




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма навчання 

денна заочна 

Кількість кредитів:     

денне – 5 

заочне – 5 

 

Галузь знань 

 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Нормативна  

Спеціальність: 

 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1 

Семестр 

Загальна кількість годин : 

денне – 150 

 

5 5 

Лекції 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

24 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 12 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

100 год. 132 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35% до 65%; 

для заочної форми навчання – 7% до 93%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування знань щодо кількісної сторони явищ та процесів, що 

відбуваються у банківській системі країни, іноземних банківських систем та 

виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. 

Завдання: формування у студентів фінансової грамотності, формування 

теоретичних знань у галузі банківської системи, формування практичних навичок 

із застосування організаційних та методичних прийомів ведення банківської 

справи. 

Оволодіння дисципліною «Банківська система» дозволить майбутнім 

бакалаврам розвинути банківське мислення, здобути навички творчого 

використання основних банківських підходів та інструментарію здійснення 

банківських операцій, вміння інтерпретувати отримані результати, 

обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:   

загальні компетентності:  
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК01. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК02. 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК07. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК08. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

 

фахові компетентності: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі  

вивчення навчальної дисципліни «Банківська система» 

 
Компетенції згідно освітньої програми Складові компетентності 

1 2 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. СК02. 

Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі 

бюджетна та податкова системи, фінанси 

домогосподарств, фінансові ризики, 

банківська система та страхування). СК03. 

Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. СК04. 

Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення 

для отримання та обробки даних у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. СК06. 

Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні 

Розуміння та здатність до критичного 

осмислення історичних аспектів виникнення і 

розвитку банківських систем 

Здатність усвідомлювати і опановувати суть, 

типи, принципи та функції банківської системи. 

Здатність розуміти структурні компоненти 

банківської системи України 

Здатність використовувати знання теоретичного 

та методичного інструментарію з операцій НБУ 

та основ грошово-кредитної політики 

Вміння використовувати основні засади 

державного регулювання банківської системи  

Здатність опановувати і усвідомлювати 

інформацію щодо реєстрації, ліцензування та 

організацію діяльності банку 

Здатність усвідомлювати формування 

банківських ресурсів та особливостей 

проведення активних операцій банку 



 

рішення.  СК10. 

 

очікувані програмні результати навчання: 

- показати належний рівень знань у сфері банківської системи, розуміння  

банківської термінології (терміни, поняття, категорії та закони, на яких базується 

банківська система), принципів побудови системи банківських показників та 

методології їх обчислення;  

- вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності: проводити 

розрахунки показників банківської системи для визначення структури, динаміки 

та аналізу банківських операцій; 

- демонструвати розуміння організаційної структури банків, органів 

управління банком, способів формування і розміщення ресурсів банку; 

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо структури 

і порядку формування власного капіталу банків; 

- застосовувати теоретичні знання та методичний інструментарій щодо 

порядку відкриття банком депозитних договорів суб’єктам господарювання, 

відкриття вкладних рахунків фізичним особам; 

- демонструвати розуміння особливостей розв’язувати питання 

взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками, між НБУ і комерційними 

банками; 

- вміти інтерпретувати, оприлюднювати, використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 

 

Тема 1. Історичні аспекти виникнення і розвитку банківських систем. 

Ретроспектива становлення банківництва в Європі 

Історичні типи центральних банків розвинених країн 

Передумови становлення і розвитку банківської системи України 

Тема 2. Банківська система: суть, типи, принципи та функції. 

Банківська система: суть та місце в фінансово-економічній системі країни 

Принципи побудови та типи банківських систем 

Вимоги до діяльності та функції банківської системи  

Тема 3. Структурні компоненти банківської системи України. 

Інфраструктура та структура банківської системи України 

Національний банк України: правові основи функціонування, завдання, 

функції та організаційна структура 

Банки другого рівня як невід’ємна складова банківської системи України  

Тема 4. Повноваження і операції національного банку України та основи 

грошово-кредитної політики. 

Повноваження, компетенції, операції та групи послуг НБУ 

Основні засади грошово-кредитної політики Національного банку України 

Інструменти грошово-кредитної політики  

Тема 5. Основні засади державного регулювання банківської системи. 

Державне регулювання банківської системи України: суть, механізм, 



 

законодавчі та виконавчі органи 

Призначення, моделі, форми, принципи і функції банківського нагляду 

Регулювання діяльності банків в Україні  

 

Змістовий модуль 2. Банківські ресурси як основа функціонування 

банку. 

