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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол 

№ 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: Упродовж останніх п’яти років в Україні 

відбувалось стрімке зростання попиту на ринку небанківських фінансових послуг, що 

зумовлене суттєвим зменшенням кількості банків та ускладненням процедур перевірки 

позичальників на предмет платоспроможності. Відповідно, суб’єкти господарювання та 

фізичні особи, що мають потребу в залученні фінансових ресурсів, звертаються до 

небанківських фінансових установ: кредитних спілок, лізингових компаній, інститутів 

спільного інвестування та ломбардів. Іншим напрямком діяльності небанківських 

фінансових установ є надання послуг населенню із страхування та недержавного 

пенсійного забезпечення. Змістове наповнення дисципліни «Облік в небанківських 

фінансових установах» включає нормативно-правові та організаційно-методичні засади 

бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах, які враховують 

особливості діяльності зазначених установ у порівнянні із підприємствами виробничого 

сектору. У результаті опанування дисципліни здобувачі вищої освіти знатимуть правила 

реєстрації небанківських фінансових установ, вимоги до фінансового стану установ, склад 

та структуру договорів про надання фінансових послуг, опанують процедури організації 

обліку надання фінансових послуг на етапах формування первинної документації, 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку і складання фінансової та статистичної 

звітності.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Облік в небанківських 

фінансових установах» базується на теоретичних засадах та методичному інструментарії 

низки дисциплін бакалаврського рівня, зокрема «Фінанси», «Право», «Міжнародна 

економіка», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік 

пасивів», «Аудит», «Фінансове право». 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання і 

навички щодо організації бухгалтерського обліку та методики відображення 

господарських операції з надання фінансових послуг ломбардами, страховими 

компаніями, лізинговими компаніями, кредитними спілками, інститутами спільного 

інвестування та недержавними пенсійними фондами. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни: за результатами вивчення 

дисципліни здобувач вищої освіти засвоїть нормативно-правові вимоги, організаційні 

засади та методичний інструментарій бухгалтерського обліку у ломбардах, страхових 

компаніях, лізингових компаніях, кредитних спілках, інститутах спільного інвестування та 

недержавних пенсійних фондах. 

Предмет дисципліни: нормативно-правові та організаційно-методичні засади 

бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах. 

 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати, методи навчання та засоби діагностики за навчальною дисципліною «Облік в 

небанківських фінансових установах» 

 

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 Математичного інструментарію для 

дослідження соціально-економічних 

лекція, вирішення задач, 

аналіз, 

усна перевірка, 

аналіз 
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процесів, розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

аналітично-розрахункова 

робота 

 

продуктів 

діяльності, 

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

 

1.2 Інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в 

фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

лекція, вирішення задач 

1.3 Податкового кодексу України, 

підзаконних нормативних актів, 

національного законодавства з 

оподаткування, вітчизняної 

податкової системи, її 

характеристики, функції, завдання, 

класифікацію і елементи податків, їх 

економічну сутність та їх 

нормативно-правове регулювання. 

лекція, вирішення задач 

2. Уміння/навички: 

2.1 Ідентифікувати та оцінювати ризики 

досягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, 

дотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

достовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів. 

вирішення задач, кейс, 

мозковий штурм, тренінг 
усна перевірка, 

аналіз 

продуктів 

діяльності, 

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

 

2.2 Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

демонстрація, складання 

інтелект-карт, метод 

узагальнювальних таблиць, 

планування, порівняння, аналіз 

 

3. Комунікація 

3.1 Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

дискусія, диспут, дебати, 

написання есе 

усна перевірка, 

письмова 

контрольна 

робота 

 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

порівняння, аналіз, синтез, 

планування, класифікація, 

складання інтелект-карт, 

узагальнювальних таблиць 
усна перевірка, 

само- та 

взаємоконтрол

ь, самоаналіз 
4.2 Здатність бути критичним та 

самокритичним 

порівняння, аналіз, синтез, 

написання есе, підготовка 

доповідей, написання 

наукових статей, дискусія 

Засвоєні здобувачами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички 

є основою для практичної діяльності в небанківських фінансових установах. 
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Загальний бюджет навчального часу для вивчення навчальної дисципліни 

встановлюється відповідно до тематичного плану й складає 120  год. (4 кредити). 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна)  Заочна  
Дистанцій

на  
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р
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и
м
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С
а
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о
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ій
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а
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о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

Змістовий модуль 1. Організація та методика обліку в небанківських фінансових 

установах 

Тема 1. Нормативно-правове 

регулювання бухгалтерського 

обліку в небанківських 

фінансових установах. 

