
1 

 

 

 
КАРПАТСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  АВГУСТИНА  ВОЛОШИНА 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА ТА КАНОНІЧНОГО ПРАВА 
 

 

 
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

БАНКІВСЬКЕ ТА СТРАХОВЕ ПРАВО 
 
Спеціальність 081 Право 
Галузь знань 08 Право 
 
ОП Правознавство та правозахисна діяльність 
 
 
Затверджено  на  засіданні  кафедри 
Протокол  № __  від ___ _____  20__  р. 

 
Гарант  освітньої  програми                 доц. Онуфрій Д. В. 

 
Викладач  дисципліни                             

 
Анотація 

Навчальна дисципліна Банківське  та страхове право є  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. Повне та ґрунтовне засвоєння основних 
положень цієї галузі сприяє формуванню у студентів вміння самостійно та 
кваліфіковано орієнтуватися в банківському законодавстві, опановувати тенденції 
практики його застосування; спрямовувати свої зусилля на захист прав різних суб’єктів 
банківських правовідносин. 

Предметом навчальної дисципліни є Банківське  та страхове право  у всіх своїх 
виявах: як галузь законодавства та як наука, що вивчає Банківське  та страхове право . 
Міждисциплінарні зв’язки. Банківське  та страхове право  не ізольоване від інших 
юридичних дисциплін. Його успішне засвоєння ґрунтується на знаннях, отриманих 
студентами під час опанування положень навчальних курсів «Теорія держави і права», 
«Конституційне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Господарське 
право», «Фінансове право». 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Банківське  та страхове право» 
визначає можливість системного вивчення норм права, які регулюють банківську  та 
страхову діяльність, банківську систему України, правовий статус Національного банку 
України та комерційних банків, банківське регулювання та банківський нагляд, 
валютні, грошово-кредитні правовідносини, що виникають між суб’єктами 
господарювання. Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
Модуль 1. Загальна та особлива  частини банківського права 
Модуль 2. Загальна та особлива  частини страхового права 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Банківське  та страхове право » є 
засвоєння загальних, принципових положень банківського права, вимог банківського 
законодавства в обсязі, необхідному для розуміння сутності і спрямованості інститутів 
банківського права і, водночас виключення можливості неправильного або свавільного 



застосування актів цього законодавства. 
Основними завданнями навчальної дисципліни «Банківське  та страхове право 

» є визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення банківсько-
правових понять і категорій, засобів правового регулювання різноманітних процесів у 
сфері банківської діяльності; вивчення теоретичного змісту предмета та методології 
банківського права, його норм, принципів, системи, особливостей виникнення та 
розвитку банківсько-правових відносин; засвоєння правових знань щодо банківської 
діяльності та банківської системи; аналіз джерел банківського  та страхового права та 
практики їх застосування; формування вміння забезпечити суворе дотримання і 
виконання правових приписів, правильно застосовувати нормативно-правові акти у 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
- правову термінологію; 
- систему джерел банківського та страхового права; 
- сутність банківського та страхового  права та їх місце в системі національного 

права; 
- організаційно-правові засади діяльності Національного банку України та 

комерційних банків; 
- сучасні тенденції розвитку банківських та страхових правовідносин. 

уміти: 
- знаходити і добирати необхідну банківсько-правову інформацію; 
- користуватися першоджерелами банківського права; 
- аналізувати нормативно-правові акти з банківського права; 
- правильно і доцільно застосовувати нормативну базу на практиці; 
- кваліфікувати банківсько-правові ситуації. 
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дТематичний план навчальної дисципліни 
 з  

