
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. Антона Макаренка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Банківське право» 
 

 
ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  
підготовки «молодший спеціаліст» 

  галузь знань 0304 «Право» 
Спеціальності    5.03040101  «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ  
2014 рік 



2 
 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським професійно-педагогічним коледжем  
                                                                             (повне найменування навчального закладу) 
ім.Антона Макаренка     
 
 
 
 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Муляр Галина Володимирівна,викладач І категорії. 
 
 
 
 
 
Обговорено та рекомендовано цикловою комісією  юридичних дисциплін 
 

“29”  серпня 2013 року, протокол № 1



3 
 

  

 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Банківське право” 
складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 
спеціаліста  напряму  (спеціальності) “Правознавство”. 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є суспільні відносини, які 
виникають у процесі побудови, функціонування і розвитку банківської системи, 
зокрема в процесі здійснення центральним банком та кредитними установами 
банківської діяльності, а також суспільні відносини, які виникають у процесі 
регулювання банківської системи з боку держаних органів в інтересах громадян, 
організацій та держави. 
 Міждисциплінарні зв’язки: :  «Господарське право України», «Біржове право 
України», «Цивільне право України». 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Банківське право та правові засади організації і діяльності банківської системи 

України 
2. Правове регулювання проведення банківських операцій в Україні 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ банківської 
діяльності і   юридичних аспектів побудови банківської і грошової системи; 
вивчення принципів та напрямів здійснення грошової політики держави; 
засвоєння форм та методів банківського контролю. 

 

Завдання навчальної дисципліни: формування як теоретичних знань у 
сфері банківської справи, так і практичних навичок ведення банківської роботи і  
контролю. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
  предмет банківського права, а також виникнення і розвиток банківських 
структур у тому числі й в Україні; 
  правове регулювання банківської діяльності; 
  зміст та види банківських правовідносин. 
 
вміти : 
 відокремити предмет регулювання банківського права; 
 визначити правову природу банківської діяльності; 
 класифікувати норми банківського права. 
 

 



4 
 

  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/________ кредитів 
ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1.  Банківське право та правові засади організації і 

діяльності банківської системи України 

Тема 1. «Банківське право: поняття, система, принципи».  

Правова природа банківської діяльності. 
Банк і його операції. 
Предмет і метод банківського права. 
Банківські правовідносини. 

 
Тема 2. «Конституційні засади банківського права». 

Конституція. Банківське законодавство. 
Основні джерела банківського права. 
Конституція як основне джерело банківського права. 
Закони України як джерела банківського права. 
 
Тема 3. «Банківська система України». 

Банківська система : поняття,завдання,види. 
Складові елементи банківської системи України. 
Банківські об єднання за законодавством України. 
Типологія побудови банківських систем світу. 
 

Тема 4. «Правове становище Національного банку України». 

Місце центрального банку в банківській системі. 
Принципи діяльності НБУ. 
Керівні органи НБУ. 
Функції НБУ. 
Правовий статус територіальних управлінь НБУ. 
 

Тема 5. «Правове становище комерційних банків». 

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку. 
Майно комерційного банку,статутний капітал і порядок його формування. 
Правові засади створення та державної реєстрації комерційних банків. 
Реорганізація та ліквідація банківських установ. 
 

Тема 6. «Банківський нагляд в Україні». 
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Поняття ,завдання та мета банківського нагляду. Система органів банківського 
нагляду в Україні. Види та методи проведення банківського нагляду в Україні. 
Міжнародні організації та їхня діяльність у сфері банківського нагляду. Вживання 
заходів впливу за фактом порушення банківського законодавства. 
 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання проведення банківських 
операцій в Україні 
 

Тема 7. «Правове регулювання пасивних та активних банківських операцій». 

Місце пасивних операцій у діяльності банків. Договір банківського вкладу. 
Договір банківського рахунку. Правовий режим операцій ,що здійснюються за 
банківськими рахунками. Значення активних операцій для банків. Види активних 
операцій. Механізми активних операцій.Правові засади банківського 
кредитування. Іпотечне кредитування. Факторингові операції. 
 

Тема 8. «Правове регулювання валютних операцій». 

Поняття і зміст валютних операцій. Види операцій з валютою в готівковому і 
безготівковому режимах. Міжнародні розрахунки КБ. 
 
3. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 
р. N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за 
станом на 05.06.2003 N 914-IV). 2. Закон України “Про Національний банк 
України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом 
на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).  

2. Постанова правління НБУ N 181 від 06.05.98 „Про затвердження 
Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських 
операцій”  

 
Допоміжна 

1. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – 
Тернопіль:Карт-бланш, 2010 р. 

2. Барановський О. Банківська система україни: сьогодні і 
завтра.//"Дзеркало тижня", №14(439), 12 квітня 2012  

3. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.  

4. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:”Знання”,2009р.  
5. Гроші та кредит./За редакцією М.І.Савлука. К.:"Альтер-прес", 2010 р. 
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6. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності 
комерційних банків. // Банківська справа, №2, 2007, с.31.  

7. Сучасний стан законодавчого забезпечення та регулювання 
фінансового сектору: Сильні та слабкі сторони .// Експертна група Центру з 
питань економічного законодавства. К:2001 

8. Завальна Ж.В.  Валютне право України: Навчальний посібник. -Суми: 
Університетська книга, 2008. -303 с. 

9. Орлюк О. П.  Банківська система України. Правові засади організації. 
-Юрінком Інтер, 2003. -239 с. 

10. Зубок М. І. Організаційно-правові основи безпеки банківської 
діяльності в Україні: Навч. посібник для студ.вузів. -К.: Істина, 2010. -84,  с. 

11. Карманов Є.   Банківське право України: Навчальний посібник для 
студ. вуз. -Харків: Консум, 2010. -463 с. 

12. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник. -К.: 
А.С.К., 2010. -569 с. 

 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://ukrlibrary.com.ua/books/20/4/index.html «Банківське право (навчальний 
посібник)». 
studentam.kiev.ua/content/view/576/64 «Банківське право (Костюченко О.А., 
навчальний посібник)». 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – усне опитування,  дискусія, 
тести, бесіда, ККР.  

 
 

 
 


