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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

У процесі побудови в Україні незалежної, демократичної, правової 
держави та розвитку ринкової економіки важливе значення має стабільне та 
надійне функціонування банківської системи держави. Для забезпечення 
високого рівня здійснення банками своєї діяльності необхідним є досконале 
правове її регулювання, вивченню якого присвячена дисципліна «Банківське 
право». 

У період зберігання напруги в економіці та вирішення завдань подолання 
наслідків фінансової кризи актуальним лишатиметься вжиття заходів з 
фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Однією з причин 
нездатності банківських установ протистояти кризовим явищам можна вважати 
неефективне банківське регулювання, що потребує відповідного законодавчого 
удосконалення. 

Комерційні банки виступають одними з основних фінансових 
посередників, діяльність яких пов’язана з отриманням та перерозподілом 
грошових коштів. На сьогодні важко уявити особу, яка б не користувалася 
банківськими послугами та відповідно не укладала б договори з банком. У 
зв’язку з цим знання банківського законодавства є важливим не тільки для 
юристів, а й для інших фахівців. Так, банківське право регулює суспільні 
відносини, які зачіпають інтереси кожного з нас, що безперечно підкреслює його 
актуальність. 

Щодо питання існування самостійної галузі банківського права, воно є 
дискусійним. На сьогодні неможливо якісно вирішити проблеми управління 
банківською системою і процесом її розвитку, обмежившись вивченням окремих 
питань організації діяльності центрального банку і комерційних банків у межах 
курсів конституційного, адміністративного, фінансового, кримінального, 
цивільного, господарського та міжнародного права, в яких правовідносини за 
участю банків розглядаються в аспекті, обумовленому специфікою предмета 
відповідної галузі права. Тому систематизоване та цілісне викладення 
банківського права в межах окремої дисципліни є необхідною умовою глибокого 
засвоєння студентами банківського законодавства та практики у сфері 
банківської діяльності. 

Курс банківського права вивчається сьогодні у всіх вищих навчальних 
закладах, які готують юристів. Банківське право сприяє розвитку як 
фінансово-кредитної системи у цілому, так і розрахункових та валютних 
відносин в Україні, зокрема. 

Банківське право як навчальна дисципліна – це систематизовані 
відповідно до типової програми знання щодо сукупності норм права, які 
регулюють організацію та діяльність банків України, їх взаємовідносини з 
клієнтами (юридичними і фізичними особами), які обслуговуються банками, а 
також порядок здійснення банківських операцій. Вивчення студентами основ 
банківського права дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, 
сформувати економічне та правове мислення, потрібне для ефективної 
практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України. 
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Мета навчальної дисципліни - дати студентам базові знання для 
поглибленого вивчення теорії і практики правового регулювання банківської 
діяльності. 

Завдання полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь у 
сфері положень теорії права, забезпечення та набуття наступних 
компетентностей: 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.  
ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  
ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.  
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією.  
ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 
технологій і баз даних.  

ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 
формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, 
брати участь в аргументованій професійній дискусії.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки.  
ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у 
команді колег за фахом.  

ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 
інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини.  
СК 8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 
адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і 
цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. 

СК 9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права.  

СК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 
моделюванні правових ситуацій.  

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 
факти.  
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СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 
позиції.  

СК 13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 
СК 14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 
невизначеності.  

СК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і значення.  

СК 16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 
способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 
етики. 

Предметом цієї навчальної дисципліни є банківське право у всіх 
своїх виявах: як комплексна галузь права національної системи права, як 
система законодавства, як наука, що вивчає банківське право. 

Оскільки наука фінансового права має своїми основними завданнями 
пізнати відповідні явища та закономірності, а навчальний курс – дати 
набуті завдяки науковим дослідженням знання студентам, то навчальна 
дисципліна йде слідом за наукою, користується її даними. У той же час вона 
з об’єктивних причин не може охопити увесь комплекс проблем, які 
стосуються правового регулювання в умовах розвитку ринкової економіки, 
проведення реформ, фінансового оздоровлення банківської системи країни 
шляхом подолання кризових явищ. 

Метою вивчення дисципліни є розв’язання: 
а) пізнавальних завдань: за допомогою курсу студент повинен 

засвоїти зміст норм банківського права, що регулюють порядок організації 
та діяльності банків і здійснення ними банківських операцій, а також 
об’єктивні закономірності розвитку відповідних фінансово-правових 
категорій, інститутів; 

б) практичних завдань: на підставі теоретичних положень і змісту 
банківського законодавства, здобутих навиків під час вирішення правових 
ситуацій, а також ознайомлення зі зразками банківських документів 
студент повинен розуміти застосування фінансово-правових норм до 
конкретних життєвих ситуацій. 

