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Вступ 

 
Банківська система є важливим елементом економіки сучасної 

країни, який спрямовує значний і різнобічний вплив на суспільство. 

Вона акумулює вільні фінансові ресурси та залучає їх у обіг, де 

розподіляє грошовий капітал – важливий елемент розрахунково–
платіжного механізму господарської системи держави, відіграє значну 

роль провідника у грошово-кредитній політиці країни. В Україні 

банківська система й банківське законодавство перебувають у процесі 
реформування, їхні вивчення й аналіз мають важливе теоретико-

пізнавальне і практичне значення для сучасної науки. Останнім часом 

банківська система зазнала суттєвих змін: створено дворівневу 
банківську систему, все більшого розвитку набуває діяльність 

комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових 

інститутів; істотно змінюється характер взаємовідносин банків з 

клієнтурою. Механізм функціонування банківської системи постійно 
змінюється і залежить від змісту діяльності банківської системи 

України. 
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Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Поняття, функції та структура 

банківськоїсистемиУкраїни. 
4 

2 ПравовеположенняНаціонального банку України. 4 

3 Правовеположеннякомерційнихбанків. 4 

4 Правові засади грошового обігу і розрахунків. 4 

5 Регулюваннякредитнихвідносин. 4 

6 Регулювання ринку ціннихпаперів. 4 

7 
Загальна характеристика 
національноговалютногозаконодавства. 

4 

8 Основибанківського права розвинутихкраїн. 4 

 Разом 32 
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Тема 1.Поняття, функції та структура 

банківськоїсистемиУкраїни. 

Питання до розгляду. 
 

1.1. Поняття, функції та структура банківськоїсистемиУкраїни. 

1.2. Зародження та еволюціябанківськоїсправи вУкраїні. 

1.3. ПитанняфункціонуваннябанківськоїсистемиУкраїни. 

 

Контрольні запитання 

 
1. Що означає банківська система? 

2. Яку роль відіграє банківська система в державі? 

3. Яка структура банківської системи України? 
4. Які функції виконує банківська система України? 

5. Охарактеризуйте еволюцію банківської справи. 

6. Назвіть основні періоди становлення банківської системи 

України в новій історії 
7. Які передумови формування нової банківської системи 

України? 

8. Які фактори впливають на функціонування банківської 
системи України? 

 

Теми рефератів 
 

1. Нормалізаціябанківськоїдіяльності в Україні. 

2. Економічнийпотенціалбанків у 

сучаснійсистемібанківського менеджменту. 
3. Заходи державноїполітики в банківськійсфері. 

4. Глобалізаційнаабсорбціянаціональнихбанківських систем у 

сучаснихумовах. 
5. Удосконалення методики 

оцінюваннярівняпроблемнихактивівкомерційного банку. 

6. ФінансуванняінноваційногорозвиткуУкраїни: стан, 

проблеми та перспективи. 
7. Основні засади грошово-кредитноїполітикив Україні. 

8. Монетарнаполітика та їїцільовіорієнтирив Україні. 
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Тема 2.ПравовеположенняНаціонального банку України. 

Питання до розгляду. 

 
1.1. Загальна характеристика правової природиНаціонального 

банку України. 

1.2. ОсновивзаємовідносинНаціонального банку України з 

вищими органами держави. 
1.3. Функції та операціїНаціонального банку України. 

1.4. Мережа та організаційна структура Національного банку 

України. 
1.5. ОрганізаціяроботиНаціонального банку України. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте правову природу НБУ. 

2. Які функції здійснює НБУ? 

3. Кому підзвітний НБУ? 
4. Як будуються взаємовідносини НБУ з вищими органами 

держави? 

5. Яка організаційна структура НБУ? 
6. Які операції здійснює НБУ? 

7. Які заходи впливу застосовує НБУ до банків за порушення 

банківського законодавства? 
8. Що означає поняття «економічні нормативи»? 

9. Які повноваження має рада НБУ? 

10. Які підстави відкликання ліцензій на здійснення 

банківських операцій? 
11. Яке місце займає НБУ в системі органів влади України? 

12. Розкрийте зміст принципу незалежності НБУ. 

