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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета дисципліни “Банківське право” — ознайомити студентів з 
предметом банківського права; з’ясувати структуру та завдання бан-
ківської системи; розглянути правове регулювання створення та при-
пинення діяльності банків.

Завдання курсу — усвідомити предмет дисципліни “Банківське 
право”, охарактеризувати правовий статус НБУ, дослідити повнова-
ження органів управління НБУ, охарактеризувати процес банківсь-
кого кредитування, дослідити правове регулювання банківських опе-
рацій з цінними паперами, усвідомити зміст банківської таємниці.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
• знати предмет і метод банківського права, правове становище 

НБУ, органи управління НБУ, порядок створення і припинен-
ня діяльності банків, правове регулювання банківського вкладу, 
правове регулювання розрахунків, правове регулювання бан-
ківського кредитування, правове регулювання банківських опе-
рацій з цінними паперами, правові аспекти банківської таємни-
ці;

• уміти правильно визначати проблеми регулювання основних 
фінансово-правових відносин, що регулюють діяльність банків 
і банківську систему України, правові засади банківської діяль-
ності, порядок створення та припинення діяльності банків, а 
також кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини 
юридичних і фізичних осіб у сучасних умовах, тлумачити та 
розкривати основні поняття дисципліни “Банківське право”, 
здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний 
процес.

Вивчення дисципліни повинно базуватися на знаннях, отриманих 
студентами під час опанування ними фундаментальних положень 
банківського права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.
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ТемАТИчНИй  ПЛАН 
  дисципліни 

“БАНКіВСЬКе  ПрАВО”

№
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Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль I. особливості побудови банківської
системи України та її правове регулювання

1 Загальна характеристика банківського права

2 Банківська система України

3 Правовий статус Національного банку України

4 Правове становище комерційних банків

Змістовий модуль II. механізм та інструменти
забезпечення діяльності банківської системи України

5 Правові засади грошового обігу і розрахунків

6 Правове регулювання кредитних відносин

7 Правове регулювання банківських операцій з цінними
паперами

8 Загальна характеристика національного валютного
законодавства

Разом годин: 81



5

ЗміСТ 
 дисципліни 

“БАНКіВСЬКе  ПрАВО”

Змістовий модуль I. особливості побудови банківської системи 
України та її правове регулювання

Тема 1. Загальна характеристика банківського права

Поняття, предмет і метод банківського права. Система банківсь-
кого права. Спеціальні принципи банківського права. Джерела бан-
ківського права. Питання вдосконалення банківського законодавства. 
Норми банківського права та їх класифікація. Банківські правовідно-
сини: їх зміст та види.

Література [1; 14; 19; 23; 34; 36]

Тема 2. Банківська система України

Поняття та функції банківської системи України. Структура бан-
ківської системи України. Зародження та еволюція банківської сис-
теми в Україні. Питання функціонування банківської системи Украї-
ни.

Література [1; 13; 14; 17; 27]

Тема 3. Правовий статус Національного банку України

Особливості правового становища НБУ. НБУ як центральний 
банк держави.

Конституційні принципи статусу НБУ. Місце і роль НБУ в сис-
темі органів держави.

НБУ як суб’єкт цивільно-правових відносин. НБУ як особливий 
центральний орган державного управління. Підзвітність НБУ.

Функції НБУ. Правовий режим майна і прибутків НБУ. Структура 
фондів, що забезпечують діяльність НБУ. Статутний капітал НБУ.

Організаційна структура НБУ. Функції центрального апарату 
НБУ. Правовий статус філій (територіальних управлінь) НБУ. Фун-
кції розрахункової палати, Банкнотно-монетного двору, фабрики 
банківського паперу, Державної скарбниці України, Центрального 
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сховища, спеціалізованих підприємств, банківських навчальних за-
кладів.

Правовий статус Голови Національного банку України. Повнова-
ження Голови НБУ. Порядок призначення Голови НБУ. Підзвітність 
Голови НБУ. Порядок призначення заступників Голови НБУ.

Правовий статус Ради НБУ.
Рада Національного банку України — вищий орган управління 

НБУ. Порядок призначення і звільнення членів Ради НБУ. Повнова-
ження Ради НБУ. Правовий статус Правління Національного банку 
України. Повноваження Правління НБУ.