2 2 - - 4 1 - 10 2 10 

Тема 2. Організація та методика 

обліку у ломбардах. 
2 4 - 2 6 1 2 12 2 12 

Тема 3. Організація та методика 

обліку у страхових компаніях. 
4 6 - 2 14 4 2 18 8 16 

Тема 4. Організація та методика 

обліку у лізингових компаніях. 
2 4 - 2 8 2 2 12 4 12 

Тема 5. Організація та методика 

обліку у кредитних спілках. 
4 4 - 2 12 2 2 16 6 14 

Тема 6. Організація та методика 

обліку в інститутах спільного 

інвестування. 

2 4 - 2 8 2 2 12 4 12 

Тема 7. Організація та методика 

обліку в недержавних пенсійних 

фондах 

2 2 - 2 8 1 2 12 2 12 

Модульна (контрольна) робота - 2 - - - 1 - - 2 - 
Підсумкова контрольна робота - 2 - - - 2 - - 2 - 

Усього: 18 30 - 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль: залік 

Разом: 
годин 120 120 120 

кредитів 4 4 4 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

ТЕМА 1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в небанківських 

фінансових установах 

 

Ринок фінансових послуг: суть, суб’єкти та об’єкти ринку. Законодавство про 

регулювання діяльності з надання фінансових послуг. Принципи захисту прав споживачів 

фінансових послуг. Фінансові послуги: суть та класифікація. Фінансові установи: суть та 
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види. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг. Структура договору про 

надання фінансових послуг. Умови створення та діяльності фінансових установ. 

Мінімальний розмір капіталу фінансових установ. Розкриття інформації про діяльність 

фінансових установ. Облік та звітність небанківських фінансових установ. Порядок 

проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту. Небанківські фінансові установи як 

суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. Державне регулювання ринків фінансових 

послуг. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Ліцензування діяльності фінансових установ. Штрафні санкції, що застосовуються за 

правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг. 

 

ТЕМА 2. Організація та методика обліку у ломбардах 

 

Суть ломбарду як фінансової установи. Вимоги до ломбарду для надання 

фінансових послуг. Фінансові послуги ломбарду. Супутні послуги ломбарду. Договір про 

надання фінансового кредиту ломбардом. Вимоги до облікової та реєструючої систем 

ломбарду. Застава: поняття, підстави виникнення, види застави, предмет застави. 

Страхування предмета застави. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація 

предмета застави. Припинення права застави. Облік основних та супутніх послуг 

ломбарду. Облік надання фінансового кредиту. Облік звернення стягнення на предмет 

застави. Облік реалізації предмета застави. 

 

ТЕМА 3. Організація та методика обліку у страхових компаніях 

 

Страхування: суть, страховики, страхувальники. Класифікація форм та видів 

страхування. Види добровільного страхування. Види обов’язкового страхування. Страхова 

сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза. Перестрахування. 

Посередницька діяльність у сфері страхування. Умови забезпечення платоспроможності 

страховиків. Страхові резерви страхових компаній. Договір страхування. Особливості 

побудови плану рахунків бухгалтерського обліку страхових компаній. Субрахунки плану 

рахунків, що відображають специфіку діяльності страховиків. Облік страхових премій. 

Облік операцій перестрахування. Облік капіталу страховика. Облік формування та 

розміщення страхових резервів. Облік доходів та витрат страхових компаній. 

 

 

ТЕМА 4. Організація та методика обліку у лізингових компаніях 

 

Фінансовий лізинг: суть, предмет та суб’єкти. Ознаки фінансового лізингу. 

Сублізинг. Договір лізингу. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у 

разі переходу права власності до лізингоодержувача. Ризик випадкового знищення або 

випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування. Утримання предмета 

лізингу. Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу. Лізингові 

платежі. Визначення теперішньої вартості мінімальних орендних платежів. Амортизаційні 

відрахування на предмет лізингу. Облік оренди в орендодавця (лізингової компанії). 

Методика обліку фінансового лізингу спеціально придбаного майна. Методика обліку 

фінансового лізингу власних основних засобів. 

 

 

ТЕМА 5. Організація та методика обліку у кредитних спілках 

 

Суть та юридичний статус кредитної спілки. Створення кредитної спілки. Статут 

кредитної спілки. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи. Членство у 
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кредитній спілці. Загальні збори членів кредитної спілки. Спостережна рада кредитної 

спілки. Правління кредитної спілки.  Кредитний комітет кредитної спілки. Ревізійна 

комісія кредитної спілки. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки. Господарська 

діяльність кредитної спілки. Облік і звітність кредитної спілки. Особливості побудови 

плану рахунків бухгалтерського обліку кредитних спілок. Облік розрахунків за внесками 

членів  кредитної  спілки, внесеними до капіталу. Облік розрахунків за зобов'язаннями. 

