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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Вивчення курсу «Банківське право» має велике значення для фахової 

підготовки в юридичній, економічній та інших найважливіших сферах. 

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення, банківського права, 

правового статусу Національного банку України та комерційних банків, 

правові засади банківського регулювання та нагляду тощо. 

 Метою курсу «Банківське право» є підготовка фахівця-юриста, який 

володіє основами чинного законодавства про діяльність банківської системи, 

товарних і фондових бірж та ринку цінних паперів в Україні; розуміє правові 

основи банківських операцій та їх вплив на економічні процеси в області 

грошового обігу, стимулювання виробництва, створення необхідних умов 

для реалізації товарів, підвищення ефективності відтворення в цілому. 

 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1 
Тема 1. 
Банківське право 
України як 
міжгалузевий 
комплексний інститут 

2/1  
1.Знати  
співвідношення 
банківського права та 
інших галузей права, 
банківське право. 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 

1. Аудиторна 
контрольна 
робота – 5 
балів 
  

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2728
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63311&displayformat=dictionary


 Загальні поняття. 
Предмет і метод 
банківського права. 
Поняття про 
банківську систему. 

2.Вміти застосовувати 
банківське 
законодавство під час 
вирішення задач. 

вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

  
  
 
 

2. Практичні 
завдання – 5 
балів 
 

3. Самостійна 
робота – 5 
балів 

 
Тема 2 
Правовий статус 
Національного Банку 
України 

 

2/1 1.Знати статус і 
компетенцію керівних 
органів НБУ — Ради 
НБУ та Правління 
НБУ, а також 
структуру НБУ. 
2. Аналізувати  
основні напрямки 
діяльності НБУ та 
відповідних операцій, 
які забезпечують їх 
здійснення. 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 
контрольна 
робота – 5 
балів 
  
  
  
 
 

2. Практичні 
завдання – 5 
балів 
 

3. Самостійна 
робота – 5 
балів 

 

Тема 3 
Правовий статус 
комерційних банків 

 

1/1 1.Знати  сутність і 
роль комерційних 
банків, їхня 
класифікація; 

порядок створення і 
припинення діяльності 
комерційного банку; 

організаційну 
структуру та 
управління 
комерційним банком; 

операції та послуги 
комерційних банків; 

правові основи 
банківського аудиту; 

правову охорону 
банківської таємниц. 

 
2.З'ясувати поняття та 
розглянути проблемні 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 
контрольна 
робота – 5 
балів 
  
  
  
 
 

2. Практичні 
завдання – 5 
балів 
 

3. Самостійна 
робота – 5 
балів 

 



питання правове 
положення 
комерційних банків. 

Тема 4 
Правові засади 
банківського 
регулювання та нагляду 

 

1/1 1.Знати мету та сфери 
банківського нагляду; 

коло осіб, які 
охоплюються 
наглядовою 
діяльністю 
Національного банку 
України; 

обсяг наглядової 
діяльності НБУ; 

 поняття «економічні 
нормативи» та їх види. 

 

Самостійна 
робота в 
Elearn 
(написання 
рефератів, 
доповідей, 
вирішення 
задач, 
робота з 
тестовими 
завданням
и для 
самостійно
ї і 
індивідуал
ьної 
підготовки
) 
Відповіді в 
аудиторії 

1. Аудиторна 
контрольна 
робота – 5 
балів 
  
  
  
 
 

2. Практичні 
завдання – 5 
балів 
 

3. Самостійна 
робота – 5 
балів 

 

Тестові завдання за 
модуль 1 

   30 

Всього за 1 модуль    100 
Всього за  семестр 70 

Екзамен    30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт, заліку та екзамену 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Реферати, доповіді повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу. Дотримання академічної доброчесності 
студентами та відповідальність за її порушення регулюються 
Положенням про академічну доброчесність у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету).  

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=125089&displayformat=dictionary


0-59 незадовільно незараховано 
 
 


