Про обов’язкові для усіх судів України правові позиції»
Лист ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.07.2011 року «Щодо застосування окремих норм цивільного законодавства»
Лист Вищого господарського суду України № 01-8/1289 від 27.11.2001 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням валютного законодавства»
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8. Інформаційні ресурси

Верховна Рада України
http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд
http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України
http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України 
http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству 
"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/