РОЗДІЛ 1. Банківське право 
 

Тема 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система 
України, місце Національного банку України в цій системі Поняття, предмет та метод 
банківського права. Система банківського права. Правові проблеми виділення 
банківського права в окрему галузь права. Місце банківського права в системі права 
України. Поняття банківської діяльності. Співвідношення понять «банківські операції», 
«банківські угоди» та «банківські послуги». Загальні та спеціальні принципи 
банківського права: поняття та зміст. Джерела банківського права. Роль 
конституційних норм у банківському праві. Правова характеристика Закону України 
«Про банки і банківську діяльність». Нормативно-правові акти Національного банку 
України. Поняття та види норм банківського права. Пруденційні норми банківського 
права. Основні напрями розвитку банківського законодавства. Поняття, склад та види 
банківських правовідносин. Суб’єкти банківських правовідносин. Суб’єктивні права та 
обов’язки учасників банківських правовідносин. Об’єкт та предмет банківських 
правовідносин. Система фінансових установ та банківська система України. Поняття 
фінансової установи та критерії віднесення юридичних осіб до фінансових установ. 
Поняття, функції та структура банківської системи України. Історичні аспекти 
банківської системи України. Сучасна банківська система: тенденції розвитку та 
подолання наслідків світової фінансової кризи. Поняття та види банківських об’єднань. 
Особливості правового статусу системоутворюючих банків. Місце центрального банку у 
системі розподілу влади. Ступінь незалежності центрального банку від держави. 
Правовий статус Національного банку України. Функції Національного банку України 
за чинним законодавством. Керівні органи Національного банку України. 
Організаційно функціональна структура Національного банку України. Операції 
Національного банку України. Поняття та методи банківського регулювання. Поняття 
та зміст банківського нагляду. Напрями вдосконалення системи банківського нагляду. 
Інспектування комерційних банків в Україні.  
 
Тема 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні 
Поняття банку. Організаційно-правова форма банку. Класифікація комерційних 
банків. Вимоги до діяльності банків. Підстави припинення банківської діяльності. 
Організаційно-функціональна структура банку. Порядок надання дозволів та ліцензій 
на здійснення банківських операцій. Правові засади забезпечення фінансової стійкості 
банківських установ. Поняття та значення обов’язкових економічних нормативів. 
Поняття та види банківських ризиків. Завдання банківського аудиту. Порядок 
створення, державної реєстрації комерційних банків. Особливості створення банків з 
іноземним капіталом. Правовий режим банківської таємниці. Порядок розкриття 
банківської таємниці. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу. Правовий статус філій, відділень і представництв банку та порядок їх 
відкриття. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення 
ними банківського законодавства. Порядок призначення тимчасової адміністрації 
банку. Порядок реорганізації банку. Правові наслідки введення мораторію на 
задоволення вимог кредиторів. Поняття санації (фінансового оздоровлення) банку. 
Поняття санаційного банку. Загальна характеристика ліквідаційної процедури 
комерційних банків. Черговість та порядок задоволення вимог до банку у разі його 
ліквідації.  
 
 



Тема 3. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. 
Порядок відкриття банківських рахунків Правова природа розрахункових відносин. 
Поняття, принципи і способи розрахунків. Співвідношення понять «розрахунки» і 
«безготівкові розрахунки». Поняття та види банківських рахунків. Порядок відкриття 
та закриття поточних банківських рахунків. Поняття, зміст, особливості та сторони 
договору банківського рахунку. Відповідальність за порушення зобов’язань за 
договором банківського рахунку. Форми та способи безготівкових розрахунків, які 
використовуються в господарському обороті України. Розрахунки із застосуванням 
платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими 
дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Безспірне списання 
коштів з рахунків у банках. Правове регулювання касових операцій в установах банків. 
Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки. Фінансова 
відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків. Поняття та види 
платіжних систем. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа 
кореспондентських рахунків.  
 
Тема 4. Правові засади здійснення банками депозитних (вкладних) 
операцій Поняття депозитних (вкладних) операцій. Види депозитних (вкладних) 
операцій. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку. 
Види депозитних рахунків. Правова характеристика договору банківського вкладу. 
Види банківських вкладів. Система гарантування вкладів в Україні. Правовий статус 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Порядок спадкування вкладу (депозиту). 
Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками.  
 
Тема 5. Правове регулювання кредитних операцій банків Правове 
регулювання банківських кредитних відносин. Організація кредитного процесу. 
Законодавчі вимоги до банку для надання ним кредиту. Поняття, призначення і види 
кредиту. Кредитування комерційних банків Національним банком України. Порядок 
укладання кредитного договору. Документи, що є необхідними для отримання кредиту. 
Правовий статус бюро кредитних історій. Тема 6. Правовий режим валютних операцій 
банків Правовий режим валютних операцій банків. Поняття валюти, валютних 
цінностей, валютних операцій. Порядок ліцензування валютних операцій. Особливості 
розрахунків в іноземній валюті. Правовий режим валютних рахунків резидентів і 
нерезидентів. Повноваження Національного банку України у сфері валютного 
регулювання. Система валютного контролю. Відповідальність за порушення валютного 
законодавства. 
 

