
1. Код: II,3.15 

2. Назва:Банківське  право 

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський, магістерський)                               

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: - 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:- 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук Інна Володимирівна 

к.ю.н., доцент 

9. Результати навчання:  

-основні нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність; 

- сутність банківської системи України; 

- особливості правового статусу Національного банку України;  

- особливості правового положення банківських установ; 

- основні інститути банківського права; 

- правову характеристику пасивних банківських операцій; 

- правову характеристику активних банківських операцій; 

- правове регулювання розрахункових операцій банків; 

- операції банків з цінними паперами та валютними цінностями; 

 - основні види банківських послуг. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «фінансове право», «податкове 

право»   

12. Зміст курсу: Загальна характеристика банківського права. Предмет і метод банківського права. 

Банківська система України. Правовий статус Національного банку України. Правове становище 

комерційних банків. Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду. Правові 

аспекти банківської таємниці. Операції банків із залучення коштів. Види і режим рахунків в 

банківських установах. Правове регулювання банківського кредитування. Забезпечення банківських 

кредитів. Правове регулювання розрахунково-касових операцій. Правове регулювання операцій з 

цінними паперами. Валютні операції банків. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Банківське право України: Карманов Є.В. Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2012. — 464 с. 

2. Банківське право України: Навч. посібник. кол. авт. Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник 

В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. — 384 с. 

3. Банківське право України: Навч.посіб. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., 

Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2013. — 384 с. 

4. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 3-тє вид. — К. : 

Видавництво А.С.К., 2010. — 928 с. 

5. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 344 с. 

6. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // 

Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. –   Ст.1. 

8. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // 

Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238. 

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Підсумковий контроль: залік  

   Поточний контроль: опитування, 2 модульні контролі у вигляді тестування 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

1. Title banking law 

2. Code ФП 3.15  
3. Type selective 

4. Year of study - 

5. Semesters - 

6. Credits ECTS 3 
7. Name of lecturer, scientific degree, position Mishchuk I.V. Associate Professor, Candidate of 

Juridical Sciences (Ph. D.)  

8. Learning outcomes basic legal acts regulating banking activities; the essence of the banking system 

of Ukraine; features of the legal status of the National Bank of Ukraine; peculiarities of the legal 

status of banking institutions; the main institutes of banking law; legal description of passive banking 

operations;legal description of active banking operations; legal regulation of settlement operations of 

banks; operations of banks with securities and currency values;the main types of banking services. 

9. Forms of organization of classes: lectures, seminars with the use of traditional and innovative 

teaching methods, modular control. 

10.  Obligatory preliminary disciplines «Constitutional law», «Theory of state and law», «Financial 

law».  

11. Content General characteristics of banking law. Subject and method of bank law. Banking system of 

Ukraine. Legal status of the National Bank of Ukraine. Legal status of commercial banks. Legal 

Basis of Banking Regulation and Banking Supervision. Legal aspects of banking secrecy. Operations 

of banks for raising funds. Types and mode of accounts in banking institutions. Legal regulation of 

bank lending. Providing bank loans. Legal regulation of settlement and cash operations. Legal 

regulation of securities transactions. Foreign exchange operations of banks. 

12. Recommended literature 
1.Банківське право України: Карманов Є.В. Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2012. — 464 с. 

2.Банківське право України: Навч. посібник. кол. авт. Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник 

В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. — 384 с. 

3.Банківське право України: Навч.посіб. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник 

В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2013. — 384 с. 

4.Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 3-тє вид. — К. : 

Видавництво А.С.К., 2010. — 928 с. 

5.Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 344 с. 

        6. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 

141.  

        7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // 

Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. –   Ст.1. 

8.Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // 

Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238. 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional and innovative 

teaching methods  

13. 16 years lectures, 14 hours practical lessons, 60 h. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and 

role games, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

14. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests); 

- module control (written tests); 

15. Language of study Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