Облік розрахунків за кредитами. Облік інвестиційної діяльності. Облік доходів та витрат 

кредитної спілки. 

 

ТЕМА 6. Організація та методика обліку в інститутах спільного інвестування 

 

Інститути спільного інвестування: суть, види, учасники. Реєстрація інституту 

спільного інвестування. Класифікація інституту спільного інвестування. Правовий статус 

корпоративного фонду. Порядок провадження діяльності корпоративного фонду. 

Правовий статус пайового фонду. Функціонування пайового фонду. Склад і структура 

активів інституту спільного інвестування. Суб’єкти, які обслуговують діяльність 

інституту спільного інвестування. Компанія з управління активами. Зберігач активів 

інституту спільного інвестування. Оцінювач майна інституту спільного інвестування. 

Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування. Облік випуску та первинного 

розміщення цінних паперів. Облік викупу акцій або інвестиційних сертифікатів. Вторинне 

розміщення раніше викуплених акцій (інвестиційних сертифікатів). Облік інвестицій 

інституту спільного інвестування. Облік доходів, витрат та фінансового результату.  

 

ТЕМА 7. Організація та методика обліку в недержавних пенсійних фондах 

 

Недержавні пенсійні фонди: суть та види. Учасники та вкладники недержавних 

пенсійних фондів. Інвестиційна декларація пенсійного фонду. Адміністратор недержавних 

пенсійних фондів. Управління активами недержавних пенсійних фондів. Зберігач 

пенсійного фонду. Склад активів пенсійного фонду. Пенсійні внески. Облік пенсійних 

коштів учасників пенсійного фонду. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні 

виплати недержавного пенсійного забезпечення. Облік інвестиційної діяльності 

недержавних пенсійних фондів. Облік пенсійних внесків. Облік зобов’язань. Облік 

доходів, витрат та фінансового результату.  

 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА  

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

 

Структурою навчальної дисципліни передбачено 1 змістовний модуль, що 

складається із 7 тем та присвячений організації та методиці ведення обліку в 

небанківських фінансових установах, а саме: правилам реєстрації небанківських 

фінансових установ, вимогам до фінансового стану установ, процедурам організації 

обліку надання фінансових послуг на етапах формування первинної документації, 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку та складання фінансової та 

статистичної звітності. Підсумкова оцінка складається у формі заліку як сума балів, 

отриманих здобувачем упродовж усього навчального семестру. 

Для опанування навчальним матеріалом дисципліни «Облік в небанківських 

фінансових установах», в процесі проведення занять застосовуються як словесні (лекція, 

бесіда, дискусія, диспут, дебати), так і практичні (вирішення задач, кейс, мозковий штурм) 

методи навчання.   
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Поточний контроль з дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

проводиться впродовж семестру з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу та вміння використовувати здобуті практичні навички організації та методики 

бухгалтерського обліку господарських операцій небанківських фінансових установ.  

Поточний контроль результатів навчання здобувачів полягає у виконанні ними 

таких завдань: 

− розв’язання задач під час навчальних занять/контактних занять/занять в 

дистанційному режимі; 

− виконання тестових завдань; 

− написання самостійних робіт; 

− усне опитування; 

− написання контрольної (модульної) роботи; 

− виконання та захист індивідуальних завдань для самостійної роботи. 

Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних 

(семінарських)/контактних занять/занять в дистанційному режимі.  

Контрольна (модульна) робота виконується 1 раз на семестр у письмовій формі/ 

на базі платформи Moodle та оцінюється від 0 до 10 балів.  

Самостійна робота здобувачів денної/заочної форм навчання передбачає 

виконання та захист двох індивідуальних завдань, що оцінюються від 0 до 5 балів кожне 

для студентів денної форми навчання та від 0 до 10 балів кожне для студентів заочної 

форми навчання. 

Підсумкова контрольна робота виконується на останньому/ передостанньому 

навчальному занятті та оцінюється у 50 балів. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим 

контролем у формі заліку визначається як сума балів, отриманих здобувачем упродовж 

усього навчального семестру: 

− роботи на семінарських, практичних, лабораторних, контактних заняттях або 

заняттях в дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт та завдань для 

самостійного опрацювання здобувачів (до 50 балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами на 

останньому / передостанньому навчальному занятті. 