Завдання банківського права як навчальної дисципліни полягає у 
передачі студентам-юристам комплексу знань про поняття, системи і ролі 
банківського права в сучасних умовах, визначення структури і функції 
банківської системи України, правового статусу Національного банку 
України та комерційних банків, а також у з’ясуванні теоретичних і 
практичних питань правового регулювання розрахункових, кредитних, 
депозитних і валютних відносин. 

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні 
знати: 

• закономірності, характер і тенденції розвитку банківського права; 
• основні положення банківського законодавства; 
• предмет і метод банківського права; 
• принципи банківського права; 
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• норми банківського права; 
• джерела банківського права; 
• банківська система; 
• правовий статус центрального банку; 
• правовий статус комерційних банків; 
• банківські розрахункові операції; 
• міжбанківські розрахунки; 
• банківські кредитні операції; 
• банківські вкладні (депозитні) операції; 
• валютні операції тощо. 
уміти: 
- тлумачити банківське законодавство України та вільно орієнтуватися в 

його системі з метою обґрунтування і захисту своєї позиції з банківських питань; 
- будувати ефективну організаційну структуру банку для забезпечення 

його безпеки, визначати правове забезпечення інформаційної безпеки банку;  
- приймати рішення з питань правоохоронної діяльності в Україні; 
- розробляти організаційно-економічні заходи зміцнення економічної 

безпеки; 
- визначити відомості, які є банківською і комерційною таємницею, 

організувати їх захист у банках визначати доступ у банку до інформації з 
обмеженим доступом; 

- використовувати знання з банківського права як підґрунтя для 
набуття досвіду в сфері банківської справи. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО» 

№ 
з/п 

Назва змістовного модулю та теми 

 Змістовний модуль 1 
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
1. 
2. 
3. 
4. 

Загальна характеристика банківського права 
Банківська система України 
Правовий статус Національного банку України 
Правове становище комерційних банків 

 Змістовний модуль 2 
МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
5. 
6. 
7. 
8. 

Правові засади грошового обігу і розрахунків 
Правове регулювання кредитних відносин 
Правове регулювання ринку цінних паперів 
Загальна характеристика національного валютного законодавства 

 
ЗМІСТ 

дисципліни 
«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО» 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Тема 1: Загальна характеристика банківського права 
 
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. 

Література [1, 14, 19, 23, 34, 36]. 
 
Тема 2: Банківська система України. 
 
Поняття та функції банківської системи України. Система фінансових 

установ та банківська система України. Поняття фінансової установи та критерії 
віднесення юридичних осіб до фінансових установ.  

Структура банківської системи України. Поняття, функції та структура 
банківської системи України.  

Зародження та еволюція банківської системи в Україні. Історичні аспекти 
банківської системи України.  

Питання функціонування 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. 

Література [1, 14, 19, 23, 34, 36]. 
 
Тема 3: Правовий статус Національного банку України 
 
Місце центрального банку у системі розподілу влади. Загальна 

характеристика правової природи Національного банку України. 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 
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Національного банку України. 
Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами 

держави. 
Нагляд Національного банку України за діяльністю банків.Поняття та 

методи банківського регулювання. Поняття та зміст банківського нагляду. 
Напрями вдосконалення системи банківського нагляду. Інспектування 
комерційних банків в Україні. 

Література: [1, 13, 14, 17, 27]. 
 
Тема 4: Правове становище комерційних банків 
 
Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація. Порядок створення 

комерційного банку. Порядок припинення діяльності комерційного банку. 
Організаційна структура і управління комерційним банком. Операції та послуги 
комерційних банків. Правова основа банківського аудиту. Правова охорона 
банківської таємниці. 

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. 

Література: [2, 14, 24, 26, 29, 37]. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Тема 5: Правові засади грошового обігу і розрахунків. 
 
Правове регулювання грошового обігу. Поняття і зміст розрахункових 

правовідносин. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. 
Правова природа договору банківського рахунка. Порядок і форми розрахунків у 
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господарському обігу. 
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. 
Література: [1. 8, 10, 18, 19, 22, 32]. 
 
Тема 6: Правове регулювання кредитних відносин 
 
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. 

Поняття, призначення і види кредиту. Поняття та елементи кредитних 
правовідносин. Правова природа кредитного договору. 

Література: [1, 5, 15, 24, 29, 33, 40]. 
 
