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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Профіль підготовки 

фахівця 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів – 1 Спеціальність: 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин  

– 90 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3,4; 

самостійної роботи 

студента – 5,4. 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма: 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

20 год. 8 год. 

Практичні 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

50 год. 78 год. 

Вид контролю 

залік залік 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти спеціальних знань і практичних 

навичок у сфері фінансової діяльності підприємств усіх форм власності та організаційно-

правових форм, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його 

функціонування, засобів, механізмів та інструментарію правового регулювання бюджетного 

процесу, фінансового контролю, ринку фінансових послуг, грошового обігу та безготівкових 

розрахунків в Україні. 

Завдання: вивчення теоретичних основ і практичних механізмів системи та 

інститутів фінансового права України, визначення поняття, предмету, методів та джерел 

фінансового права;  аналіз та вивчення чинного законодавства України, яке регулює 

фінансову діяльність; набуття навичок практичного застосування норм даної галузі права 

України під час вирішення конкретних економічних ситуацій. 

Місце дисципліни «Фінансове право» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Фінанси Банківська система Фінансовий ринок 

Страхування Аналіз банківської діяльності Бюджетна система 

Фінанси підприємств Місцеві фінанси  

Податкова система   

Фінансовий облік   

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Фінансове право»:  

Загальні: ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні: СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Фінансове право»: 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР12. Використовувати  професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем 

та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПУБЛІЧНА ФІНАНСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Фінанси,  фінансова система та публічна фінансова діяльність 

Фінанси як економічна і юридична категорія. Публічні фінанси як об'єкт фінансово-

правового  регулювання. Фінансова система України. Фінансова система України як 

складова міжнародної фінансової системи  

Поняття, принципи та методи публічної фінансової діяльності. Правові форми публічної 

фінансової діяльності. Органи державної влади, що забезпечують здійснення  публічної 

фінансової діяльності. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової 

діяльності. Діяльність міжнародних фінансових інституцій. 

 

Тема 2. Предмет фінансового права, фінансово-правові норми та фінансово-правові 

відносини 

 Фінансове право як галузь права. Предмет фінансового права. Методи фінансово-

правового регулювання. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права. 

Система та джерела фінансового права. Міжнародні стандарти у сфері фінансової діяльності.

 Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види. Фінансові правовідносини: 

зміст і особливості. Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин.     

  

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні   

Суть і значення фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи 

фінансового контролю. Організація та органи проведення фінансового контролю.    

    

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО  

Тема 4.  Бюджет, бюджетні правовідносини та бюджетна система України    

Поняття та значення бюджету для функціонування держави та територіальних 

громад Бюджетне право та бюджетно-правові норми. Бюджетні правовідносини: 

поняття, особливості, суб'єкти. Джерела бюджетного права.  

 Бюджетна система України: поняття та принципи побудови. Бюджетна класифікація. 

Склад бюджету: фонди, доходи, видатки. Поняття  і зміст інституту  бюджетних 

повноважень. Правові засади розподілу доходів і видатків між різними ланками бюджетної 

системи. Правові засади організації міжбюджетних відносин 

 

 Тема 5. Бюджетний процес в Україні 

 Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Порядок 

складання проекту бюджету. Розгляд і прийняття бюджетів. Виконання Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів. Бухгалтерський облік та звітність про виконання 

Державного бюджету України. Європейські бюджетні стандарти.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА РИНКИ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет фінансово-правового регулювання 

 Державне регулювання ринків фінансових послуг. Повноваження Національного 

банку України як державного регулятора на ринку фінансових послуг. Банківська діяльність 

і банківська система. Правові засади організації банківського нагляду та застосування 

юридичної відповідальності за порушення банківського законодавства. Державна комісія з 
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регулювання ринків фінансових послуг України як державний регулятор на ринку 

фінансових послуг. Діяльність небанківських фінансових установ на ринку фінансових 

послуг. Правові засади здійснення фінансового моніторингу. 

   

Тема 7. Правове регулювання грошового обігу та безготівкових розрахунків в Україні 

Грошовий обіг та грошова система України. Грошова реформа. Фінансово-правові 

засади організації платіжних систем в Україні. Правове регулювання відносин у сфері 

готівкового обігу та здійснення розрахунково-касового обслуговування. Правовий режим 

банківських рахунків. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні. 

Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових та безготівкових розрахунків і 

грошово-касового обслуговування.  

 

 Тема 8. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю  

Поняття валюти й валютних операцій. Організація валютного регулювання. Валютний 

контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 

 

1. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Публічна фінансова діяльність та фінансове право 

Тема 1. Фінанси, фінансова система та публічна 

фінансова діяльність 
18 4 4 10 18 - - 18 

Тема 2. Предмет фінансового права, фінансово-

правові норми та фінансово-правові відносини 
9 2 2 5 9 2 - 7 

Тема 3. Правові засади організації фінансового 

контролю в Україні 
9 2 2 5 9 - - 9 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 8 20 36 2 - 34 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право 

Тема 4. Бюджет, бюджетні правовідносини та 

бюджетна система України 
9 2 2 5 9 - - 9 

Тема 5. Бюджетний процес в Україні 9 2 2 5 9 2 1 6 

Разом за змістовим модулем 2 18 4 4 10 18 2 1 15 

Змістовий модуль 3. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг: публічно-правові 

аспекти 

Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет 

фінансово-правового регулювання  
18 4 4 10 18 2 1 15 

Тема 7. Правове регулювання грошового обігу 

та безготівкових розрахунків в Україні 
9 2 2 5 9 1 1 7 

Тема 8. Правові засади валютного регулювання 

та валютного контролю 
9 2 2 5 9 1 1 7 

Разом за змістовим модулем 3 36 8 8 20 36 4 3 29 

Всього 90 20 20 50 90 8 4 78 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Публічна фінансова діяльність та фінансове право 

