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В дисертації вперше у вітчизняній науці міжнародного права проведено 

комплексне дослідження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, що 

включає аналіз поняття та структури, становлення та історичного розвитку 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, визначення особливостей 

сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на 

універсальному, регіональному та локальному рівнях, змісту та значення сучасних 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, вивчення проблемних 

питань імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в 

банківське право України та вироблення пропозицій щодо забезпечення повної 

імплементації в банківське право України Основних принципів ефективного 

банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду. 

В ході дослідження встановлено, що на даний час міжнародна регламентація 

банківської діяльності здійснюється шляхом використання правових норм, що 

відносяться до міжнародного публічного права та міжнародного приватного права, а 

також норм «м’якого» права та неправових технічних норм. За результатами аналізу 

автором запропоновано визначення поняття «міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності». 

Визначено структуру міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

за сферою дії та предметом регулювання. Так, за критерієм сфери дії автор виділяє 

міжнародно-правові стандарти банківської діяльності на універсальному, 

регіональному та локальному рівнях, вироблені в рамках більш ніж 30 міжнародних 

організацій та міжнародних утворень, що не мають статусу класичної міжнародної 
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організації. За предметом регулювання автор виділяє стандарти доступу на ринок 

банківських послуг, стандарти пруденційного нагляду за діяльністю банків, 

стандарти монетарної політики та фінансової стабільності, стандарти розрахунків та 

нагляду (оверсайту) платіжних систем, стандарти побудови ефективної системи 

гарантування вкладів, стандарти запобігання та протидії використанню банківської 

системи для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. 

З’ясовано, що міжнародне міжвідомче співробітництво між центральними 

банками держав світу на регіональному та універсальному рівнях виникає на початку 

ХХ ст. До цього співробітництво між центральними банками мало переважно 

двосторонній характер. По мірі розвитку співробітництва виникла необхідність в його 

інституційному забезпеченні, що знайшло своє відображення у створенні в 1930 р. 

Банку міжнародних розрахунків. Цілеспрямована міжнародно-правова регламентація 

банківської діяльності виникає лише у другій половині ХХ ст. 

На сьогоднішній день міжнародно-правові стандарти банківської діяльності на 

універсальному рівні вироблені в рамках більш ніж 10 міжнародних організацій та 

утворень, зокрема в рамках Базельського комітету з банківського нагляду, 

Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Світової організації торгівлі, Ради 

з фінансової стабільності, Комітету з глобальної фінансової системи, Комітету з 

платежів та інфраструктури ринку, Міжнародної асоціації страховиків депозитів, 

Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, Організації 

економічного співробітництва та розвитку.  

Регіональні та локальні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 20 міжнародних організацій та утворень в Азії, Африці, 

Америці та Європі. Спеціалізовані міжнародні організації та утворення для 

вироблення та імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

також створені офшорними, арабськими та франкомовними державами. 

Автор приходить до висновку про те, що більшість регіональних та локальних 

моделей міжнародно-правового регулювання банківської діяльності були створені з 

метою визначення порядку та надання взаємної допомоги з імплементації стандартів 
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Базельського комітету з банківського нагляду з урахуванням місцевої специфіки, а 

також розвитку національних банківських систем, обміну досвідом та проведення 

навчально-освітніх заходів, спрямованих на підвищення рівня знань працівників 

національних органів банківського регулювання та нагляду. 

Окрему увагу приділено регіональним стандартам банківської діяльності 

Європейського Союзу, що засновуються на стандартах Базельського комітету, проте 

значно розширені за рахунок імплементації положень щодо формування єдиного 

внутрішнього ринку. Автор наголошує на тому, що сучасний стан розвитку 

регіональних стандартів банківської діяльності в ЄС характеризується переходом до 

завершальної стадії формування Європейського банківського союзу. 

В дослідженні проаналізовані причини необхідності імплементації 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське право України, 

а також проблемні питання, які зумовили неповну імплементацію міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності в банківське право України.  

Також, у роботі розглядається стан імплементації в Україні Основних 

принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського 

нагляду – одного з основних універсальних стандартів банківської діяльності. За 

результатами дослідження автором сформульовано пропозиції щодо змін, які 

необхідно внести для забезпечення повної імплементації Основних принципів 

ефективного банківського нагляду в банківське право України. 

Ключові слова: міжнародно-правове регулювання банківської діяльності, 

міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, міжнародне банківське право, 

банківське регулювання та нагляд, пруденційне регулювання банківської діяльності, 

центральні банки, правові механізми контролю у сфері банківської діяльності, 

Базельський комітет з банківського нагляду, Європейський банківський союз, 

Основні принципи ефективного банківського нагляду, банківське право ЄС, 

імплементація міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське 

право України. 
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SUMMARY 

 

Savchuk S. S. International Law Standards of Banking Activity. – Qualified scientific 

manuscript. 

