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ВСТУП 
Навчальна дисципліна банківське право є невід’ємною складовою 

частиною програми підготовки фахівців юридичної сфери, котрі за 

характером своєї майбутньої практичної діяльності неминуче зіткнуться із 

проблемами забезпечення захисту прав і законних інтересів банків та 

клієнтів.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Банківське право» є 

формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань 

банківського законодавства України, правових основ здійснення банківських 

операцій, правового регулювання взаємовідносин банків і клієнтів, а також 

про об’єктивні закономірності розвитку банківської системи.  

Навчальна дисципліна «Банківське право» базується на загальних 

положеннях теорії права, деяких положень господарського, цивільного та 

фінансового права та розрахована на поглиблене вивчення правовідносин у 

сфері банківської діяльності. 

 

Анотація 
Навчальний курс «Банківське право» містить загальну правову 

характеристику банківської діяльності та її правове регулювання. У програмі 

розглянуто поняття, метод та система банківського права, правове положення 

національного та комерційних банків України. 

Аналізується правовий статус суб’єктів банківської діяльності. В 

особливій частині розглянуто правові засади відкриття та обслуговування 

банківських рахунків, розрахункових та кредитних правовідносин та правове 

регулювання валютних операцій. Навчальний курс «Банківське право» 

базується на загальних положеннях теорії права, деяких положень 

господарського, цивільного та фінансового права та розрахований на 

поглиблене вивчення правовідносин у сфері банківської діяльності.  

Предметом навчальної дисципліни «Банківське право» є чинне 

банківське законодавство України, наукова юридична література, а також 

практична діяльність банків в Україні. Робоча програма передбачає вивчення 

дванадцяти тем. 

Ключові слова: банківське право, банківське законодавство, 

Національний банк України, кредитні правовідносини, валютні операції. 

 

Abstract 
The course "Banking Law" contains a general legal description of banking 

activities and its legal regulation. The program deals with the concept, method and 

system of banking law, the legal status of the national and commercial banks of 

Ukraine. The legal status of subjects of banking activity is analyzed. In a special 

part the legal principles of opening and maintenance of bank accounts, settlement 

and credit legal relations and legal regulation of currency transactions are 

considered. The course "Banking Law" is based on the general provisions of the 
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theory of law, some of the provisions of economic, civil and financial law and is 

intended for in-depth study of legal relations in the field of banking. The subject of 

the discipline "Banking Law" is the current banking legislation of Ukraine, 

scientific legal literature, as well as the practical activity of banks in Ukraine. The 

work program involves the study of twelve topics.  

Key words: bank law, banking legislation, National Bank of Ukraine, 

credit relations, currency transactions. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

- 

 Вибіркова дисципліна 

Спеціальність 

- 

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік 

підготовки: 

5 курс 

Рік підготовки:  

 

Змістових модулів 

– 2 

 

 

Семестр: 9 -

ий 

 

Семестр: 

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

Лекції – 16 

год. 

 

Лекції – 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Практичні- 

14 год. 

 

Практичні- 

 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

5 

 

 

Рівень вищої 

освіти: другий 

(магістерський) 

 

Лабораторні - -год. 

 

Самостійна 

робота –

60 год. 

 

Самостійна 

робота –  

 

Індивідуальні завдання - - 

год. 

 

 

Форма контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 36% до 64%; 

заочної форми навчання – 9 % до 91% 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІННИ 
«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО» 

Одним із найважливіших елементів ринкової інфраструктури будь-

якої країни є банки, які відіграють вирішальну роль в забезпеченні 

взаємозв'язку між виробниками продукції та її споживачами. Банки 

залучають тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, надають 

кредити, виконують інвестиційні операції, здійснюють розрахунки між 

суб`єктами господарювання, виконують багато інших операцій. Тому 

важливого значення за умов розвитку банківської системи і банківського 

законодавства України набуває вивчення основ банківського права. 

Предметом правового регулювання банківського права виступає 

специфічна група суспільних відносин – відносини, учасником яких є 

банківські установи. Банківська діяльність в свою чергу складається із цілого 

комплексу банківських операцій, які являються правовою формою реалізації 

функцій банків. Як підгалузь фінансового права, банківське право регулює 

організацію, діяльність, правове становище банків, грошово-кредитне 

регулювання, порядок проведення депозитних, кредитних, інвестиційних і 

валютних операцій банківських установ, платіжні операції, питання 

діяльності банків на ринку цінних паперів, встановлює перелік інформації, 

що складає банківську таємницю, правила ведення бухгалтерського обліку в 

банках, питання безпечного функціонування банків та інші аспекти 

функціонування банківських установ. 