Нормотворчі повноваження Національного банку України.
Поняття банківського нагляду. Співвідношення між банківським 

регулюванням, контролем за діяльністю банків та банківським нагля-
дом.

Методи банківського регулювання: превентивні, протекційні.
Мета та завдання банківського регулювання та контролю. При-

нципи ефективного банківського нагляду.
Система банківського нагляду: вступний контроль, документаль-

ний контроль, інспектування на місцях.
Стадії вступного контролю: реєстрація банку, ліцензування бан-

ківської діяльності. Взаємозв’язок між документарним контролем та 
інспектуванням. Рівні системи банківського нагляду.

Економічні нормативи, що встановлюються Національним бан-
ком України для рядових банків. Нормативи капіталу, ліквідності, 
ризику та відкритої валютної позиції. Контроль за дотриманням ко-
мерційними банками встановлених економічних нормативів.

Інспектування банків та банківських установ.
Література [1; 13; 14; 17; 27]

Тема 4. Правове становище комерційних банків

Поняття банку. Принципи діяльності банку. Види банків, що на-
лежать до другого рівня банківської системи України: комерційні, де-
ржавні, кооперативні. Відмінності між поняттям банку та банківської 
установи.

Особливості подвійного підпорядкування банків. Співвідношен-
ня понять банку, підприємства та кредитної установи.

Класифікація банків.
Правове становище філій банків. Правове становище представ-

ництв банків.
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Організаційна структура банку.
Підстави для створення банку. Правове регулювання етапів у 

формуванні банку. Особливості правового регулювання формування 
банку залежно від його виду.

Документи, що необхідно подати для реєстрації банку. Особли-
вості документів, що подаються для реєстрації банку з іноземним ка-
піталом.

Порядок реєстрації змін і доповнень до статуту банку.
Порядок змін у складі акціонерів.
Порядок відкриття філій банку. Документи, що подаються для 

реєстрації філій банку.
Порядок відкриття представництв банку. Документи, що подають-

ся для реєстрації представництв.
Порядок припинення діяльності банку.

Література [2; 14; 24; 26; 29; 37]

Змістовий модуль II. механізм та інструменти забезпечення 
діяльності банківської системи України

Тема 5. Правові засади грошового обігу і розрахунків

Правове регулювання грошового обігу. Поняття і зміст розра-
хункових правовідносин. Порядок відкриття та закриття рахунків в 
установах банків. Правова природа договору банківського рахунка. 
Порядок і форми розрахунків у господарському обігу.

Література [1; 8; 10; 18; 19; 22; 32]

Тема 6. Правове регулювання кредитних відносин

Поняття кредиту. Принципи кредиту. Класифікація кредиту. Від-
мінність банківського кредиту від інших видів кредитування. Види 
банківського кредитування.

Правова природа кредитного договору. Поняття, сторони і форма 
кредитного договору. Порядок укладання кредитного договору. Зміст 
кредитного договору. Забезпечення виконання зобов’язання щодо 
повернення кредиту і сплати відсоткової ставки.

Договір поруки. Відповідальність перед банком позичальника 
кредиту та поручителя. Припинення договору поруки.

Договір страхування. Відповідальність за договором страхування.
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Неустойка (пеня). Поняття застави. Порядок оформлення догово-
ру застави. Поняття закладу.

Відповідальність позичальника і банку за кредитним договором. 
Література [1; 5; 15; 24; 29; 33; 40]

Тема 7. Правове регулювання банківських операцій з цінними 
паперами

Поняття цінних паперів. Види цінних паперів.
Емісія банком власних цінних паперів: акцій, облігацій, сертифі-

катів.
Правове регулювання інвестиційної діяльності банків на ринку 

цінних паперів.
Правове регулювання діяльності банків з первинного розміщення 

цінних паперів інших емітентів.
Трастові операції банків з цінними паперами.
Операції банків з векселями: кредитні та комісійні. Правове регу-

лювання обліку векселів. Правове регулювання кредитування під за-
ставу векселя. Аваль векселя. Акцепт векселя. Доміциляція векселя. 
Інкасація векселя.