Тема 7: Правове регулювання ринку цінних паперів 
 
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. Поняття і види цінних 

паперів. 
Операції банків з цінними паперами. Операції банків з цінними паперами 

власної емісії. Операції банків з цінними паперами інших емітентів. 
Відповідальність за порушення на ринку цінних паперів. 
Література: [1, 3, 7, 10, 18, 21, 22, 41]. 
 
Тема 8: Загальна характеристика національного валютного 

законодавства. 
 
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 регулю-
вання. Система валютного контролю. Відповідальність за порушення валютного 
законодавства. 

Сутність і основні поняття валютного законодавства. Система органів, що 
здійснюють валютне регулювання. Правове регулювання валютних операцій. 
Валютний контроль. 

Відповідальність за порушення валютного законодавства.  



10 

Література: [1, б, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 39, 41]. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
 
1. Поняття та загальна характеристика банківського права і банківського 
законодавства. 
2. Завдання та функції Національного банку України. 
3. Акредитивна форма розрахунків. 
4. Характеристика предмету банківського права. 
5. Управління Національним банком України готівковим обігом. 
6. Структура додаткового капіталу банків. 
7. Характеристика методу банківського права. 
8. Організація Національним банком України розрахункових операцій. 
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 положення 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 органами 
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. 



11 

38. Поняття, режим і зміст банківської таємниці. 
39. Черговість задоволення вимог до банку у разі його ліквідації.       
40. Види банків за діючим законодавством. 
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 та порядок розкриття банківської 
таємниці. 
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 по формуванню 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 паперами. 
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 валюті. 
72. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортні операції. 
73. Види та режим рахунків у банках. 
74. Правове регулювання роботи приходної каси банку. 
75. Керівні особи банку. 
76. Загальна характеристика емісійних операцій банків з цінними паперами. 
77. Забезпечення виконання кредитних зобов`язань неустойкою 
78. Акредитивна форма розрахунків в інвалюті. 
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79. Кредитні операції Національного банку України. 
80. Підстави призначення тимчасової адміністрації банку та її повноваження. 
81. Загальна характеристика інвестиційних операцій банків з цінними 
паперами. 
82. Поняття та елементи кредитної системи. 
83. Порядок застосування Радою Національного банку України 
відкладального 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 

 
Вимоги до виконання контрольної роботи полягають у тому, що виконана 

робота обов’язково повинна мати план за такою структурою: 
Вступ, де розкриваються роль і значення теми (обсягом до двох сторінок);  
Основна частина, з двох чи трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно 

показати знання з теми, проаналізувати діючі норми права з використанням 
практичного досвіду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з 
досліджуваної теми. 

Окрема частина роботи — Висновки (обсягом до двох сторінок), де в 
стислій формі показати і по можливості обґрунтувати пропозиції та рекомендації 
з удосконалення чинного законодавства чи теоретичних положень за темою 
контрольної роботи. Наприкінці роботи необхідно подати список використаних 
джерел, підписати її роботу, вказати дату виконання і в зазначені строки подати 
на перевірку. Титульна сторінка оформляється відповідно до вимог. 

Варіант контрольної роботи студенти вибирають за останньою цифрою 
своєї залікової книжки. 

 
Теми контрольних робіт: 

1. Місце банківської системи у структурі кредитної системи. 
2. Призначення , завдання та функції банків. 
3. Система  правового регулювання банківської діяльності. 
4. Банківська діяльність та банківські операції. 
5. Види банків. 
6. Правова природа  центрального банку. 
7. Особливості створення та реєстрації банків за участю іноземного капіталу. 
8. Договори  у банківському праві. 
9. Проблеми захисту вкладів фізичних осіб та шляхи їх вирішення. 
10. Правове забезпечення формування банківських ресурсів. 
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11. Особливості відкриття та функціонування рахунків в іноземній валюті. 
12. Правове регулювання міжбанківського кредитування. 
13. Правове регулювання  вексельного обігу. 
14. Вексельні кредити. 
15. Посередництво у вексельному обігу. 
16. Призначення Української міжбанківської валютної біржі. 
17. Ліцензування валютних операцій. 
18. Правова природа цінних паперів. 
19. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів. 
20. Правова природа трастових операцій банків. 
21. Правове регулювання банківських послуг. 
22. Відмінність банківського кредиту від інших видів кредитування. 
23. Види рахунків, що відкриваються в банківських установах.  
24. Порядок ліцензування банківської діяльності. 
25.  Правове регулювання валютних операцій, що здійснюють банки. 
26. Банки як агенти валютного контролю. 
27. Банківська таємниця як різновид професійної таємниці. 
28. Комісійні операції банків з векселями. 
29. Правове регулювання грошового обігу в Україні. 
30. Правове регулювання оподаткування діяльності банків. 
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