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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Банківське право» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності
081 «Право».
У процесі розбудови демократичної правової держави та становлення
ринкової економіки особливого значення набуває функціонування та розвиток
банківської системи, в тому числі процес правового регулювання банківської
діяльності.
Навчальний курс із банківського права покликаний допомогти студентам
у вивченні загальних, принципових положень банківського права, засвоєнні
вимог банківського законодавства в обсязі, необхідному для розуміння сутності
і спрямованості інститутів банківського права і, водночас значною мірою
виключити можливість для неправильного або свавільного застосування актів
цього законодавства.
Навчальна дисципліна банківське право є невід’ємною складовою
частиною програми підготовки фахівців юридичної сфери, котрі за характером
своєї майбутньої практичної діяльності неминуче зіткнуться із проблемами
забезпечення захисту прав і законних інтересів банків та клієнтів. Повне та
ґрунтовне засвоєння основних положень цієї галузі сприяє формуванню у
студентів вміння самостійно та кваліфіковано орієнтуватися в банківському
законодавстві, опановувати тенденції практики його застосування;
спрямовувати свої зусилля на захист прав різних суб’єктів банківських
правовідносин.
Предметом навчальної дисципліни є банківське право у всіх своїх
виявах: як галузь законодавства та як наука, що вивчає банківське право.
Міждисциплінарні зв’язки. Банківське право не ізольоване від інших
юридичних дисциплін. Його успішне засвоєння ґрунтується на знаннях,
отриманих студентами під час опанування положень навчальних курсів «Теорія
держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Адміністративне
право», «Господарське право», «Фінансове право».
Навчальна програма навчальної дисципліни «Банківське право» визначає
можливiсть системного вивчення норм права, якi регулюють банківську
дiяльність i банківську систему України, правовий статус Національного банку
України та комерційних банків, банківське регулювання та банківський нагляд,
валютнi, грошово-кредитні правовiдносини, що виникають мiж суб’єктами
господарювання.
Навчальну програму навчальної дисципліни «Банківське право»
розроблено на основі чинного законодавства України з урахуванням змін,
обумовлених становленням ринкової економіки та формуванням правової
Української держави. До програми включено всі основні теми курсу, які
охоплюють як теоретичні проблеми науки банківського права, так і положення
чинного законодавства та практики його застосування. Навчальна програма
складається із десяти тем, що змістовно відповідають інститутам банківського
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права, а також списку джерел, основної та додаткової навчально-методичної
літератури.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1. Загальна частина банківського права
Модуль 2. Особлива частина банківського права
Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Банківське право» є
засвоєння загальних, принципових положень банківського права, вимог
банківського законодавства в обсязі, необхідному для розуміння сутності і
спрямованості інститутів банківського права і, водночас виключення
можливості неправильного або свавільного застосування актів цього
законодавства.
1.2. Основними завданнями навчальної дисциплiни «Банківське право»
є визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення
банківсько-правових понять і категорій, засобів правового регулювання
різноманітних процесів у сфері банківської діяльності; вивчення теоретичного
змісту предмета та методології банківського права, його норм, принципів,
системи, особливостей виникнення та розвитку банківсько-правових відносин;
засвоєння правових знань щодо банківської дiяльностi та банківської системи;
аналіз джерел банківського права та практики їх застосування; формування
вмiння забезпечити суворе дотримання i виконання правових приписів,
правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній професійній
діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні знати:

банківсько-правову термінологію;

систему джерел банківського права;

сутність банківського права та його місце в системі національного
права;

органiзацiйно-правовi засади діяльності Національного банку
України та комерційних банків;