Література [1; 3; 7; 10; 18; 21; 22; 41]

Тема 8. Загальна характеристика національного валютного 
законодавства

Сутність і основні поняття валютного законодавства. Система ор-
ганів, що здійснюють валютне регулювання. Правове регулювання 
валютних операцій. Валютний контроль. Відповідальність за пору-
шення валютного законодавства. 

Література [1; 9; 12; 15; 17; 20; 22; 39; 41]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

 1. Поняття та загальна характеристика банківського права і бан-
ківського законодавства.

 2. Завдання та функції Національного банку України.
 3. Акредитивна форма розрахунків.
 4. Характеристика предмету банківського права.
 5. Управління Національним банком України готівковим обігом.
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 6. Структура додаткового капіталу банків.
 7. Характеристика методу банківського права.
 8. Організація Національним банком України розрахункових опе-

рацій.
 9. Загальна характеристика кредитних зобов’язань.
 10. Основні категорії банківського права.
 11. Структура Національного банку України.
 12. Поняття, ознаки та види цінних паперів.
 13. Конституційні принципи банківського права.
 14. Здійснення Національним банком України функцій банківського 

регулювання та нагляду.
 15. Забезпечення виконання кредитних зобов’язань гарантією.
 16. Спеціальні принципи банківського права.
 17. Конституційні основи діяльності Національного банку України.
 18. Операції з купівлі-продажу банками іноземної валюти.
 19. Джерела банківського права.
 20. Діяльність Національного банку України у сфері застосування 

валютного законодавства.
 21. Структура і порядок формування основного капіталу банків.
 22. Характеристика банківської системи України.
 23. Основні засади грошово-кредитної політики.
 24. Інкасові операції банків.
 25. Поняття та елементи кредитної системи.
 26. Правове становище і порядок роботи Ради Національного банку 

України.
 27. Поняття і порядок придбання істотної участі у банку.
 28. Повноваження Правління Національного банку України.
 29. Правовий режим банківської інформації.
 30. Повноваження ліквідатора банку.
 31. Підзвітність Національного банку та його взаємовідносини з ор-

ганами виконавчої влади.
 32. Види банківських кредитів.
 33. Поняття ринку цінних паперів та його загальна характеристика.
 34. Поняття банку та його основні функції.
 35. Правила використання розрахункових чеків.
 36. Особливості ліквідації банку у разі його неплатоспроможності. 
 37. Особливості правового статусу банків в Україні.
 38. Поняття, режим і зміст банківської таємниці.
 39. Черговість задоволення вимог до банку у разі його ліквідації. 
 40. Види банків за діючим законодавством.
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 41. Правові форми розрахункових операцій банків.
 42. Правові підстави ліквідації банку.
 43. Правовий статус філій та представництв банків в Україні. 
 44. Загальна характеристика валютного ринку України. 
 45. Умови призначення ліквідатора та наслідки його призначення.
 46. Порядок утворення банків.
 47. Забезпечення виконання кредитних зобов’язань заставою.
 48. Підстави та порядок реорганізації банку.
 49. Особливості створення банків за участю нерезидентів. 
 50. Зобов’язання банку щодо зберігання банківської таємниці та по-

рядок її розкриття.
 51. Загальна характеристика клієнтських операцій банків з цінними 

паперами.
 52. Ліцензування діяльності банків.
 53. Загальна характеристика похідних цінних паперів.
 54. Банківський переказ.
 55. Повноваження загальних зборів учасників банку.
 56. Загальна характеристика системи електронних платежів (СЕП) 

Національного банку України.
 57. Види банківських операцій з векселями.
 58. Статус і повноваження Спостережної ради банку.
 59. Загальна характеристика кредитного договору.
 60. Торгівля банківськими металами.
 61. Заходи впливу Національного банку України до банків.
 62. Компетенція Правління (Ради директорів) банку.
 63. Загальна характеристика операцій з формування ресурсної бази 

банку (депозитні і недепозитні операції).
 64. Правовий статус ревізійної комісії банку.
 65. Забезпечення виконання кредитних зобов’язань порукою.
 66. Поняття і класифікація банківських операцій з цінними папера-

ми.
 67. Правове регулювання Національним банком України валютних 

операцій банків.
 68. Повноваження внутрішньої служби аудиту банку.
 69. Правове регулювання роботи видаткової каси банку.
 70. Поняття та види банківської інформації.
 71. Загальні правила відкриття банками рахунків у національній ва-