РОЗДІЛ 2. Страхове право 
 

Тема 1. Страхове право України: поняття, завдання і принципи. Основні 
принципи страхування, на яких воно базується . Характеристика страхових фондів, які 
можуть створюватися. Суб’єкти та об’єкти страхування. Основні права та обов’язки 
страховиків і страхувальників. Характеристика об’єктів страхування. Страховий 
інтерес: поняття та особливості. Страхові правовідносини: основні функції, специфічні 
риси та ознаки. Страхові ризики. Поняття та економічна суть страхових ризиків. 
Страховий випадок. Класифікація ризиків у страхуванні. Управління страховими 
ризиками: методи оцінки страхових ризиків та характеристика основних етапів 
управління ризиком.  
 
Тема 2 Державне регулювання страхової діяльності. Суть державного 
регулювання страхової діяльності. Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг: її функції та права. Ліцензування 
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страхової діяльності. Договір страхування. Правова відповідальність сторін за 
порушення норм страхового законодавства. Страховий поліс: поняття та зміст. Основні 
правила та умови страхування у країнах Європейського Союзу. Відповідальність за 
порушення страхового договору згідно Законів України. Страхова оцінка майна 
підприємства; умови та особливості. Страхові організації. Порядок створення, 
реорганізації і ліквідації страховика. Ліга страхових організацій України (ЛСОУ). 
Моторне (транспортне) страхове бюро України. Товариства взаємного страхування. 
Представництва та філії страховика – функціонування та сфера дії. Ліквідація 
страхової компанії: умови та процедура. 
 
Тема 3. Класифікація страхування. Перестрахування і співстрахування. Основні 
підходи до класифікації страхування. Системи страхування та франшизи. Умови та 
особливості перестрахування та співстрахування. Перестрахування та співстрахування: 
яскраві приклади з практики страхування в Україні. Закордонний досвід у сфері 
співстрахування та перестрахування. Добровільне та обов’язкове страхування. Система 
добровільного страхування в країнах Європейського Союзу. Система обов’язкового 
страхування в країнах Європейського Союзу. Особисте страхування. Страхування 
життя: особливості функціонування в Україні. Страхування здоров’я: досвід 
Сполучених Штатів Америки. Медичне страхування в Україні та Європейському Союзі. 
Страхова медицина в Україні: міфи і реалії.  Майнове страхування. Страхування майна 
на випадок вогню та стихійного лиха в країнах Європейського Союзу. Страхування 
майна фізичної особи на випадок крадіжки. Особливості страхування майна фізичних 
осіб в країнах Європейського Союзу. 
 
Тема 4. Страхування відповідальності. Страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів в Україні. Страхування 
відповідальності в комерційній сфері в Україні. Досвід Сполучених Штатів Америки у 
страхуванні відповідальності.  
 
  



 

 

 
Структура навчальної дисципліни 

 
Тема кількість год. 

лекції занятт
я 

сам. 
роб. 

РОЗДІЛ 2. Банківське  право 
 

Тема 1. Банківське право та банківські 
правовідносини. 

2 4 4 

Тема 2. Порядок створення банків та 
припинення їх діяльності в Україні 

4 4 4 

Тема 3. Правовий режим розрахункових 
операцій в банківській діяльності. 

4 4 4 

Тема 4. Правові засади здійснення банками 
депозитних (вкладних) операцій 

2 4 4 

Тема 5. Правове регулювання кредитних 
операцій банків 

2 4 4 

РОЗДІЛ 2. Страхове право 
 

Тема 1. Страхове право України: поняття, 
завдання і принципи. 

4  16 

Тема 2 Державне регулювання страхової 
діяльності. 