Thesis for a Candidate of Science (Law) degree, specialty 12.00.11 – “International 

Law” (293 – International Law). – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is the first comprehensive research in the Ukrainian science of the 

international law standards of banking activity including the analysis of concept and 

structure, origin and development of the international law standards of banking activity, 

specific features of the contemporary international law approach to regulating banking 

activity on the universal, regional and local levels. The thesis also focuses on the contents 

and implications of the contemporary international law standards of banking activity, the 

outstanding problems of their implementation in the Ukrainian banking law as well as 

elaborates proposals to ensure full implementation of the Core Principles for Effective 

Banking Supervision of the Basel Committee on Banking Supervision in the Ukrainian 

banking law. 

The author notes that currently the banking activity on the international level is 

regulated by norms of law, including international public law and international private law, 

as well as by “soft” law and non-legal technical norms. Based on this analysis, the author 

proposes definition of the notion of “international law standards of banking activity”. 

In the research, the author defines the structure of the international law standards of 

banking activity. Under the criteria of the scope of application, the author differentiates 

between the international law standards of banking activity on the universal, regional and 

local levels elaborated within more than 30 international and quasi-international 

organizations. Under the criteria of the subject of regulation, the author outlines the 

standards of access to banking market, the standards of prudential supervision, the standards 

of monetary policy and financial stability, the standards of payments and supervision 

(oversight) of payment systems, the standards of effective deposit insurance, the standards 

of combating money laundering, financing of terrorism and proliferation. 
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The international cooperation between central banks on the regional and universal 

levels emerged in the beginning of the XX century. Before that, the cooperation between 

central banks was typically bilateral. As the time went on the need arose to institutionalize 

the cooperation between central banks resulting in establishment in 1930 of the Bank for 

International Settlements. The purposive international law regulation of banking activity 

appeared only in the second half of the XX century. 

Currently the international law standards of banking activity on the universal level 

are formulated within more than 10 international and quasi-international organizations, 

including the Basel Committee on Banking Supervision, the International Monetary Fund, 

the World Bank, the World Trade Organization, the Financial Stability Board, the 

Committee on the Global Financial System, the Committee on Payments and Market 

Infrastructures, the International Association of Deposit Insurers, the Financial Action Task 

Force, the Organization for Economic Co-operation and Development. 

International law standards on the regional and local levels have been elaborated 

within more than 15 international and quasi-international organizations in Asia, Africa, 

America and Europe. Specialized international and quasi-international organizations for 

preparation and implementation of the international law standards of banking activity have 

been established by the offshore, Arab and francophone countries. 

The author concludes that the majority of regional and local models of international 

law regulation of banking activity aim to define the common procedure and provide mutual 

assistance in implementation of standards of the Basel Committee on Banking Supervision 

in view of the local context. Among other aims, the author notes ensuring development of 

national banking systems, sharing experiences, education and training activities in order to 

improve knowledge of central banks and monetary agencies’ employees. 

Special focus in the research is made on the EU regional standards of banking activity 

which are based on the standards of the Basel Committee, but are significantly broadened 

to ensure implementation of the single internal market. Having analyzed the contemporary 

state of the EU banking law the author underlines that the European banking union has 

passed to the final stage of its formation.  
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The author also dwells on the reasons why the implementation of the international 

law standards in the Ukrainian banking law is necessary as well as on the problematic issues, 

which resulted in that the international law standards of banking activity have been 

implemented in Ukraine only partially. 

In the end of the research, the author analyses the status of implementation in Ukraine 

of the Core Principles for Effective Banking Supervision of Basel Committee on Banking 

Supervision – one of the main universal standards of banking activity. The author makes out 

proposals to ensure full implementation of the Core Principles for Effective Banking 

Supervision in the Ukrainian banking law. 

Keywords: international law regulation of banking activity, international law 

standards of banking activity, international banking law, banking regulation and 

supervision, prudential regulation of banks, central banks, control mechanisms in banking, 

Basel Committee on Banking Supervision, EU Banking Union, Core Principles for Effective 

Banking Supervision, EU banking law, implementation of the international law standards 

of banking activity in the banking law of Ukraine. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Специфіка розвитку банківського 

сектора економіки України зумовлює підвищений інтерес до міжнародного досвіду 

правового регулювання банківської діяльності. З проголошенням незалежності в 1991 

році Україна стала на власний шлях нормативно-правового регулювання діяльності 

банків. Водночас, відсутність власного досвіду регламентації банківської діяльності 

в умовах ринкової економіки призвела до необхідності розробки правових норм 

практично «з нуля». Відтак, застосування міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності не можна назвати актуальним лише на сучасному етапі: це 

питання було актуальним в минулому, залишається таким на сьогодні і навряд чи 

втратить свою актуальність в майбутньому. 