 

Тема 6. Реєстрація, ліцензування та організація діяльності банку. 

Реєстрація вітчизняних банків та філій іноземних банків на території 

України 

Процедура ліцензування банківської діяльності 

Нормативно-правові основи операційної діяльності банку 

Банківські операції, послуги та продукти як невід’ємна складова діяльності 

банку 

Тема 7. Банківські ресурси як основа функціонування банку. 

Суть ресурсів банку та їх структура 

Регулятивний капітал банку: призначення, джерела формування, функції 

Залучені та запозичені кошти як невід’ємна складова ресурсної бази банків 

Тема 8. Особливості проведення активних операцій банків. 

Активи банку та активні операції: призначення, відмінності, класифікація 

Кредитні операції: ознаки, особливості, види 

Інвестиційна діяльність банків: операції з цінними паперами та інвестиційне 

кредитування 

Тема 9. Банківське обслуговування зовнішньо - економічної діяльності. 

Правові та теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності банків в 

Україні 

Форми та методи фінансування банками експортно-імпортних угод 

Специфіка операцій банків в іноземній валюті  

Тема 10. Функціонування банківської системи на етапі глобалізації 

фінансових відносин. 

Банківська система в умовах інтернаціоналізації та фінансової глобалізації 

Міжнародна банківська діяльність: суть, суб’єкти, європейський досвід 

 

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 

Змістовий модуль 1. Банківська система суть, типи, принципи та функції. 

Тема 1. 

Історичні 

аспекти 

виникнення і 

розвитку 

банківських 

систем 

14 2 2     10 16,2 1 2     13,2 

Тема 2. 16 3 3     10 16,2 1 2     13,2 



 

Банківська 

система: суть, 

типи, принципи 

та функції 

Тема 3. 

Структурні 

компоненти 

банківської 

системи 

України 

16 3 3     10 16,2 1 2     13,2 

Тема 4. 

Повноваження і 

операції 

національного 

банку України 

та основи 

грошово-

кредитної 

політики 

14 2 2     10 13,2         13,2 

Тема 5. Основні 

засади 

державного 

регулювання 

банківської 

системи 

14 2 2     10 13,2         13,2 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

74 12 12     50 75 3 6     66 

Змістовий модуль 2. Банківські ресурси як основа функціонування банку. 

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

Тема 6. 

Реєстрація, 

ліцензування та 

організація 

діяльності 

банку 

14 2 2     10 16,2 1 2     13,2 

Тема 7. 

Банківські 

ресурси як 

основа 

функціонування 

банку 

16 3 3     10 16,2 1 2     13,2 

Тема 8. 

Особливості 

проведення 

активних 

операцій банків 

16 3 3     10 16,2 1 2     13,2 

Тема 9. 

Банківське 

обслуговування 

зовнішньо - 

економічної 

діяльності 

14 2 2     10 13,2         13,2 

Тема 10. 16 3 3     10 13,2         13,2 



 

Функціонуванн

я банківської 

системи на 

етапі 

глобалізації 

фінансових 

відносин 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

76 13 13     50 75 3 6     66 

Усього 

годин 
150 25 25     100 150 6 12     132 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

6. Теми практичних занять 

 

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, 

насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивченні дисципліни 

«Банківська система» з метою оволодіння теоретичними основами та набуття 

практичних навичок, застосування методичних прийомів банківської системи. 

 
№ 

п/п Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 
Історичні аспекти виникнення і розвитку банківських 

систем 
2 2 

2 Банківська система: суть, типи, принципи та функції 3 2 

3 Структурні компоненти банківської системи України 3 2 

4 
Повноваження і операції національного банку України та 

основи грошово-кредитної політики 
2  

5 
Основні засади державного регулювання банківської 

системи 
2  

6 Реєстрація, ліцензування та організація діяльності банку 2 2 

7 Банківські ресурси як основа функціонування банку 3 2 

8 Особливості проведення активних операцій банків 3 2 

9 
Банківське обслуговування зовнішньо - економічної 

діяльності 

2  

10 
Функціонування банківської системи на етапі глобалізації 

фінансових відносин 

2  

 Разом 24 12 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 



 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Історичні аспекти виникнення і розвитку банківських систем 10 13,2 