люті.
 72. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортні операції.
 73. Види та режим рахунків у банках.
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 74. Правове регулювання роботи прибуткової каси банку.
 75. Керівні особи банку.
 76. Загальна характеристика емісійних операцій банків з цінними па-

перами.
 77. Забезпечення виконання кредитних зобов’язань неустойкою.
 78. Акредитивна форма розрахунків в інвалюті.
 79. Кредитні операції Національного банку України.
 80. Підстави призначення тимчасової адміністрації банку та її повно-

важення.
 81. Загальна характеристика інвестиційних операцій банків з цінни-

ми паперами.
 82. Поняття та елементи кредитної системи.
 83. Порядок застосування Радою Національного банку України від-

кладального вето.
 84. Застосування Національним банком України заходів впливу до 

комерційних банків.
 85. Ліцензування Національним банком України валютних операцій 

банків.
 86. Порядок відкриття рахунків у національній валюті України.
 87. Кредитні операції банків з векселями.
 88. Характеристика операцій Національного банку України.
 89. Гарантійні операції банків з векселями.
 90. Акредитивна форма розрахунків.

 ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОЇ  рОБОТИ

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань, на 
які необхідно дати повні і обґрунтовані відповіді у письмовій рефе-
ратній формі. При розкритті питань необхідно посилатися на норма-
тивно-правові акти і науково-теоретичні положення з теми завдання. 
Наприкінці роботи необхідно навести “Список використаної літера-
тури”, який має містити нормативно-правові акти та джерела, на які 
студент посилається при написанні роботи. Список складається за 
абеткою з наведенням повної назви нормативно-правового акта, пріз-
вища автора (авторів), назви підручника, монографії, статті тощо. 
Розкриваючи зміст роботи, необхідно проаналізувати Конституцію 
України, закони та підзаконні нормативні акти, що регулюють до-
сліджуване питання, навчальну та наукову літературу, наявну судову 
практику з тим, щоб висвітлити поняття, особливості правового ре-
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гулювання відносин, понять, інститутів, що стосуються теми, наявні 
суперечності, труднощі застосування правових норм чи неврегульо-
ваність певних питань, науково-теоретичні погляди, позиції тощо. 

Титульний лист оформлюється відповідно до методичних вказі-
вок щодо оформлення контрольних робіт. Студент повинен підписа-
ти роботу, зазначити дату її виконання і у зазначений строк подати на 
перевірку.

Завдання для контрольних робіт складені у десяти варіантах. 
Варіант контрольної роботи вибирається за останньою цифрою но-
мера залікової книжки студента. Наприклад, якщо остання цифра за-
лікової книжки “1”, то студент повинен виконувати перший варіант 
контрольної роботи. 

ВАріАНТИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОБіТ

варіант 1
1. Поняття банку.
2. Фінансові холдингові групи.
3. Облік векселів.

варіант 2
1. Поняття фінансово-кредитних установ.
2. Порядок створення банку.
3. Депозитний договір.

варіант 3
1. Сутність кредитної системи.
2. Правовий статус Національного банку України.
3. Банківські операції з векселями.

варіант 4
1. Повноваження Голови НБУ.
2. Організаційно-правові форми банків.
3. Правова регламентація банківської таємниці.

варіант 5
1. Повноваження Правління НБУ.
2. Правова природа банківського вкладу.
3. Комерційна та банківська таємниці як окремі правові інститу-

ти.
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варіант 6
1. Класифікація банків.
2. Порядок ліцензування банківської діяльності.
3. Характеристика облігацій.

варіант 7
1. Організаційна структура банку.
2. Порядок розрахунків чеками.
3. Види банківського кредитування.

варіант 8
1. Органи управління банку.
2. Види банківських вкладів.
3. Сторони, зміст і форми кредитного договору.

варіант 9
1. Порядок реєстрації банку.
2. Розрахунки платіжними дорученнями.
3. Відповідальність за порушення зобов’язань за кредитним дого-

вором.

варіант 10
1. Порядок реєстрації представництв банку.
2. Поняття кореспондентського рахунка.
3. Банківська система України. 
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