Банківські кризи, які охопили Україну в 2008-2009 рр. та 2014-2015 рр., виявили 

ряд серйозних недоліків у вітчизняному банківському регулюванні і нагляді та 

актуалізували потребу досліджень провідного світового досвіду регламентації 

банківської діяльності, квінтесенцією якого є міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності. Від здатності України перейняти кращий міжнародний досвід 

з цього питання залежить якість нормативно-правового регулювання банківської 

діяльності, успішність розвитку економіки та ступінь інтеграції України в світову 

фінансову систему. Крім того, обов’язок України забезпечити впровадження 

міжнародно-правових стандартів регулювання та нагляду у сфері банківських послуг 

передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським союзом, а отже є 

невід’ємною складовою комплексу заходів з європейської інтеграції нашої держави. 

Дослідження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності є 

актуальним і з загальнотеоретичної точки зору, оскільки значна частина стандартів 

вироблена в рамках міжнародних утворень, що не мають статусу класичної 

міжнародної організації, і є нормами «м’якого права». Діяльність відповідних 

міжнародних утворень є яскравим прикладом використання державами більш 

гнучких інституційних механізмів співробітництва та зумовлює необхідність 

наукового дослідження міжнародно-правових аспектів їх статусу та функціонування. 
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Вагомою є й потреба в дослідженні регіональних та локальних стандартів 

банківської діяльності. Зважаючи на те, що кожна модель міжнародного регулювання 

банківської діяльності в рамках кожної конкретної міжнародної організації або 

міжнародного утворення, що не має статусу міжнародної організації, відзначається 

своєю унікальністю, потреба комплексного дослідження досвіду іноземних держав зі 

співробітництва з питань регулювання банківської діяльності на регіональному та 

локальному рівнях обумовлюється низкою причин. По-перше, з огляду на 

необхідність розуміння специфіки інституційної основи співробітництва в рамках 

відповідних регіональних фінансових центрів. По-друге, регіональні та локальні 

стандарти засновуються на універсальних стандартах банківської діяльності, проте 

значно розширені за рахунок регулювання інших питань, які становлять особливий 

інтерес для їх учасників, що, в свою чергу, зумовлює необхідність дослідження сфер 

гармонізації банківських правовідносин в рамках відповідних регіональних та 

локальних стандартів. По-третє, розуміння досвіду іноземних держав з урегулювання 

банківської діяльності буде сприяти виробленню Україною оптимального підходу до 

удосконалення вітчизняного банківського регулювання та нагляду, міжнародної 

економічної політики нашої держави та дозволить максимізувати реалізацію 

національних інтересів у процесі побудови відносин з відповідними регіональними та 

локальними міжнародними організаціями та утвореннями. 

Загальнотеоретичну основу дослідження склали наукові праці фахівців з теорії 

міжнародного права і права міжнародних організацій, таких як: Т. О. Анцупова, 

Б. В. Бабін, М. О. Баймуратов, Нільс Блоккер (Niels Blokker), В. Г. Буткевич, 

О. В. Буткевич, Б. В. Ганюшкін, І. М. Глєбов, О. В. Задорожній, В. В. Ковалевський, 

В. П. Кошеваров, В. М. Кудрявцев, І. І. Лукашук, А. С. Мацько, В. В. Мицик, 

А. П. Мовчан, В. І. Муравйов, Т. М. Нешатаєва, Нгуєн Куок Дінь (Nguyen Quoc Dinh), 

М. Поточний, А. М. Талалаєв, Л. Д. Тимченко, Г. І. Тункін, М. О. Ушаков, 

А. Л. Федорова, Джеральд Фіцморіс (Gerald Fitzmaurice), В. М. Шаповал, 

Ю. С. Шемшученко, Г. Шермерс (Henry Schermers), О. О. Шибаєва, Малкольм Шоу 

(Malcolm Shaw), Є. Т. Усенко, О. М. Шпакович та ін. 
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При написанні дисертації також були використані роботи фахівців у сфері 

міжнародного банківського права, банківського права ЄС, права міжнародних 

фінансових організацій та порівняльного банківського права, таких як: Джордж 

Вокер (George Walker), Джеффрі Вуд (Geoffrey Wood), Маттіас Гердеген (Matthias 

Herdegen), Крістос Гортсос (Christos Gortsos), Данкен Елфорд (Duncan E. Alford), Етан 

Капштайн (Ethan B. Kapstein), Форрест Кейпі (Forrest Capie), Стівен Кларке (Stephen 

Clarke), Б. М. Криволапов, О. С. Лінніков, О. А. Мірошниченко, Джозеф Нортон 

(Joseph J. Norton), М. В. Сенаторов, О. В. Сенаторова, М. В. Старинський та ін. 