2 Банківська система: суть, типи, принципи та функції 10 13,2 

3 Структурні компоненти банківської системи України 10 13,2 

4 Повноваження і операції національного банку України та основи 

грошово-кредитної політики 
10 13,2 

5 Основні засади державного регулювання банківської системи 10 13,2 

6 Реєстрація, ліцензування та організація діяльності банку 10 13,2 

7 Банківські ресурси як основа функціонування банку 10 13,2 

8 Особливості проведення активних операцій банків 10 13,2 

9 Банківське обслуговування зовнішньо - економічної діяльності 10 13,2 

10 Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових 

відносин 
10 13,2 

 Разом  100 132 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів заочної форми навчання – виконання контрольної роботи 

згідно Методичним вказівкам до виконання контрольної роботи з дисципліни  

―Банківська система‖ для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 

6.030508 ―Фінанси і кредит‖ / Укл. к.е.н. доц. О.Ф. Андросова, – Запоріжжя: НУ 

«Запорізька політехніка», 2019.- 30 с. 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Навчальний процес у Національному університеті «Запорізька політехніка» 

здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної 

технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та 

засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в 

процесі аудиторної та самостійної роботи. 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – розумового або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального 

до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 



 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Результати навчання з дисципліни «Банківська система» деталізують такі 

очікувані результати навчання: 

- володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). ПР05. 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. ПР06. 

- розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР07. 

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. ПР10. 

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР16. 

 

12.Засоби оцінювання 

 

Контроль знань студентів з дисципліни «Банківська система» ґрунтується на 

застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова система оцінювання – 

це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та 

навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у межах навчальних 

модулів шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного та 

підсумкового контролю, з наступним приведенням рейтингової оцінки в балах та 

оцінки за традиційною національною шкалою, шкалою ЕСТS. 

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Банківська система» 

поділяється на  2 основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступень 

вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними нижче 

методами під час аудиторних занять за п’ятибальною системою оцінювання, 

тестуванням за підсумками вивчення тем у межах кожного основного модулю, 

проведення підсумкового оцінювання. 

Види поточного контролю під час проведення аудиторних занять:  

1. Рішення практичних завдань-прикладів під час опрацювання матеріалу з 

теми на лекційних та практичних заняттях. 

2. Самостійне рішення завдань-прикладів, які виносяться для додаткового 

домашнього опрацювання матеріалу щодо проблемних питань з теми лекційних 

занять.  

3. Опитування з питань попередніх занять, які логічно пов’язані  з темою 

поточного лекційного  та практичного заняття для кращого засвоєння базового 

матеріалу з дисципліни. 



 

4. Самостійна підготовка додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді-

реферату з проблемних питань дисципліни для обговорення під час лекційних та 

практичних занять. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

розв’язання задач, тестування. 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Ретроспектива становлення банківництва в Європі 

2. Історичні типи центральних банків розвинених країн 

3. Передумови становлення і розвитку банківської системи України 

4. Банківська система: суть та місце в фінансово-економічній системі 

країни 

5. Принципи побудови та типи банківських систем 

6. Вимоги до діяльності та функції банківської системи  

7. Інфраструктура та структура банківської системи України 

8. Національний банк України: правові основи функціонування, 

завдання, функції та організаційна структура 

9. Банки другого рівня як невід’ємна складова банківської системи України  

10. Повноваження, компетенції, операції та групи послуг НБУ 

11. Основні засади грошово-кредитної політики Національного банку 

України 

12. Інструменти грошово-кредитної політики  

13. Державне регулювання банківської системи України: суть, механізм, 

законодавчі та виконавчі органи 

14. Призначення, моделі, форми, принципи і функції банківського нагляду 

15. Регулювання діяльності банків в Україні  

16. Реєстрація вітчизняних банків та філій іноземних банків на території 

України 

17. Процедура ліцензування банківської діяльності 

18. Нормативно-правові основи операційної діяльності банку 

19. Банківські операції, послуги та продукти як невід’ємна складова 

діяльності банку 

20. Суть ресурсів банку та їх структура 

21. Регулятивний капітал банку: призначення, джерела формування, функції 

22. Залучені та запозичені кошти як невід’ємна складова ресурсної бази 

банків 

23. Активи банку та активні операції: призначення, відмінності, 

класифікація 

24. Кредитні операції: ознаки, особливості, види 

25. Інвестиційна діяльність банків: операції з цінними паперами та 

інвестиційне кредитування 

26. Правові та теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності банків в 

Україні 

27. Форми та методи фінансування банками експортно-імпортних угод 

28. Специфіка операцій банків в іноземній валюті  



 