сучасні тенденції розвитку банківських правовідносин.
умiти:
–
знаходити i добирати необхiдну банківсько-правову iнформацію;
–
користуватися першоджерелами банківського права;
–
аналiзувати нормативно-правовi акти з банківського права;
–
правильно i доцiльно застосовувати нормативну базу на практиці;
–
квалiфiкувати банківсько-правовi ситуацiї.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити
ЄКТС.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1
Загальна частина банківського права
Тема 1. Банківське право України: поняття, предмет, методи,
принципи та джерела
Загальна характеристика банківського права України. Поняття і предмет
банківського права, методи правового регулювання банківської діяльності в
Україні. Місце банківського права в системі національного права.
Принципи банківського права України. Принцип свободи банківської
діяльності. Принцип неухильного виконання обов’язкових економічних
нормативів, установлених НБУ, норм чинного законодавства. Принцип
поєднання публічних і приватних начал у банківській сфері. Принцип
задоволення потреб клієнтів та максималізації прибутку отриманого банками.
Принцип добровільності взаємовідносин і взаємної заінтересованості
банківських установ та їхніх клієнтів. Принцип захисту економічної
конкуренції та заборони діяльності, що спрямована на монополізацію і
недобросовісну конкуренцію. Принцип нагляду за діяльністю банків та інших
кредитно-фінансових установ.
Банківські правовідносини, їхні зміст і види. Суб’єкти банківських
правовідносин. Об’єкти банківських правовідносин. Виникнення, зміна і
припинення банківських правовідносин.
Джерела банківського права та їхні види.
Тема 2. Банківське законодавство
Поняття та особливості банківського законодавства України.
Система банківського законодавства. Закони і підзаконні акти в системі
банківського законодавства. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
від 07.12.2000 р. Закон України «Про Національний банк України» від
20.05.1999 р.
Місце нормативно-правових актів Національного банку України у
регулюванні банківських відносин.
Міжнародне співробітництво у сфері правового регулювання банківської
діяльності, адаптації його до відповідного законодавства Європейського Союзу.
Тема 3. Правовий статус Національного банку України
Банківська система України. Поняття, функції та структура банківської
системи України.
Правовий статус Національного банку України як центрального банку
України, особливого центрального органу державного управління.
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Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України,
Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
Функції та операції Національного банку України.
Керівні органи Національного банку України. Склад, порядок формування та
повноваження Ради Національного банку України. Склад, порядок формування та
повноваження Правління Національного банку України.
Організаційно-функціональна структура Національного банку України.
Нормативно-правові акти Національного банку України.
Тема 4. Правовий статус комерційних банків в Україні, їхніх філій,
представництв та відділень
Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі
функціонування фінансової системи України. Комерційні банки, їхні специфіка
та класифікація.
Порядок створення і державної реєстрації комерційних банків, відкриття їх
філій, представництв та відділень. Документи, необхідні для державної реєстрації
банків. Вимоги, які встановлені для відкриття філій чи представництв іноземних
банків на території України. Вимоги, які встановлені для відкриття дочірніх
банків, філій і представництв українських банків на території інших держав.
Підстави та умови реорганізації і припинення діяльності комерційних банків.
Функції, основні види операцій (депозитні, кредитні, розрахункові,
лізингові, факторингові та інші) та послуг комерційних банків. Посередницькі,
консультативні, розрахункові, довірчі (трастові) та інші послуги комерційних
банків.
Організаційно-функціональна структура комерційних банків. Органи
управління та контролю комерційних банків.
Банківські об’єднання, їх види, порядок створення та державної
реєстрації.
Тема 5. Правові засади банківського регулювання та банківського
нагляду
Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду. Зміст
банківських правовідносин у сфері банківського регулювання та банківського
нагляду.
Поняття, мета та основні принципи банківського нагляду. Система та
складові елементи банківського нагляду. Надання дозволу на придбання або
збільшення істотної участі у банку. Надання дозволів та ліцензій на здійснення
банківських операцій. Реорганізація та ліквідація банків. Особливості ліквідації
банків у разі їх неплатоспроможності.
Поняття банківської таємниці, шляхи її збереження, порядок розкриття та
використання.
Правові засади застосування заходів впливу за порушення банківського
законодавства.
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Модуль 2
Особлива частина банківського права
Тема 6. Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків
Платіжні системи в Україні. Форми та способи розрахунків, що
застосовуються при проведенні переказу коштів. Готівкові розрахунки.
Безготівкові розрахунки. Платіжні документи, на підставі яких проводяться
банківські розрахунки.
Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків. Правовий
режим поточних, вкладних (депозитних), карткових, інвестиційних та інших
видів банківських рахунків.
Договір банківського рахунка. Договір банківського вкладу (депозиту).
Недоступність вкладів. Порядок використання коштів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на відшкодування коштів за вкладами.