4  16 

Тема 3. Класифікація страхування 4  16 
Тема 4. Страхування відповідальності. 4  16 

МК   10 

ЗАГ.: 30 20 100 
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Теми для практичних занять 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Орієнтовна тематика для самостійної роботи 

 
№1 1. Охарактеризуйте основні принципи на яких ґрунтується страхування. 2. Опишіть 
пропорційне та непропорційне перестрахування. Визначте в чому їх відмінності.  
 
№2. 1. Поясніть що означає поняття «страхова система»? Яку роль виконує страхова 
система в державі? Визначте які фактори впливають на функціонування страхової 
системи? 11 2. Напишіть на яких принципах побудована добровільна форма 
страхування.  
 
№3. 1. Проаналізуйте основні історичні етапи розвитку страхування. 2. Складіть 
формальний договір страхування майна фізичної особи на випадок вогню (самостійно 
виберіть об’єкт страхування та стихійне лихо, на випадок його ви складаєте договір).  
 
№4. 1. Охарактеризуйте джерела страхового права. 2. Перерахуйте основні положення, 
які повинні міститися в стандартному договорі страхування. Розмістіть їх у логічному 
порядку.  
 
№5 1. Роз’ясніть хто такі страхові посередники. Які їх основні функції та 
повноваження? 2. Перерахуйте які принципи визначають обов’язкову форму 
страхування.  
 
№6 1. Назвіть основні елементи страхових правовідносин. 2. Порівняйте умови 
страхування життя і здоров’я в Україні та країнах Європейського Союзу.  
 
№7 1. Назвіть відмінність у діяльності страхових брокерів та страхових агентів. 2. 
Перерахуйте види обов’язкового страхування відповідальності. Варіант  
 
№8 1. Охарактеризуйте ризики у страхуванні за різними критеріями. 2. Зобразіть 
договір страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів в Україні.  
 
№9 1. Розмежуйте поняття страховий тариф, страхова сума та страхова виплата. 2. 
Складіть формальний договір Автоцивілки.  
 
№10 1. Перерахуйте страхові випадки. Поясніть, чому не всі випадки є страховими. За 

Тема 1. Банківське право та банківські 
правовідносини. 

4 

Тема 2. Порядок створення банків та припинення їх 
діяльності в Україні 

4 

Тема 3. Правовий режим розрахункових операцій в 
банківській діяльності. 

4 

Тема 4. Правові засади здійснення банками 
депозитних (вкладних) операцій 

4 

Тема 5. Правове регулювання кредитних операцій 
банків 

4 
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якими ознаками можна визначити що випадок є страховим? 2. У чому відмінність 
системи обовзкового і добровільного страхування в Україні та країн Європейського 
Союзу?  
 
№11 1. Роз’ясніть що як і за яких умов діє франшиза? Як ви вважаєте, чи вигідна 
франшиза у страхуванні? 2. Складіть формальний договір страхування життя. Вкажіть 
всі необхідні компоненти страхового договору.  
 
№12 1. Роз’ясніть взаємовідносини страховика і держави відповідно до законодавства 
України. 2. Назвіть обов’язкові елементи стандартного страхового договору. т  
 
№13 1. Таємниця страхування. В чому її необхідність? Яка відповідальність наступає за 
порушення таємниці страхування згідно законодавства України? 2. Що таке акціонерне 
страхове товариство?  
 
№14 1. Проаналізуйте основні гарантії прав та законних інтересів страховиків. 2. 
Складіть формальний договір страхування майна фізичної особи на випадок 
стихійного лиха (самостійно виберіть об’єкт страхування та стихійне лихо, на випадок 
його ви складаєте договір).  
 
№15 1. В чому полягає мета та значення державного регулювання страхової діяльності? 
2. Порівняйте медичне і соціальне страхування. Вкажіть спільні та відмінні риси. 
Варіант  
 
№16 1. Роз’ясніть основні правила укладення страхового договору. 2. Як на Вашу думку, 
медичне страхування в Україні має бути  
 
 

Форми контролю 

1.  Поточний контроль знань на лекційних і практичних заняттях (у формі 
усного опитування, письмових тестів, вирішення практичних завдань) є засобом 
виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального матеріалу. 