Разом із науковими працями юристів-міжнародників у дисертації знайшли 

відображення також публікації фахівців з банківської справи та міжнародних 

фінансів, таких як: Стеффен Андерсен (Steffen Andersen), О. І. Береславська, 

Д. І. Бойко, Майкл Бордо (Michael Bordo), Алессандро Жіованніні (Alessandro 

Giovannini), О. О. Коковіхіна, О. В. Колесников, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, 

Н. Р. Швець та ін. 

Питанням розвитку міжнародної регламентації банківської діяльності в рамках 

Базельського комітету з банківського нагляду та його правового статусу присвячені 

праці таких іноземних вчених, як: Клаудіо Боріо (Claudio Borio), Чарльз Гудхерт 

(Charles Goodhart), П’є Клемент (Piet Clement), Маціар Пейхані (Maziar Peihani), 

Джіанні Тоніоло (Gianni Toniolo) та ін. 

Попри актуальність теми дисертації, ступінь її наукової розробки в міжнародно-

правовій доктрині є незадовільним, комплексних досліджень ані вітчизняною, ані 

іноземною наукою досі не проведено. Ретельне дослідження дозволяє сформувати 

цілісне бачення міжнародно-правових стандартів банківської діяльності і їх місце в 

сучасному міжнародному праві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Розбудова міжнародних, правових, політичних 

та економічних основ державності України» № 97128 (у рамках теми наукового 

дослідження Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних 
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процесах» №011БФ048-01 – відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

міжнародного права Інституту). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення комплексного 

аналізу теоретико-історичних, нормативних та інституційних аспектів міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності, визначення структури міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності, особливостей сучасної міжнародної 

регламентації банківської діяльності на універсальному, регіональному та 

локальному рівнях, вивчення проблемних питань імплементації міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності в Україні та вироблення пропозицій щодо 

забезпечення повної імплементації в банківське право України Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду. 

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

та міжнародні відносини, що виникають у зв’язку з виробленням, затвердженням та 

реалізацією міжнародно-правових стандартів банківської діяльності.  

Предметом дослідження є теоретико-історичні, нормативні та інституційні 

аспекти міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, міжнародні 

договори, міжнародно-правові звичаї, односторонні акти держав, акти міжнародних 

організацій та утворень без статусу міжнародної організації, норми «м’якого права», 

акти внутрішнього законодавства в динаміці їх створення і реалізації, рішення 

міжнародних і національних судових установ, дипломатичні документи, заяви і 

виступи державних діячів, наукові праці у сфері міжнародного, конституційного, 

цивільного, фінансового та інших галузей права. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

‒ визначити юридичний зміст поняття міжнародно-правовий стандарт 

банківської діяльності і правові наслідки його застосування в процесі міжнародно-

правового регулювання відносин у банківській сфері як в процесі об’єктивного 

зобов’язування суб’єктів міжнародного права до відповідних дій згідно з вимогами 

стандартів; 

‒ визначити основні міжнародно-правові поняття щодо регулювання 

банківської діяльності, граничні з категорією міжнародно-правових стандартів 
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банківської діяльності, їх співвідношення та функції в процесі міжнародно-правового 

регулювання банківської діяльності;  

‒ визначити структуру міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності;  

‒ визначити основні етапи становлення та розвитку міжнародного 

співробітництва у банківській сфері; 

‒ дослідити сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності 

та здійснити їх класифікацію; 

‒ дослідити роль і місце сучасних міжнародних організацій та утворень без 

статусу міжнародної організації в процесі формування змісту і реалізації міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності на універсальному рівні;  

‒ вивчити специфіку міжнародно-правового регулювання банківської 

діяльності на регіональному та локальному рівнях; 

‒ виявити особливості пруденційного регулювання банківської діяльності в 

Європейському Союзі; 

‒ визначити проблемні питання імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України; 

‒ надати пропозиції щодо забезпечення повної імплементації в банківське 

право України Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського 

комітету з банківського нагляду. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів і 

підходів, принципів пізнання нормотворення і застосування міжнародного права, які 

застосовуються в сучасній науці міжнародного публічного права.  

Так, діалектичний метод дозволив розкрити характер залежності 

нормативного регулювання банківської діяльності від особливостей розвитку 

міжнародного права на різних етапах. Також він дав можливість вивчити об’єктивні 

правові явища у їхній системній взаємопов’язаності та взаємозумовленості. Закон 

єдності й боротьби протилежностей уможливив виявлення суперечливих тенденцій 

міжнародного співробітництва у банківській сфері та формування міжнародно-
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правових стандартів банківської діяльності, що вплинули на реалізацію державами та 

іншими суб’єктами міжнародного права договірних і звичаєвих норм міжнародного 

права. Закон заперечення заперечення дав змогу встановити форми взаємовпливу 

різних етапів розвитку міжнародного співробітництва у банківській сфері. 

