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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 залежить 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 уз-
годжуються 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 

 
 
 
 
 



Тематичний план вивчення дисципліни „Банківське 
право” 
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1 Банківське право: поняття, система, принципи 6 2 2 2 
2 Конституційні засади банківського права 6 2 2 2 
3 Банківська система України 8 2 2 4 
4 Правове становище Національного банку України 6 2 2 2 
5 Правове становище комерційних банків 8 2 2 4 
6 Банківський нагляд в Україні 6 2 2 2 
7 Правове регулювання пасивних та активних 

банківських операцій. 6 2 2 4 
8 Правове регулювання валютних операцій 6 2 2 2 

 Всього 54 16 16 22 
 
 

Вказівки до семінарських занять 
 

Мета семінарів з банківського права України – закріпити знання 
теоретичних положень щодо найважливіших банківських інститутів, 
правового статусу комерційних та державних банків; набути досвіду 
застосування цих знань у подальшому навчанні чи практичній діяльності. 

Підготовка до семінару передбачає самостійне опрацювання і вивчення 
відповідних норм чинного банківського законодавства, нормативно-правових 
актів, рекомендованої літератури (підручників, монографій, журнальних 
статей) та конспекту лекцій. 

Розгляд тем семінарських занять або окремих питань може відбуватися 
у різних формах: відповіді на запитання, загальногрупові дискусії, письмові 
роботи, написання рефератів та ін. 

 
Плани семінарських занять 

 
СЕМІНАР № 1 

Тема 1. Банківське право: поняття, система, принципи (2 год.) 
1.1.Правова природа банківської доцільності. 
1.2.Банк і його операції. 
1.3.Предмет і метод банківського права. 
1.4.Банківські правовідносини. 
 

 



СЕМІНАР № 2 
Тема 2. Конституційні засади банківської права (2 год.). 
2.1. Банківське законодавство. 
2.2.Основні джерела банківського права. 
2.3 Конституція як основне джерело банківського права. 
 

СЕМІНАР №3 
Тема 3.Банківська система України (2 год.). 
3.1.Банківська система : поняття,завдання,види. 
3.2.Складові елементи банківської системи України. 
3.3.Банківські об єднання за законодавством України. 
 

СЕМІНАР № 4 
Тема 4. Правове становище Національного банку України (2 год.). 
4.1.Місце центрального банку в банківській системі. 
4.2. Принципи діяльності НБУ. 
4.3. Керівні органи НБУ. 
4.4. Функції НБУ. 
4.5.Правовий статус територіальних управлінь НБУ. 
 

СЕМІНАР №5 
Тема 5. Правове становище комерційних банків (2 год.). 
5.1. Поняття ,ознаки та компетенція комерційного банку. 
5.2.Майно комерційного банку,статутний капітал і порядок його формування. 
5.3.Правові засади створення та державної реєстрації КБ. 
5.4.Реорганізація та ліквідація банківських установ. 
 

СЕМІНАР № 6 
Тема 6.Банківський нагляд в Україні (2 год.). 
6.1. Поняття ,завдання та мета банківського нагляду. 
6.2. Система органів банківського нагляду в Україні. 
6.3.Види та методи проведення банківського нагляду в Україні. 
6.4. Міжнародні організації та їхня діяльність у сфері банківського нагляду. 
6.5.Вживання заходів впливу за фактом порушення банківського 
законодавства. 
 

СЕМІНАР №7 
Тема 7.  Правове регулювання пасивних та активних банківських 
операцій (2 год.). 
7.1.Місце пасивних операцій у діяльності банків. 
7.2.Договір банківського вкладу. 
7.3.Договір банківського рахунку. 
7.4.Правовий режим операцій ,що здійснюються за банківськими рахунками. 
7.5.Значення активних операцій для банків. 
7.6.Правові засади банківського кредитування. 



7.7.Іпотечне кредитування. 
7.8. Факторингові операції. 
 

СЕМІНАР №8 
Тема 8. Правове регулювання валютних операцій (2 год.). 
8.1.Поняття і зміст валютних операцій. 
8.2.Види операцій з валютою в готівковому і безготівковому режимах.  
8.3.Міжнародні розрахунки КБ. 
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