2.  Модульний контроль знань (у формі письмової модульної контрольної 
роботи) є показником якості вивчення студентами окремих розділів, тем і пов'язаних з 
цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 

3.  Підсумковий контроль знань (у формі заліку) є показником дійсного 
змісту знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вміннями застосовувати їх у 

практичній діяльності. 
Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 Б 
задовільно 

60-63 Е 
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Перелік інформаційних джерел 

 
Нормативно-правові акти: 
1.  Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 
(23.07.1996). - Ст. 141. 

2.  Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний 
вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 462. 

3.  Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ // 
Офіційний вісник України. - 2010. - № 92 (10.12.2010). - Т. 1. - Ст. 3248. 

4.  Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник 
України. - 2003. - № 11. - Ст. 461. 

5.  Про акціонерні товариства: Закон України № 514-УІ від 19 вересня 2008 р. // 
Відомості Верховної Ради України. - 2008. - 19 грудня. - № 50-51. - Ст. 384. 

6.  Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121 -II // 
Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30. 

7.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 
липня 1999 р. № 996-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - Ст. 
365. 

8.  Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон 
України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 5. 
- Ст. 28. 

9.  Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної 
асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон 
від 3 червня 1992 р. № 2402-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 33. 
- Ст. 474. 

10.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 
жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51 

11.  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон 
України від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 25 
(04.07.2003). - Ст. 1172. 

12.  Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-ІУ// Офіційний 
вісник України. - 2004. - № 25 (30.04.2004). - Ст. 1028. 

13.  Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-УІІ // 
Офіційний вісник України. - 2014. - № 50 (18.11.2014). - Ст. 2576. 

14.  Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР 
// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 28 (11.07.1995). - Ст. 205. 

15.  Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості 
Верховної Ради України. - 1999. - № 29. - Ст. 238. 

35-59 БХ 
незадовільно з 

можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 Б 

незадовільно з 
обов‘язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов‘язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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16.  Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 
р. № 2346-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128. 

17.  Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 
23.09.1994 р. № 185-94 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 
364. 

18.  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 
р. № 4452-УІ // Офіційний вісник України. - 2012. - № 22 (30.03.2012). - Ст. 824. 

19.  Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон 
України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 
2002. - № 1. - Ст. 1. 

20.  Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-УІ // 
Офіційний вісник України. - 2012. - № 58 (10.08.2012). - Ст. 2309. 

21.  Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 2604-
ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 31. - Ст. 268. 

22.  Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету 
Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради 
України. - 1993. - № 17. - Ст. 184. 

23.  Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній 
валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного 
законодавства: Указ Президента України від 27 червня 1999 № 734/99 // Офіційний 
вісник України. - 1999. - № 27 (01. 07. 1999). - Ст. 79. 

24.  Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента 
України від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - 
№ 94 (12.12.2011). - Ст. 3415. 

25.  Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг: Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011 
// Офіційний вісник України. - 2011. - № 94 (12.12.2011). - Ст. 3419. 

26.  Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 455 // Офіційний 
вісник України. - 2014. - № 77 (03.10.2014). - Ст. 2180. 

27.  Положення про валютний контроль: затв. Постановою Правління Національного 
банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 
14. - Ст. 573. 

28.  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. 
Постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637 // Офіційний вісник 
України. - 2005. - № 3 (04.02.2005). - Ст. 155. 

29.  Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 
відокремлених підрозділів: затв. Постановою Правління НБУ 8 вересня 2011 р. № 
306 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 84 (07.11.2011). - Ст. 3092. 

30.  Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних 
(депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики 
в банках України: Постанова Правління НБУ від 27 грудня 2007 р. № 481 // 
Офіційний вісник України. - 2008 (04.02.2008). - № 6. - Ст. 156. 

31.  Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними 
паперами та фінансовими інвестиціями в банках України: Постанова Правління 
НБУ від 22 червня 2015 року № 400 / Офіційний вісник України. - 2005 
(24.07.2005). - № 56. - Ст. 1835. 

32.  Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 // Офіційний вісник 
України. - 2004. - № 13 (16.04.2004). - Ст. 908. 

33.  Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних валютах: затв. Постановою Правління НБУ 
України від 12 листопада 2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 



11 

 

 

51(02.01.2004). - Ст. 2707. 
34.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-

обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 12 грудня 2002 р. 
№ 502 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 150. 
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