 

Теми рефератів 

 

1. Особливостіорганізаціїроботивнутрішньогоколективу 

банку України 
2. Діагностикабанківських криз наосновірозрахунку 

прогнозного індикаторакризи 

3. Основніскладовідоходів і витратУкраїнськихбанків 
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4. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової 

стабільності банківської системи 

5. Стан капіталізації банківської системи України та оцінка 
можливостей покриття банківських ризиків капіталом 

6. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та 

перспективи 

7. Сучасні аспекти формуванняд овіри до НБУ 
8. Заходи державної політики в банківській сфері 

9. Формування і реалізація стратегій управління банківською 

системою. 
10. Удосконалення механізму обов’язкового резервування як 

інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону. 

 

Тема 3.Правовеположеннякомерційнихбанків. 

Питання до розгляду. 
 

1.1. Правовеположеннякомерційнихбанків. 
1.2. Сутність і роль комерційнихбанків, їхкласифікація. 

1.3. Порядок створення і припиненнядіяльностікомерційного 

банку. 
1.4. Організаційна структура і управліннякомерційним банком. 

1.5. Операції та послугикомерційнихбанків. 

1.6. Правова основа банківського аудиту. 
1.7. Правоваохоронабанківськоїтаємниці. 

 

Контрольні запитання 

 
1. Розкрийте роль комерційних банків в економічній системі 

країни. 

2. Якою є класифікація комерційних банків? 
3. Який порядок створення комерційних банків? 

4. Назвіть основні документи, необхідні для реєстрації 

комерційного банку. 

5. Які підстави припинення діяльності комерційного банку? 
6. Як здійснюється управління комерційним банком? 

7. Що означає поняття «активні» та «пасивні» операції банків? 

8. Охарактеризуйте поняття лізинг. 
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9. Що слід розуміти під довірчими послугами банків? 

10.  Які завдання виконує банківський аудит? 

11.  Назвіть нормативні акти, що стосуються регулювання 
аудиторської діяльності в банках. 

12.  У чому суть правової охорони банківської таємниці? 

13.  Який порядок розголошення банківської таємниці? 

 

Теми рефератів 

 

1. Міжнародна банківська конкуренція 
2. Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень 

3. Ефективність банківського бізнесу в Україні 

4. Комунікаційна політика як фактор стабілізації діяльності 
банку в кризовийперіод 

5. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської 

системи 

6. Актуальні питання депозитного формування ресурсної бази 
банків. 

7. Формування і використання ресурсної бази комерційних 

банків в сучасних умовах. 
8. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків 

на засадах клієнтоцентричної депозитної політики. 

9. Основа функціонування банку як 
специфічногопідприємства та особливостікругообігуйогокапіталу.  

10. Співвідношення між страхуванням та захистом депозитів. 

11. Іноземне інвестування в банківському секторі України: 

стан та перспективи розвитку. 

 

Тема 4.Правові засади грошового обігу і розрахунків. 

Питання до розгляду. 
 

1.1. Правові засади грошового обігу і розрахунків. 

1.2. Правоверегулювання грошового обігу. 

1.3. Поняття і змістрозрахунковихправовідносин. 
1.4. Правова природа договорів банківського рахунку і 

банківського вкладу. 

1.5. Порядок і формирозрахунків у господарськомуобігу. 
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Контрольні запитання 

 

1. Назвіть елементи грошової системи України. 

2. Розкрийте зміст правового регулювання грошового обігу в 

Україні. 

3. На яких принципах ґрунтується організація безготівкових 

розрахунків? 

4. Який порядок ведення касових операцій і встановлення 

лімітів касової готівки? 

5. Який порядок відкриття поточного рахунку в установі 

банку? 

6. Які потрібно подати документи в банк для відкриття 

рахунка акціонерному товариству? 

7. Яка правова природа договору банківського рахунка? 

8. Які форми розрахунків у господарському обігу? 

9. Які санкції встановлено за порушення норм з регулювання 

обігу готівки? 

10. У чому суть платіжної вимоги-доручення як 

розрахункового документа? 

11. Які реквізити повинен мати чек? 

12. Які існують види акредитивів? 

13. Що означає безспірне стягнення коштів з рахунків 

платників? 

14. Яку відповідальність встановлено у разі здійснення 

переказу грошей? 

15.  Яка черговість списання грошових коштів з рахунка 

клієнтів? 

 

Теми рефератів 

 

1. Імплементація міжнародних стандартів у законодавство 

України щодо нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем 

розрахунків. 

2. Гетерегонізація грошових відносин у процесі гомогенізації 
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грошей. 

3. Аналіз використання альтернативних каналів продажів та 

новітніх технологій у діяльності банків. 