Формально-логічний метод використано для визначення основних понять, 

юридичних категорій у сфері міжнародного регулювання банківської діяльності, 

визначення нормативного змісту міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності. 

Метод тлумачення норм дав можливість з’ясувати сутність і провести аналіз 

юридичного змісту положень універсальних, регіональних та локальних 

міжнародних документів з питань регулювання банківської діяльності. 

Метод системного аналізу дозволив виявити внутрішні зв’язки міжнародних 

норм, принципів і інститутів; структурні зв’язки в практиці діяльності міжнародних 

організацій та утворень, що не мають статусу міжнародної організації, щодо 

формування та реалізації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності; 

здійснити систематизацію міжнародно-правових стандартів банківської діяльності та 

правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності; дослідити проблемні 

питання імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в 

банківське право України. 

Порівняльно-правовий метод використовувався для оцінки відмінностей у 

підходах до міжнародного регулювання банківської діяльності на універсальному, 

регіональному та локальному рівнях; вивчення стану імплементації в банківське 

право України Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського 

комітету з банківського нагляду. 

Історико-правовий метод використано при дослідженні еволюції 

міжнародного співробітництва у банківській сфері, виявленні основних притаманних 

різним періодам рис, стереотипів і закономірностей. 

Методи прогнозування і моделювання застосовано для оцінки тенденцій 

розвитку міжнародного співробітництва у банківській сфері та розробки пропозицій 
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щодо імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду 

Базельського комітету з банківського нагляду в банківське право України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першою у вітчизняній доктрині міжнародного права комплексною науковою працею, 

в якій здійснено науково-теоретичне дослідження міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності, вироблених на універсальному, регіональному та локальному 

рівнях. 

У дисертації сформульовано концептуальні положення та висновки, що мають 

наукову новизну, є особистим внеском автора в дослідження наукової проблеми і 

полягають у тому, що вперше: 

1. Визначено нормативну структуру міжнародної регламентації банківської 

діяльності, що здійснюється шляхом використання правових норм, норм «м’якого» 

права та неправових технічних норм. За кожним з вказаних напрямів розкрито 

основні риси, закономірності, а також перелік міжнародних організацій та інших 

міжнародних утворень, що не мають статусу класичної міжнародної організації, в 

рамках яких здійснюється розробка та впровадження відповідних норм;  

2. Визначено структуру сучасних міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності за критеріями сфери дії та предмету регулювання;  

3. Встановлено причини та час виникнення міжнародного міжвідомчого 

співробітництва між центральними банками держав світу, першого міжнародно-

правового стандарту банківської діяльності; доведено, що цілеспрямована 

міжнародно-правова регламентація банківської діяльності виникає лише у другій 

половині ХХ ст.; 

4. Розроблено класифікацію правових механізмів контролю у сфері банківської 

діяльності, в яких знаходить своє відображення зміст сучасних міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності; 

5. Запропоновано класифікацію документів, вироблених в діяльності 

Базельського комітету з банківського нагляду, за предметом регулювання; 

6. Здійснено дослідження міжнародно-правового статусу міжнародних 

організацій та інших утворень, в рамках яких здійснюється співробітництво з питань 
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регулювання банківської діяльності на універсальному, регіональному та локальному 

рівнях. Зроблено висновки щодо наявності або відсутності у відповідних утворень 

статусу класичної міжнародної організації за міжнародним правом. Визначено 

основні напрямки їх діяльності та основні міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності, вироблені в їх рамках; 

7. Зроблено висновки про те, що більшість регіональних та локальних моделей 

міжнародного регулювання банківської діяльності були створені з метою визначення 

порядку та надання взаємної допомоги з імплементації стандартів Базельського 

комітету з банківського нагляду з урахуванням місцевої специфіки, а також розвитку 

національних банківських систем, обміну досвідом та проведення навчально-освітніх 

заходів, спрямованих на підвищення рівня знань працівників національних органів 

банківського регулювання та нагляду; 

8. Зроблено висновки про те, що Рада з ісламських фінансових послуг 

позиціонується як аналог Базельського комітету для учасників ринку ісламської 

банківської діяльності та ісламських фінансових послуг, що ґрунтується на 

особливому підході, узгодженому з релігійними принципами ісламу; 

9. Визначено причини необхідності імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України; запропоновано їх 

класифікацію на юридичні та економічні причини; 

10. Визначено основні проблемні питання, що зумовили неповну 

імплементацію міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в Україні; 

11. Надано пропозиції щодо практичних дій, необхідних для повної 

імплементації в банківське право України Основних принципів ефективного 

банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду. 