29. Банківська система в умовах інтернаціоналізації та фінансової 

глобалізації 

30. Міжнародна банківська діяльність: суть, суб’єкти, європейський досвід 

 

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Після кожного змістового модуля проводиться рубіжний контроль, який 

оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час рубіжного контролю враховують наступні види робіт: 

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни  

«Банківська система» 
Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

Тестування на рубіжному 

контролю 

5 50 

Задача рубіжного контролю 15 15 

Завдання, тести, розв’язок задач 

за поточним оцінюванням 

25 25 

Оцінка за самостійну роботу 10 10 

Підсумок х 100 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових 

контролів за перший та другий змістовні модулі. 

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля або 

за вибором студента та містить: два теоретичних питання та задачу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю. 

2. Комплект завдань для проведення поточного контролю. 

3. Комплект завдань для підсумкового контролю. 

4. Конспект лекцій. 

5. Методичні вказівки до практичних занять. 

 

15 Рекомендована література 



 

 

Базова 

 

1. Мазур І. М. Банківська система [Навч. посіб.] (Л.І. Катан, Н.І. Демчук, В. 

Г. Бабенко-Левада, Т. О. Журавльова); за ред І. М. Мазур - Дніпро: Пороги, 2017. - 

444 с. 

2. Реверчук С.К. Банківська система України [Текст] : навч. підручник — 

Львів: Магнолія-2006, 2013. — 400 с. 

3. Череп А. В. Банківські операції. [Навч. посібник]. /  А. В. Череп, О. Ф. 

Андросова. К - 2008 р. 410 с. 

4. Прасолова С. П. Банківські операції [текст] : навч. посіб. та практ. / С. П. 

Прасолова, О. С. Вовченко– К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с. 

5. О. В. Дзюблюк. Банківські операції: [Підручник] / За ред. д.е.н., проф. О. 

В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с. 

6. Копилюк О. І. Банківські операції. 2-ге вид. випр. і доповн. [Навч. посіб.]. 

/ Копилюк О. І., Музичка О. М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: [Монографія]. 

/ М. Д. Алексеєнко — К.: КНЕУ, 2008. — 276 с. 

2. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності. [Підручник]. / А. М. 

Герасимович – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. 

3. Сичов В. О. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна 

політика. Банківські операції: [Навчальний посібник] /. В. О. Сичов, В.Т. 

Александров, В.В. Остапенко та ін. — К.: АВТ, 2006. — 528 с. 

4. Селіванова А. О. Банківське право України: [Навчальний посібник] / А. О. 

Селіванова. — К.: «Ін Юре», 2008. — 384 с. 

5.  Мороз А. М. Банківські операції: [Підручник]. / А. М. Мороз. — 2-ге вид. 

— К.: КНЕУ, 2006. — 476 с. 

6. Демчук Н.І. Банківські операції [текст]: навч. посіб. / Н.І. Демчук, О.В. 

Довгаль,  Ю.П. Владика – Дніпро: Пороги, 2017. 461 с. 

 

16. Інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року 

№ 2121 - III (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 

2001. - № 5. - С. 30. 

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року N° 

679 - XIV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1999. 

- № 29. - С. 238. 

3. Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні» від 22.05.2003. № 853- IV// 

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - № 7. - С. 67. 

4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 року №2374 - 



 

III // Офіційний вісник України. - 2001. - № 17. - С. 17. 

5. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992, №2654 - XII // Відомості 

Верховної Ради України. - 1992. - № 47. - С. 642. 

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91р. № 1560-ХІІ 

// Відомості Верховної Ради України. - №2 47. - С. 646. 
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України. - 2001. - № 21. - С. 103. 

8. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р. № 898-IV // Відомості 

Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - С. 313. 

9. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005р. № 3273- IV // 

Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №16. - С. 615. 

10. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні 

складські свідоцтва» від 23.12.2004р. № 2286- IV // Відомості Верховної Ради 

України. - 2005. - N2 6. - С 244. 
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України. - 2002. - № 1. - С. 1. 
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19. 
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N213. - С. 857. 

15. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 
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16. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // Законодавчі і нормативні акти з 

банківської діяльності. - 2003. - № 10. - С. 3-24. 

17. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 

1991р. N2 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991.--№ 29.-С. 377. 
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20. Закон України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» від 

03.05.2001р.// Офіційний вісник України. - 2001. - N2 20. - С. 1. 

21. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 
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