1. 
Тема 1. Фінанси, фінансова система та публічна фінансова 

діяльність 
4 - 

2. 
Тема 2. Предмет фінансового права, фінансово-правові 

норми та фінансово-правові відносини 
2 - 

3. 
Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в 

Україні 
2 - 

 Разом за змістовим модулем 1 8 - 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право 

4.. 
Тема 4. Бюджет, бюджетні правовідносини та бюджетна система 

України 
2 - 

5 Тема 5. Бюджетний процес в Україні 2 1 

 Разом за змістовим модулем 2 4 1 

Змістовий модуль 3. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг: публічно-правові 

аспекти 

6. 
Тема 6. Ринки фінансових послуг як предмет фінансово-

правового регулювання  
4 1 

7. 
Тема 7. Правове регулювання грошового обігу та 

безготівкових розрахунків в Україні 
2 1 

8. 
Тема 8. Правові засади валютного регулювання та 

валютного контролю 
2 1 

 Разом за змістовим модулем 3   

 Всього   20 4 

  

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 
Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Публічна фінансова діяльність та фінансове право 

Тема 1. Органи державної влади, що забезпечують 

здійснення  публічної фінансової діяльності. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

фінансової діяльності. Діяльність міжнародних фінансових 

інституцій. 

10 18 

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері фінансової 

діяльності. Фінансово-правові норми: зміст, особливості 

та види. Фінансові правовідносини: зміст і особливості. 

5 7 

Тема 3. Правові основи фінансового контролю. 5 9 

Разом за змістовим модулем 1 20 34 

Змістовий модуль 2. Бюджетне право 

Тема 4. Склад бюджету: фонди, доходи, видатки. 

Поняття  і зміст інституту  бюджетних повноважень. Правові 

засади розподілу доходів і видатків між різними ланками 

бюджетної системи. Правові засади організації 

міжбюджетних відносин. 

5 9 
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Тема 5. Виконання Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів. Бухгалтерський облік та звітність про 

виконання Державного бюджету України. Європейські 

бюджетні стандарти.  

5 6 

Разом за змістовим модулем 2 10 15 

Змістовий модуль 3. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг: публічно-правові 

аспекти 

Тема 6. Правові засади організації банківського 

нагляду та застосування юридичної відповідальності за 

порушення банківського законодавства. Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг України як 

державний регулятор на ринку фінансових послуг. 

Діяльність небанківських фінансових установ на ринку 

фінансових послуг. Правові засади здійснення фінансового 

моніторингу. 

10 15 

Тема 7. Правовий режим банківських рахунків. 

Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні. 

Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових та 

безготівкових розрахунків і грошово-касового 

обслуговування.  

5 7 

Тема 8. Правові основи валютного контролю 5 7 

Разом за змістовим модулем 3 20 29 

Всього   50 78 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час викладання дисципліни «Фінансове право» використовується поєднання 

традиційних в нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій: 

– лекція (тематична); 

– практичні (проведення дискусій, вирішення професійно-орієнтованих задач; 

інтерактивні заняття; індивідуальні 

заняття із розв’язанням конкретних ситуацій; консультації з викладачами; самонавчання на 

основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних 

мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу 

Moodle). 

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на платформі 

інформаційного освітнього середовища Moodle.  

Матеріали дисципліни «Фінансове право» в освітньому середовищі Moodle розміщені 

за посиланням: https://moodle.udau.edu.ua/login/index.php 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Фінансове право» для оцінки знань і навичок студентів 

застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми методом 

усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового контролю. 
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Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем за 

допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Фінансове право» є залік, 

оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна сума балів 

поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й усних 

відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при 

обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за 

кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення 

модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача 

модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання 

студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Фінансове право» (денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 
Сума 

  Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

ПК 

ЗМ1 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ 

2 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

ПК 

ЗМ 3 
 

Сума балів, 

всього 
10 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 100 

Практичні 

заняття 
5 5 5  5 5  5 5 5   

Самостійна 

робота 
5 5 5  5 5  5 5 5   

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 
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• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних завдань і 

самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів.  

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Фінансове право»  (заочна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 
Контрольна 

робота 
Сума 

  
Змістовий 

модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

ПК 

ЗМ1 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ 

2 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

ПК 

ЗМ 

3 

  

Сума балів, 

всього 
5 5 5 5 5 10 5 10 10 10 5  100 

Практичні 

заняття 
     5  5 5 5    

Самостійна 

робота 
5 5 5  5 5  5 5 5    

Контрольна 

робота 
           25  

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим 

модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є 

правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної Максимальна сума балів – 25. 
 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
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1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 
Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Поліщук  О.А. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансове право»  

для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Перший рівень вищої 

освіти (бакалаврський). Умань, УНУС. 2021. 165 с. 

2. Поліщук О.А. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансове 

право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа 

та страхування». Умань. 2021. 40 с. 

3. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при вивченні 

дисципліни «Фінансове право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Умань. 2021. 25с. 

4. Поліщук О.А. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Фінансове право» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Умань. 2021. 39 с. 
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12. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021–2022 навчальний рік, охоплюють: 

1. Внесено коригування у розподіл балів, що їх отримують студенти під час вивчення 

дисципліни; 

3. Уточнено кількість аудиторних годин, передбачених змінами, внесеними до 

навчального  плану; 

4. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  
 

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv
https://www.rada.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.oecd.org/
https://www.pfu.gov.ua/
https://rp.gov.ua/home/
http://cpsr.org.ua/
http://jota.website/index.php/JoTA/index
https://www.nber.org/
https://www.journals.uchicago.edu/toc/tpe/current
https://www.journals.uchicago.edu/loi/tpe