Удосконалено:  

12. Положення щодо причин створення Базельського комітету з банківського 

нагляду; охарактеризовано основні етапи становлення та розвитку міжнародного 

співробітництва в рамках Базельського комітету; 

13. Співвідношення визначень термінів «банк» та «кредитна установа», 

переліку банківських послуг та видів діяльності кредитної установи за 
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законодавством України, правом Європейського союзу та національними 

законодавствами держав-членів Європейського Союзу; 

14. Аналіз практики вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі 

щодо торгівлі фінансовими, в тому числі банківськими, послугами. Визначено, що 

практика вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі стосувалася 

обмежень на ринку переказу коштів, обмежень з транскордонного постачання 

фінансової інформації та діяльності іноземних постачальників фінансової інформації, 

а також обмежень щодо застосування режиму найбільшого сприяння та зобов’язань 

щодо доступу на ринок фінансових послуг.  

Отримали подальший розвиток: 

15. Визначення поняття «міжнародно-правові стандарти», на основі чого 

автором запропоновано визначення поняття «міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності» у вузькому та широкому розумінні; 

16. Положення щодо наявності у Банку міжнародних розрахунків статусу 

міжнародної організації; 

17. Дослідження основних джерел права ЄС, які визначають структуру та 

механізм функціонування Європейського банківського союзу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, результати і висновки можуть 

бути використані: 

‒ у науково-дослідній роботі – як основа для подальших наукових досліджень 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, у тому числі вивчення 

проблемних питань імплементації окремих стандартів, зокрема присвячених капіталу 

та ліквідності банків, ефективному нагляду за діяльністю банків та банківських груп, 

управлінню ризиками банків; 

‒ у науково-освітній діяльності – під час розробки і викладання курсів та 

спецкурсів з міжнародного банківського права у вищих навчальних закладах, 

підготовки відповідних розділів підручників і навчальних посібників; 

‒ у практичній сфері – у діяльності органів державної влади та управління 

(зокрема Національного банку України та Міністерства фінансів України), 
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юридичних осіб публічного права (в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб) при формуванні правової позиції України у відносинах з Базельським комітетом 

з банківського нагляду, Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом, 

Світовим банком, Світовою організацією торгівлі, іншими міжнародними 

організаціями та утвореннями в контексті імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України та забезпечення їх 

реалізації в державній політиці, а також для вдосконалення договірно-правових та 

інституційних механізмів регламентації банківської діяльності. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано здобувачем особисто, всі 

результати роботи, сформульовані висновки, положення і рекомендації обґрунтовано 

на основі особистого доробку автора. Для аргументації окремих положень роботи 

використовувались праці інших вчених, на які зроблено відповідні посилання. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення, висновки і пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювались на 

засіданнях кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Положення дисертаційного 

дослідження автор використовував в навчальному процесі, зокрема при викладанні 

практичних занять з міжнародного права, а також при розробці проекту лекцій з 

міжнародного банківського права в рамках курсу з міжнародного економічного права 

в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на таких 

науково-практичних конференціях та міжнародних конгресах: Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична 

цінність та практичні результати» (14-19 березня 2016 р., м. Братислава, Словаччина), 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (6-8 квітня 2016 р., м. Київ), Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (27 жовтня 2016 р., м. Київ), Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» 
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(30 березня 2017 р., м. Київ), Міжнародний конгрес з європейського права 

(21-22 квітня 2017 р., м. Київ), Третя міжнародна мультидисциплінарна конференція 

«Чорноморські наукові студії» (19 травня 2016 р., м. Одеса). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено у 17 

наукових публікаціях, у тому числі в 11 наукових статтях, з яких 10 статей 

опубліковано у наукових фахових періодичних виданнях України з юридичних наук, 

1 – в іноземному науковому періодичному виданні, а також у 6 опублікованих тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Структурно дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів та висновки до кожного розділу, 

висновків, списку використаних джерел та двох додатків (список публікацій 

здобувача та відомості про апробацію результатів дисертації). Загальний обсяг 

дисертації становить 259 сторінок, з яких основна частина роботи – 214 сторінок. 

Список використаних джерел становить 28 сторінок та налічує 300 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ                               

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Поняття та структура міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності 

 

Посилення глобалізації в розвитку світової економіки та збільшення 

транскордонного руху капіталу, негативний досвід світових фінансових криз та 

висновки щодо ролі центральних банків та фінансових установ в їх виникненні 

призвели до появи міжнародної регламентації банківської діяльності на 

універсальному, регіональному та локальному рівнях. 

Доктринальні визначення поняття «банківська діяльність» є досить 

різноманітними: одні вчені наголошують на суб’єктному складі, інші – на об’єктному, 

треті вважають, що банківську діяльність необхідно визначати, виходячи з 

визначення тієї сфери соціально-економічного життя чи тих суспільних відносин, 

регулювання яких повинно здійснюватися самим банківським правом, четверті 

акцентують увагу на діях у межах діяльності [44, c. 12]. 

Визначення поняття «банківської діяльності» можна наводити у вузькому та 

широкому розумінні. 