Здобувач, який набрав за результатами підсумкового контролю у формі заліку 

менше 20 балів (включно) та/або пропустив більш як 50% практичних занять, не 

відпрацювавши їх, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він має право за 

власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, 

встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувачі, які за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрали 21-59 

балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох 

разів: один раз науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який викладав 

відповідну навчальну дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних 

працівників відповідної кафедри) протягом перших чотирьох тижнів наступного семестру. 

В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих 

здобувачів враховується результат їх поточного контролю. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав менше 60 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному 

семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на 

засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про 
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надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і 

освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної 

дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох 

навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 

Структура підсумкової оцінки за формою підсумкового контролю «залік» наведена 

в табл. 2. 

Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою 

 з навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» (форма 

підсумкового контролю – залік) 

 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) Заочна Дистанційна 

Робота на навчальних заняттях 

(семінарських, практичних, лабораторних, 

контактних заняттях, заняттях у 

дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 1 × 10 балів = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

2 × 5 балів = 10 

балів 

2 × 10 балів = 

20 балів 
— 

Представлення результатів науково-дослідних 

робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Виконання підсумкової контрольної 

роботи 
50 

Кількість балів за результатами поточного 

контролю 
100 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної 

дисципліни 
100 балів 

 

Порядок переведення 100-бальної шкали оцінювання у 2-бальну та шкалу за 

системою ECTS наведене у табл. 3. 

Таблиця 3  

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала 

ECTS у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 
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3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» 

 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік 

в небанківських фінансових установах» або її окремого компонента можливе за умов 

участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших університетах 

України або світу)  відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про включене навчання і 

навчання за програмами Європейського Союзу здобувачів ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих 

навчальних закладах.  

Визнання кредитів та результатів навчання здійснюється Університетом на підставі 

таких документів: 

− угода про навчання; 

− договір про практику/стажування; 

− сертифікат про практику/стажування; 

− наказ про включене навчання здобувача вищої освіти; 

− академічна довідка (transcript of academic records) з приймаючого закладу вищої 

освіти; 

− довідка про зміну прізвища, ім’я, по батькові (за необхідності). 

Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін (освітніх 

компонент) проводять за заявою здобувача, яка подається декану факультету.  

Вибіркові дисципліни, які не впливають на присвоєння освітньої кваліфікації, 

можуть бути перезараховані замість будь-яких навчальних дисциплін приймаючого 

закладу вищої освіти того самого рівня повністю і без обмежень. 

Здобувачі освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній 

та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, 

семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-

школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у 

студентських наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний 

матеріал навчальної дисципліни тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10 % від 

загального обсягу кредитів, передбачених освітньою програмою (у межах навчального 

року на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти − не більше 6 кредитів). 

Порядок визнання результатів навчання в неформальній та інформальній освіти 

здійснюється відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання в 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами в неформальній та/або 

інформальній освіті. 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : 

Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2664-

14#Text (дата звернення 09.07.2021).  

2. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами : 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

26.04.2005  № 3981.  URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0565-05#Text  (дата 

звернення 09.07.2021). 
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3.  Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 

09.07.2021). 

4.  Про фінансовий лізинг : Закон України від 04.02.2021 № 1201-IX. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#n231 (дата звернення 09.07.2021). 

5.  Про кредитні спілки : Закон України від 20.12.2001 № 2908-III. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text (дата звернення 09.07.2021). 

6.  Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 № 5080-

VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (дата звернення 09.07.2021). 

7. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-

IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#n925 (дата звернення 09.07.2021). 

8. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії : Указ Президента України від 

19.02.1994 № 55/94. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 55/94#Text (дата звернення 

09.07.2021). 

9. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IХ. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення 12.07.2021). 

 

4.2. Додаткова література 

1. Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 № 

2740. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z1482-04#Text (дата звернення 09.07.2021). 

2. Положення про національну комісію з цінних паперів та фондового ринку : 

Затв. указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011#Text (дата звернення 09.07.2021). 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» : Наказ 

Міністерства фінансів України 28.07.2000 N 181. URL : https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/z0487-00#Text (дата звернення 09.07.2021). 

4. Цивільний кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 року №435-IV. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 09.07.2021). 

5. Страхування: підручник / за ред. С. С. Осадця, 3-тє вид. К.: КЕНУ, 2013. 604 с. 

 

4.3. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua// (дата 

звернення 09.07.2021). 

2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

URL : https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення 09.07.2021). 