Порядок закриття рахунків в установах банків.
Порядок і форми розрахунків у господарському обігу.
Тема 7. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків
Правові засади здійснення депозитних (вкладних) операцій Поняття та
види депозиту (вкладу). Вклад, що укладається на умовах видачі вкладу на
першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом
встановленого договором строку (строковий вклад).
Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій. Договір
банківського вкладу (депозиту).
Депозитні операції Національного банку України з комерційними
банками.
Система гарантування вкладів в Україні.
Тема 8. Правове регулювання банківських кредитних відносин
Кредитна система України.
Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит. Зміст і види
кредитних операцій банків як операцій банків із розміщення коштів.
Кредитний договір. Порядок укладання кредитних договорів між банком і
суб’єктами господарської діяльності. Види забезпечення кредитних
зобов’язань.
Кредитування комерційних банків Національним банком України.
Іпотечне кредитування в Україні. Кредитування молодіжних житлових
програм.
Відповідальність за різні види порушення під час кредитування.
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Тема 9. Правове регулювання ринку цінних паперів
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання.
Поняття і види цінних паперів.
Операції банків з цінними паперами.
Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів
Тема10. Правові засади здійснення банками валютних операцій та
валютного контролю
Функції банківської системи у сфері валютного регулювання та
валютного контролю.
Валютні цінності та валютні операції. Право власності на валютні
цінності. Статус валюти України.
Порядок використання надходжень в іноземній валюті. Ліцензування
Національним банком України учасників валютних відносин. Порядок
організації торгівлі іноземною валютою. Зобов’язання щодо декларування
валютних цінностей та іншого майна. Звітність про валютні операції. Порядок
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Відповідальність за порушення валютного законодавства.
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послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІI // Відомості Верховної
Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і
включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та
підсумкового контролю є робота студентів на семінарських (практичних)
заняттях та виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. Поточний контроль
здійснюється при проведенні семінарських (практичних) та індивідуальних
занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу
дисципліни.
Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених
планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з
теми заняття, письмове складання студентами тестів. При проведенні
практичних занять – контроль здійснюється при розв’язуванні окремими
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студентами біля дошки та «малими групами» комплексу практичних задач і
проблемних ситуацій.
Поточний контроль, який застосовується під час індивідуальноконсультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній
або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню до тих
студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Поточний
контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань
здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання
розрахункових завдань.
Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі ПМК
(заліку).
5. Засоби діагностики успішності навчання
Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми
балів за результатами поточного контролю знань. Загальна сума набраних балів
протягом семестру за поточну успішність максимально складає 100. Академічні
успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що
використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням оцінок до
національної шкали та шкали ЄКТС.
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) передбачає, що студент виявляє
особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги
викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє
використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні
обдарування і нахили.
Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) передбачає, що студент вільно володіє
вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує
вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені
помилки, кількість яких незначна.
Оцінка «добре» (74-81 бал) передбачає, що студент вміє зіставляти,
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й
самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність;
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для
підтвердження думок.
Оцінка «задовільно» (64-73 бали) передбачає, що студент відтворює
значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал,
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
Оцінка «достатньо» (60-63 бали) передбачає, що студент володіє
навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його
відтворює на репродуктивному рівні.
Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового
контролю» (35-59 балів) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
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Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту»
(1-34 бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні елементарного
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.
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