Завданням дисципліни є: сприяти засвоєнню студентами загальних 

засад, особливостей банківського права, досягнення розуміння правовідносин 

у цій сфері, оволодіння знаннями у сфері банківської діяльності, вмінню 

застосовувати теоретичні та практичні завдання банківського права.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

- основні нормативно-правові акти, що регулюють банківську 

діяльність; 

- сутність банківської системи України; 

- особливості правового статусу Національного банку України;  

- особливості правового положення банківських установ; 

- основні інститути банківського права; 

- правову характеристику пасивних банківських операцій; 

- правову характеристику активних банківських операцій; 

- правове регулювання розрахункових операцій банків; 

- операції банків з цінними паперами та валютними цінностями; 

 - основні види банківських послуг. 

вміти: 
- орієнтуватись у системі нормативно-правових актів з 

дисципліни; 

- застосовувати основні положення нормативно-правових актів в 
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практичній діяльності; 

- аналізувати зміст правових документів з банківської діяльності 

(кредитних, розрахункових та ін.); 

- давати правову характеристику видам діяльності банків, їх 

операціям; 

- застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. 
Змістовний модуль 1.  

 
Тема 1.  Загальна характеристика банківського права. Предмет і метод 

банківського права. Банківська система України. 
 

1.Система банківського права: поняття та розвиток. Місце і роль 

банківського права та банківського законодавства у системі права України. 

2. Принципи банківського права. 

3. Джерела банківського права.  

4.Банківські правовідносини: поняття, зміст, особливості. 

Виникнення, зміна, припинення банківських правовідносин. 

5.Суб'єкти банківського права України та їх види. Держава як 

особливий суб'єкт банківських правовідносин. 

6.Банківська система України: поняття, принципи, склад.  

7.Поняття та роль банків на сучасному етапі.  

8.Центральний банк держави у банківській системі України та його 

призначення. 

9.Комерційні банки: види, класифікація та організаційно-правові 

форми.  

10.Банківські об'єднання, корпорації, спілки, асоціації, інші 

банківські і фінансові установи: поняття, мета, завдання та правові основи 

діяльності. 

 

Тема 2. Правовий статус Національного банку України 
1.Центральний банк держави: правовий статус та завдання.  

2.Правові основи діяльності Національного банку України.  

3.Функції та операції Національного банку України. 

4.Органи управління та структура Національного банку України. 

5.Повноваження керівних органів Національного банку України. 

Голова Національного банку України. 

6.Основні завдання та функції підрозділів Національного банку 

України.  

7.Спеціалізовані підприємства та заклади Національного банку 

України. 
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8.Центральний банк держави та його взаємовідносини з органами 

влади. 

9.Національний банк України як представник інтересів України у 

відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками 

та фінансово-кредитними установами. 

 

Тема 3. Правове становище комерційних банків. 
1.Правові засади створення та припинення діяльності банків та 

фінансових організацій (установ). 

2.Порядок утворення банків. Установчі документи. Статутний та 

інші фонди банку. Порядок державної реєстрації банків. 

3.Порядок відкриття філій, представництв та відділень банків. 

Правове становище філій і представництв іноземних банків в Україні. Умови 

участі іноземного банківського капіталу в економіці України. 

4.Порядок припинення діяльності банків. Реорганізація банківської 

установи. Правові підстави ліквідації банків. Повноваження ліквідаторів. 

Заходи та черговість задоволення вимог кредиторів. 

 

Тема 4. Правові засади банківського регулювання і банківського 
нагляду. 

1.Поняття, принципи, види банківського регулювання.  

2.Поняття, особливості банківського нагляду. Принципи та значення 

банківського нагляду. Створення та функціонування системи банківського 

нагляду в Україні. 

3.Порядок здійснення банківського нагляду. Нагляд за створенням, 

реєстрацією банків.  

4.Порядок ліцензування банківських операцій. 

5.Банківське законодавство про роботу з проблемними банками. 

6.Порядок застосування заходів впливу до комерційних банків за 

порушення банківського законодавства. 

  
Тема 5. Правові аспекти банківської таємниці. 

1.Поняття конфіденційної інформації комерційної діяльності. 

2.Поняття та зміст банківської таємниці. Регламентація прав на 

одержання інформації.  

3.Порядок надання банківської інформації згідно із законодавством 

України.  

4.Підстави розкриття банківської таємниці. 

5.Санкції за порушення банківської таємниці. 

 
Змістовний модуль 2 

Тема 6. Операції банків із залучення коштів. 
1.Поняття ресурсів комерційного банку.  
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2.Характеристика та структура основного і додаткового капіталу.      

3.Порядок формування статутного капіталу. 

4.Порядок формування залучених ресурсів банка.  

5.Депозитні та позичкові операції банків.  

6.Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Кредити 

Національного банку України. 