4. Полівекторність інновацій роздрібного банківського 

бізнесу: реалії сьогодні. 

5. Готівковий обігУкраїни: відантичних часів-до сьогодні. 

6. Аспектирозвиткуготівково-грошового 

обігуЗапорізькогорегіону. 

7. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у 

контексті виведення готівкових коштів із позабанківського обігу в 

Україні. 

8. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій 

самообслуговування клієнтів банків в Україні.  

9. Безготівкові розрахунки - надійний і сучасний спосіб 

оплати.  

10. Майбутнє платіжного ринку - безконтактні платіжні 

інструменти і широке використання електронних грошей.  

11. Модернізація НСМЕП: безготівкові платежі 

виконуватимуться відповідно до відкритих міжнародних стандартів.  

12. Система електронних платежів НБУ. 

13. Новації у сферісучаснихгрошових систем та 

деякіїхособливості. 

14. Розвитокальтернативногобанкінгу в Україні. 

15. Модель перевкладеннядепозитівфізичнихосіб з 

урахуваннямміграціїміж продуктами. 

16. Сучасний стан світового ринку 

роздрібнихелектроннихплатежів та роль комерційнихбанків. 

17. Факторивпливу на 

розвитоккартковоїплатіжноїсистемиУкраїни. 

18. Складовізалученнязаощадженьнаселення на 

депозитнірахунки банку. 

 

Тема 5.Регулюваннякредитнихвідносин. 

Питання до розгляду. 
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1.1. Правове регулюваннябанківського кредитування 

1.2. Поняття, призначення і види кредиту 

1.3. Поняття та елементикредитнихправовідносин 

1.4. Правова природа кредитного договору 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що означає поняття «кредит»? 

2. Яка класифікація кредитних операцій? 

3. З чого складається сучасна кредитна система України? 

4. Охарактеризуйте поняття й елементи кредитних 

правовідносин. 

5. Які принципи банківського кредитування? 

6. Яка правова природа кредитного договору? 

7. Який зміст кредитного договору? 

8. Яка відповідальність настає за порушення зобов’язань щодо 

кредитного договору? 

9. Дайте визначення банківського кредиту і назвіть його види. 

10.  Як визначається платоспроможність позичальника? 

11.  Які правові засоби забезпечення погашення банківського 

кредиту? 

 

Теми рефератів 

 

1. Модернізаціяпідходівдооцінкикредитоспроможностіпозича

льниківбанків. 

2. Еластичністьпопиту на кредити як фактор 

підвищеннявпливубанківськоїсистеми на економічнезростання 

3. Особливостікредитноїкорпорації в Україні 

4. Сучасна практика нормативного споживчогокредитуванняв 

Україні 

5. Сучасний стан та 

перспективирозвиткувітчизняногоіпотечного ринку 
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комерційноїнерухомості 

6. Трансформаційнізрушення у кредитуванні в 

умовахфінансовоїглобалізації. 

7. Скориговане на 

ризикціноутвореннядовгостроковихкредитів,щофінансуютьсякоротко

строковими депозитами банку. 

8. Аналізрозвиткукредитнихвідносинсуб’єктівгосподарюванн

я в Україні та можливостіїхудосконалення. 

9. Система 

управліннякредитнимиризикамикомерційнихбанків. 

10. Комплексна оцінкафінансового стану позичальника-

фізичної особи банківськоюустановою. 

11. Побудовасистеми комплексного управлінняризиками в 

банку: порівняннябанківського та корпоративного підходів. 

12. Комплексна система 

антикризовогоуправліннябанківськимиризиками. 

13. ПроблемивартостіспоживчихкредитіввУкраїні. 

 

Тема 6.Регулювання ринку ціннихпаперів. 

Питання до розгляду. 

 

1.1. Правове регулювання ринку ціннихпаперів. 

1.2. Поняття ринку ціннихпаперів та йогорегулювання. 

1.3. Поняття і видиціннихпаперів. 

1.4. Операціїбанків з ціннимипаперами. 

1.5. Відповідальність за правопорушенняна ринку 

ціннихпаперів. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що означає поняття «ринок цінних паперів»? 

2. Яка правова основа ринку цінних паперів? 

3. Охарактеризуйте види суб’єктів, які діють на ринку 

цінних паперів. 
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4. Який правовий статус фондової біржі? 

5. Які завдання державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України? 

6. Якою є класифікація цінних паперів? 

7. Назвіть види операцій з цінними паперами. 