У вузькому розумінні банківська діяльність є сукупністю банківських операцій, 

що виступають формою реалізації функцій банків [17, c. 15]. Наведене визначення 

використовується і в законодавстві України, згідно з яким банківська діяльність 

становить собою сукупність трьох так званих класичних видів банківських послуг. 

Так, згідно зі статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 

осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Щодо характерних рис банківської діяльності у вузькому розумінні вчені виділяють 

такі: 1) систематичність банківських операцій; 2) загальна комерційна спрямованість 

банківських операцій; 3) діяльність здійснюється особливими суб’єктами – банками; 
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4) правила здійснення банківської діяльності знаходяться під захистом держави [81, 

c. 11]. 

У широкому розумінні банківська діяльність включає не тільки комплекс 

банківських операцій, але й відносини стосовно організації та функціонування 

банківської системи [74, c. 113]. Наведене визначення можна конкретизувати, 

доповнивши відносинами щодо створення, діяльності, реорганізації і ліквідації 

банків, здійснення банками всіх дозволених видів діяльності (окрім банківської, 

також й інших видів діяльності, що можуть здійснюватися банками згідно з 

національним законодавством), створення належного конкурентного середовища на 

банківському ринку, забезпечення захисту вкладників та інших клієнтів банків, 

забезпечення фінансової стабільності в державі. Стосовно характерних рис 

банківської діяльності у широкому розумінні, вчені відзначають, що банківська 

діяльність спрямована на функціонування та розвиток банківської системи, 

реалізацію грошово-кредитної політики держави [33, c. 92]. 

За своєю природою міжнародні банківські відносини можуть бути: 

‒ приватно-правовими (майнові відносини у банківській сфері між суб’єктами 

міжнародного приватного права, ускладнені іноземним елементом: наприклад, 

відносини, що виникають при транскордонному переказі коштів між фізичними 

особами, здійсненні міжнародного міжбанківського кредитування, оформленні та 

здійсненні платежів за міжнародними векселями, гарантіями та акредитивами); 

‒ публічно-правовими (встановлення державами уніфікованих підходів до 

проведення грошово-кредитної політики, забезпечення фінансової стабільності, 

здійснення міжнародних розрахунків, запобігання та протидії використанню 

банківської системи для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, міждержавні 

відносини у сфері регулювання та нагляду за діяльністю банків та ін.). 

Міжнародна регламентація банківської діяльності здійснюється шляхом 

використання правових норм, норм «м’якого» права, а також неправових технічних 

норм. 
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На даний час кількість та важливість норм міжнародного права, що 

регламентують банківську діяльність, зросли настільки, що дало підстави окремим 

дослідникам говорити про існування міжнародного публічного банківського права як 

підгалузі міжнародного публічного фінансового права [181] або навіть як окремої 

галузі міжнародного права [229, c. 580]. 

Міжнародне банківське право як сукупність норм міжнародного публічного 

права слід відрізняти від однойменного інституту міжнародного приватного права, 

що регулює банківську діяльність як приватно-правові відносини, ускладнені 

іноземним елементом. 

Специфічною рисою міжнародної регламентації банківської діяльності є 

широке використання норм «м’якого права», зокрема актів міжнародних організацій, 

що не мають юридично обов’язкового характеру, актів міжнародних неурядових 

організацій (МНУО) та інших міжнародних утворень, що не мають статусу класичної 

міжнародної організації за міжнародним правом, тлумачень та практики застосування 

таких актів, спільних заяв міжнародних діячів тощо.  

Так, один з основних органів міжнародного міжвідомчого співробітництва 

центральних банків держав світу – Базельський комітет з банківського нагляду – не 

має статусу класичної міжнародної організації за міжнародним правом, а його 

рішення не мають юридичного обов’язкового характеру. Більш детально причини 

відсутності у Базельського комітету статусу класичної міжнародної організації за 

міжнародним правом будуть проаналізовані у підрозділі 3.3 розділу 3 цього 

дослідження. 

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення, 

затверджені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів 

(Financial Action Task Force / FATF) в 2012 р., мають рекомендаційний характер і 

також відомі під назвою «Рекомендації FATF» [209]. «Рекомендації FATF» 

передбачають 40 принципів побудови національної системи протидії легалізації 

коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї 

масового знищення.  
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Незважаючи на те, що «Рекомендації FATF» формально мають необов’язковий 

характер, їх значення для міжнародного співтовариства є настільки високим, що 

недотримання державою «Рекомендацій FATF» та включення держави до Переліку 

юрисдикцій з високим ступенем ризику та юрисдикцій, що відмовляються 

співпрацювати з FATF [169], на практиці може призвести до значних ускладнень і 

навіть зупинення міжнародних грошових переказів до відповідної держави, а також з 

неї. Рада Безпеки ООН в Резолюції 1617 (2005) закликала всі держави дотримуватися 

міжнародних стандартів, що містяться в «Рекомендаціях FATF», з метою 

забезпечення ефективної протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, 

та фінансуванню тероризму [284]. 