 

Тема 7. Види і режим рахунків в банківських установах. 
1.Поняття, зміст, особливості договору банківського рахунку та 

банківського вкладу. Сторони договірних відносин.  

2.Правова природа договору банківського рахунку та банківського 

вкладу. 

3.Порядок відкриття рахунків в банках. Види рахунків.  

4.Особливості відкриття рахунків у національній валюті України 

фізичними особами.  

5.Відкриття рахунків юридичними особами.  

6.Порядок відкриття рахунків у національній валюті України 

представництвам, установ та нерезидентам-інвесторам.  

7.Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній 

валюті. 

8.Порядок переоформлення та закриття рахунків в установах банків. 

 

Тема 8. Правове регулювання банківського кредитування. 
1.Поняття кредитних правовідносин.  

2.Форми, види кредиту. Кредитні операції банків.  

3.Напрямки та методи проведення кредитної політики центральним 

банком держави.  

4.Повноваження Національного банку України у сфері кредитування.  

5.Порядок надання банківського кредиту. Умови та принципи 

кредитування. 

6.Міжбанківські кредити, поняття, порядок надання. 

 

Тема 9. Забезпечення банківських кредитів. 
1.Порядок забезпечення виконання кредитних зобов`язань заставою. 

2.Забезпечення виконання зобов`язань порукою. 

3.Порядок застосування гарантії. 

 
Тема 10. Правове регулювання розрахунково-касових операцій. 

1.Договір на розрахунково-касове обслуговування. 

2.Поняття та зміст розрахункових правовідносин. Види, форми та 

зміст розрахункових документів.  

3.Розрахункові операції та їх класифікація. Принципи організації 

розрахунків. 
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4.Правове регулювання безготівкових розрахунків.  

5.Форми безготівкових розрахунків і способи здійснення платежів. 

6.Платіжні системи та переказ грошей. 

7.Порядок безспірного стягнення коштів з рахунків у банках. 

Накладення арешту на кошти на рахунках. Зупинення (припинення) операцій 

на рахунках. 

8.Міжбанківські розрахунки.  

9.Поняття кореспондентського рахунку. Порядок встановлення 

кореспондентських відносин. Правовий режим операцій кореспондентських 

рахунків. 

10.Відповідальність за недотримання розрахункової дисципліни. 

 

Тема 11. Правове регулювання операцій з цінними паперами. 
1.Поняття, зміст, особливості цінних паперів.  

2.Основні види цінних паперів та операції з ними комерційних 

банків.  

3.Документи, що мають ознаки цінних паперів та використання їх 

банками.  

4.Організація діяльності банків на ринку цінних паперів.  

5.Комерційні банки на первинному і вторинному фондовому ринках. 

6.Депозитарій Національного банку України. 

7.Державний контроль за діяльністю банків на ринку цінних паперів. 

8.Порядок діяльності банків щодо випуску і обігу цінних паперів. 

9.Емісія комерційними банками цінних паперів.  

10.Порядок реєстрації цінних паперів, випущених банками. 

 

Тема 12.  Валютні операції банків. 
1.Поняття та правові основи валютного регулювання. 

2.Об'єкти валютного регулювання: валюта та інші валютні цінності, 

дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння. 

3.Суб'єкти валютного регулювання.  

4.Органи валютного регулювання, їх види та компетенція.  

5.Валютний курс: поняття, порядок встановлення.  

6.Поняття, види та юридична сутність банківських валютних 

операцій. 

7.Ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті: поняття, види 

та порядок надання. 

8.Внутрішній валютний ринок в Україні: поняття та організація. 

9.Порядок купівлі-продажу банківськими установами іноземної 

валюти на внутрішньому валютному ринку України.  

10.Організація торгівлі банківськими металами на валютному ринку 

України.  

11.Правила здійснення обмінних операцій в іноземній валюті та в 
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банківських металах. 

12.Правовий режим розрахунків у іноземній валюті.  

13.Валютний контроль: поняття, значення та правові основи. 

14.Відповідальність за порушення валютного законодавства. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. л. п. лаб. інд. с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

 
Тема 1.  Загальна 

характеристика 

банківського права. 

Предмет і метод 

банківського права. 
Банківська система 

України 

8 2 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 2. Правовий 

статус Національного 

банку України 

 

8 2 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 3. Правове 

становище 

комерційних банків. 

 

9 2 2 

 

 5  

 

   

 

Тема 4. Правові засади 

банківського 

регулювання і 

банківського нагляду. 

 

7 1 1 

 

 5  
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Тема 5. Правові 

аспекти банківської 

таємниці. 
 

7 1 1 

 

 5  

 

   

 

Разом за змістовим 

модулем 1 

39 8 6 
 

 25  
 

   
 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Операції 

банків із залучення 

коштів 

7 1 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 7. Види і режим 

рахунків в банківських 

установах. 

