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Передмова 
Банківська система України, незважаючи на досить тривалий строк, який 

пройшов з моменту прийняття у березні 1991 р. Закону України «Про банки і 
банківську діяльність», перебуває в процесі становлення та розбудови. Перший 
рівень цієї системи займає Національний банк України, другий — комерційні банки 
та інші фінансово-кредитні установи. 

В результаті банківської реформи змінився характер взаємовідносин 
комерційних банків з клієнтами — ці правовідносини стали будуватися на 
традиційних принципах ринкової економіки. 

Необхідність вивчення юристами банківського права пояснюється тією 
новою важливою роллю, яку відіграють комерційні банки у сучасному 
економічному та фінансовому житті країни. Практичне значення банківського 
права підвищується у зв'язку з тим, що в підприємницькій діяльності сьогодні 
бере участь значна кількість людей, а її здійснення пов'язане з відкриттям 
банківських рахунків, проведенням розрахунків через комерційні банки. 
Внаслідок цього діяльність державного та приватного секторів економіки зале-
жить від стану банківської системи держави та законності банківської діяльності. 
А тому основи банківського права тепер потрібно знати не тільки юристу, де б 
він не працював, а й керівнику підприємства чи установи, головним спеціалістам, 
працівникам контролюючих органів. Кожен громадянин, який активно діє в сфері 
економіки, повинен мати хоча б загальне уявлення про банківське право. 

Слід звернути увагу на те, що ознайомлення з банківським правом, його 
ґрунтовне вивчення пов'язані з багатьма труднощами, серед яких одна з 
найголовніших — наявність великої кількості нормативно-правових актів, які 
постійно змінюються, доповнюються та уточнюються і не завжди узгоджуються 
один з одним. Тобто банківське право, у зв'язку із частим коригуванням 
нормативної бази, є досить мобільним. Більшість норм банківського права 
потребує досить серйозного осмислення, оскільки вони використовують, скажімо 
так, «далекі» від юриста терміни банківської справи. 

Правовідносини у сфері банківської діяльності базуються на нормах 
цивільного, фінансового, адміністративного та в деяких випадках кримінального 
права, що повинно враховуватись в процесі вивчення банківського права. 

Курс дисципліни з урахуванням новітнього банківського законодавства 
розкриває зміст найважливіших понять та категорій банківського права, 
особливості правового регулювання відносин, що виникають між його 
суб'єктами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 
студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 
оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі 
згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає 
виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з літературними 
джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, 
вивчений матеріал. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має добір 
літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, додаткову 
літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
- Вступ; 
- Основні питання роботи; 
- Висновки; 
- Список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи – до 5-8 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал – 1,5) 
або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 

Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 
частиною заочної форми навчання. 

Контрольна робота здається на попередню перевірку не пізніше як за 3 (три) 
тижні до екзаменаційної сесії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варіант 1 
1. Правова природа банківської діяльності. 
2. Поняття і зміст валютних операцій. 
 

Варіант 2 
1. Банк і його операції. 
2. Види операцій з валютою в готівковому і безготівковому режимах. 
 

Варіант 3 
1. Предмет і метод банківського права. 
2. Міжнародні розрахунки КБ. 
 

Варіант 4 
1. Банківські правовідносини. 
2. Місце пасивних операцій у діяльності банків. 
 

Варіант 5 
1. Конституція. Банківське законодавство. Основні джерела банківського права. 
2. Договір банківського вкладу. 
 

Варіант 6 
1. Конституція як основне джерело банківського права.  
2. Договір банківського рахунку. 
 

Варіант 7 
1. Закони України як джерела банківського права. 
2. Правовий режим операцій, що здійснюються за банківськими рахунками. 
 

Варіант 8 
1. Банківська система: поняття,завдання,види. 
2. Значення активних операцій для банків. 
 

Варіант 9 
1. Складові елементи банківської системи України. 
2. Види та механізми активних операцій. 
 

Варіант 10 
1. Банківські об єднання за законодавством України. 
2. Правові засади банківського кредитування. 
 

Варіант 11 
1. Типологія побудови банківських систем світу. 
2. Іпотечне кредитування. 
 

Варіант 12 
1. Місце центрального банку в банківській системі. 



2. Факторингові операції. 
 

Варіант 13 
1. Принципи діяльності НБУ. 
2. Поняття ,завдання та мета банківського нагляду. 
 

Варіант 14 
1. Керівні органи НБУ. 
2. Система органів банківського нагляду в Україні. 
 

Варіант 15 
1. Функції НБУ. 
2. Види та методи проведення банківського нагляду в Україні. 
 

Варіант 16 
1. Правовий статус територіальних управлінь НБУ. 
2. Міжнародні організації та їхня діяльність у сфері банківського нагляду. 
 

Варіант 17 
1. Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку. 
2. Вживання заходів впливу за фактом порушення банківського законодавства. 
 

Варіант 18 
1. Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування. 
2. Правові засади створення та державної реєстрації комерційних банків. 
 

Варіант 19 
1. Реорганізація та ліквідація банківських установ. 
2. Міжнародні організації та їхня діяльність у сфері банківського нагляду. 
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