8. У чому суть довірчого управління цінними паперами? 

9. Що означає поняття «управління портфелем цінних 

паперів»? 

10. Яка відповідальність настає за правопорушення на ринку 

цінних паперів? 

 

Теми рефератів 

 

1. Нова депозитарна система України. 

2. Операції РЕПО як інструментздійсненнягрошово-

кредитноїполітикицентрального банку. 

3. Фондова біржа – важливий елемент сучасного 

економічного механізму держави. 

4. Ринок цінних паперів – реалії і сьогодення. 

5. Операції комерційних банків із цінними паперами в 

Україні. 

6. Міжнародні операції комерційних банків із цінними 

паперами. 

 

Тема 7.Загальна характеристика 

національноговалютногозаконодавства. 

Питання до розгляду. 

 

1.1. Загальна характеристика 

національноговалютногозаконодавства. 

1.2. Сутність і основніпоняття валютного законодавства. 

1.3. Система органів, щоздійснюютьвалютнерегулювання. 

1.4. Правоверегулюваннявалютнихоперацій. 

1.5. Валютний контроль і відповідальність за 
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порушеннявалютногозаконодавства. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що означає поняття «валютне законодавство»? 

2. Розкрийте суть валютного регулювання в державі. 

3. Які особливості використання іноземної валюти в 

господарському обігу? 

4. Яке призначення валютного фонду і де він створюється? 

5. Які органи здійснюють валютне регулювання? 

6. Що слід розуміти під валютними обмеженнями? 

7. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення 

валютних операцій на території України та визначає принципи 

валютного регулювання? 

8. Які особливості здійснення валютних операцій 

резидентами і нерезидентами? 

9. Які органи здійснюють валютний контроль на території 

України? 

10.  Яка відповідальність настає за порушення валютного 

законодавства? 

11.  Охарактеризуйте НБУ як головний орган валютного 

регулювання і валютного контролю. 

 

Теми рефератів 

 

1. Монетарні та валютні війни як інструмент економічної 

політики 

2. Оцінкавпливуіноземногокапіталу на 

ефективністьдіяльностібанківУкраїни 

3. Правова проблематика 

нормативногорегулюванняпереказукоштівнебанківськимиюридичним

и особами: історіяпитання, сучаснезаконодавство, 

перспектививдосконалення 

4. Комунікаційнаполітика НБУ та валютний курс. 
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5. Парадигма встановленнякореспондентськихвідносин з 

іноземними банками. 

6. Підвищеннядієвості державного валютного контролю. 

7. Оцінка кредитного ризикуфорварднихвалютнихугод. 

 

Тема 8.Основибанківського права розвинутихкраїн. 

Питання до розгляду. 

 

1.1. Основибанківського права розвинутихкраїн. 

1.2. Суть банківського права розвинутихкраїн. 

1.3. Правоварегламентаціябанківськоїдіяльності в 

розвинутихкраїнах. 

1.4. Організація і функціонуваннябанківських систем 

розвинутихкраїн. 

1.5. Інститутбанківськоїтаємниці в зарубіжномузаконодавстві. 

  

Контрольні запитання 

 

1. Дайте визначення суті банківського права провідних 

зарубіжних країн. 

2. Назвіть основні джерела банківського права провідних 

зарубіжних країн. 

3. Охарактеризуйте банківську систему Великобританії. 

4. Чим відрізняється банківська система  Німеччини від 

банківської системи Японії. 

5. Які особливості побудови банківського нагляду в різних 

країнах? 

6. Яка побудова кредитно-банківської системи Франції? 

7. Як питання банківської таємниці відображено в законі 

західних країн? 

8. Що ви знаєте про відповідальність за розголошення 

банківської таємниці в розвинутих країнах? 

9. Назвіть структуру банківської системи Росії. 

10.  Які особливості побудови Федеральної резервної системи 



16 
 
США? 

 

Теми рефератів 

 

1. Діагностуваннякризи з боку центральнихбанків: зарубіжний 

та вітчизнянийдосвід 

2. Практика роботи з проблемними активами банків: 

світовийдосвід і реаліїУкраїни 

3. Регулювання іноземного капіталу у банківській системі: 

зарубіжний досвід та його імплементація в Україні 

4. Економічнабезпекабанків: стан та проблеми. 

5. Теоретичніаспектистворенняскорингових моделей. 

6. Інноваційні стратегії у підвищенні якості банківських 

послуг і продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 
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