 

7 1 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 8. Правове 

регулювання 

банківського 

кредитування. 

 

7 1 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 9. Забезпечення 

банківських кредитів. 

 

7 1 1 
 

 5  
 

   
 

Тема 10. Правове 

регулювання 

розрахунково-касових 

операцій. 

 

7 1 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 11. Правове 

регулювання операцій 

з цінними паперами. 

 

7 1 1 

 

 5  

 

   

 

Тема 12.  Валютні 

операції банків. 

 

9 2 2 
 

 5  
 

   
 

Разом змістовий 
модуль 2. 

51 8 8 
 

 35  
 

   
 

Всього годин  90 16 14   60       
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5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1.  Загальна характеристика банківського права. 

Предмет і метод банківського права. Банківська 

система України 

1 

 

2. Тема 2. Правовий статус Національного банку 

України 

1 

 

3. Тема 3. Правове становище комерційних банків. 2  

4. Тема 4. Правові засади банківського регулювання і 

банківського нагляду 

1 

 

5. Тема 5. Правові аспекти банківської таємниці. 1  

6. Тема 6. Операції банків із залучення коштів 1  

7. Тема 7. Види і режим рахунків в банківських 

установах. 

1 

 

8. Тема 8. Правове регулювання банківського 

кредитування. 

1 

 

9. Тема 9. Забезпечення банківських кредитів. 1  

10. Тема 10. Правове регулювання розрахунково-

касових операцій. 

1 

 

11. Тема 11. Правове регулювання операцій з цінними 

паперами  

1 

 

12. Тема 12.  Валютні операції банків 2 
 

 Всього 14  
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1.  Загальна характеристика банківського 

права. Предмет і метод банківського права. 

Банківська система України 

5 

 

2. Тема 2. Правовий статус Національного банку 

України 

5 
 

3. Тема 3. Правове становище комерційних банків. 5  

4. Тема 4. Правові засади банківського регулювання і 

банківського нагляду 

5 
 

5. Тема 5. Правові аспекти банківської таємниці. 5  
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6. Тема 6. Операції банків із залучення коштів 5  

7. Тема 7. Види і режим рахунків в банківських 

установах. 

5 
 

8. Тема 8. Правове регулювання банківського 

кредитування. 

5 
 

9. Тема 9. Забезпечення банківських кредитів. 5  

10. Тема 10. Правове регулювання розрахунково-

касових операцій. 

5 
 

11. Тема 11. Правове регулювання операцій з цінними 

паперами  

5 
 

12. Тема 12.  Валютні операції банків 5  

 Всього 60  
 

7.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Банківське право» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і 

оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому 

навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 

різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 

заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 

розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 

Основними методами навчання є:  

1. лекції;  

2. практичні завдання; 

3. наукова робота; 

4. самостійна робота; 

5. тренінги; 

6. ситуаційні завдання. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку 

від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  

2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
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60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 всьог

о 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 10 10 8 5 10 8 5 10 8 10 8 100 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 
 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 балів  

зараховано 82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів не зараховано з можливістю 

повторного складання 
 

1-34 балів не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» для студентів всіх напрямів 

підготовки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2560/1/06-15-18.pdf 

2. Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з 

дисципліни «Фінансово-економічна діяльность суб’єктів господарювання» 

для студентів за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-

економічно безпекою» денної та заочної форм навчання. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3455/1/06-03-123.pdf 
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11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові документи: 
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.  

із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - 

додаток до № 51. - Ст. 1122. 

3. Господарський кодекс України вiд від 16.01.2003 р.  із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, 

№ 21-22. – Ст. 144. 

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та 

доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 

356.  

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із 

змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. –   

Ст.1. 

6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із 

змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. 

– Ст. 238. 

7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті» від 23.09.1994 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364. 

8. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” від 

23.02.2012 р. // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 61. 

9. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. // Офіційний 

вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1526. 

10. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. 

// Офіційний вісник України. – № 30. – Ст. 1525.  

11. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних 

історій” від 23.06.2005 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 2005. – № 

29. – Ст. 1690. 

12. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. із змінами і 

доповненнями //  Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. 

13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом" у ред. від 30.06.1999 р. із змінами // Відомості 

Верховної Ради України – 1999. – № 42-43. – Ст. 378. 

14. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” 

від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828. 

15. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 

р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 

№ 31. – Ст. 268. 
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16. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні” від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

51. – Ст. 292. 

17. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. із змінами і доповненнями // 

Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457. 

18. Закон України "Про режим іноземного інвестування" 19.03.1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80. 

19. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101. 

20. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 68. 

21. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - 

№49. – Ст. 682. 

22. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. із 
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