Хоча норми «м’якого права» самі по собі не мають юридично обов’язкового 

характеру, окремі з них мають такий фактичний вплив на регулювання міжнародних 

відносин, що на практиці він є аналогічним впливу юридично обов’язкових норм 

міжнародного права. 

Набуття нормами «м’якого права» юридично обов’язкової сили носить 

характер de lege ferenda та потребує подальшого визнання з боку держав та 

затвердження у міжнародних договорах або закріплення внаслідок тривалості 

застосування та визнання обов’язкового характеру в якості звичаєвої норми 

міжнародного права. 

Міжнародна регламентація окремих аспектів банківської діяльності також 

здійснюється із використанням неправових технічних норм, вироблених у діяльності, 

зокрема, Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Товариства всесвітніх 

міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT). Відповідні норми спрямовані 

на забезпечення технічної стандартизації з метою досягнення певного ступеня 

впорядкованості у відповідній сфері. 

Так, Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) затвердила понад 15 

міжнародних стандартів у банківській сфері, зокрема міжнародний класифікатор 

валют держав світу, міжнародний стандарт номера банківського рахунку, схема 

обміну повідомленнями при здійсненні переказу коштів, стандарт із надання 

банківських послуг з використанням дистанційних каналів зв’язку. 
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Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) 

затвердило ряд технічних стандартів з обміну інформацією між банками держав світу, 

а також забезпечує міжбанківський обмін інформацією на основі розроблених 

стандартів. Так, станом на серпень 2017 року учасниками системи SWIFT були 11 331 

фінансових установ по всьому світу, загальна кількість повідомлень, направлених по 

системі SWIFT у серпні 2017 року, склала близько 4,6 млрд повідомлень [276]. 

Основна мета затвердження відповідних неправових технічних норм – 

сприяння міжнародній торгівлі, науково-технічному співробітництву та сталому 

розвитку людства [194].  

Як зазначає І. І. Лукашук, на відміну від правових, неправові технічні норми не 

володіють юридичною силою і застосовуються в силу їх розумності [36, c. 149]. 

Таким чином, міжнародна регламентація банківської діяльності на 

сьогоднішній день здійснюється шляхом використання як правових, так і неправових 

норм. 

Слід відзначити, що на даний час в науковій юридичній літературі та діяльності 

міжнародних неурядових організацій (МНУО) паралельно використовується ряд 

суміжних понять: «міжнародний стандарт», «міжнародний правовий стандарт», 

«міжнародно-правовий стандарт» [29, c. 33; 39, c. 666; 212]. Щодо визначення цих 

понять існує багато альтернативних точок зору як з-поміж вітчизняних, так й 

іноземних вчених. Єдиного визначення відповідних термінів в чинних міжнародно-

правових документах імперативного характеру також немає [37, c. 35]. 

За своїм визначенням слово «стандарт» (від англ. standard – норма, зразок, 

модель; від франкського standhard, букв. – твердо стояти; етимологічно походить з 

готської мови: standan – стояти і hardus – твердий, міцний) означає документ, що 

встановлює для загального і багаторазового використання правила, загальні 

принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі [88, c. 614]. 

1. Стосовно визначення терміну «міжнародний стандарт», то, згідно з 

визначенням Міжнародної організації зі стандартизації міжнародний стандарт – це 
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стандарт, прийнятий міжнародною організацією з питань стандартизації і доступний 

для широкого кола користувачів [212].  

В більш широкому розумінні, на наш погляд, міжнародний стандарт можна 

визначити як сукупність понять, правил, принципів або характеристик, спрямованих 

на удосконалення міжнародного співробітництва шляхом досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості у певній сфері. 

Міжнародні стандарти розроблені практично для кожної галузі промисловості 

та сільського господарства, а також для інших сфер суспільної діяльності та життя 

людини, в тому числі для банківської сфери [64, c. 106].  

Основними міжнародними організаціями в сфері стандартизації є:  

‒ Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) – міжнародна неурядова 

організація, створена в 1947 р., участь в якій приймають національні органи 

державної влади зі стандартизації з 164 держав. В рамках Міжнародної організації зі 

стандартизації розроблено більш ніж 21991 міжнародних стандартів [90] практично в 

кожній галузі промисловості та сільського господарства, а також в інших сферах: від 

технічної апаратури до харчової безпеки, охорони здоров’я, оцінки екологічності 

масових заходів, ергономіки робочого місця працівника та діяльності з персонального 

фінансового планування [211]; 

‒ Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) – міжнародна неурядова 

організація, створена в 1906 р. для стандартизації у сфері електричних, електронних і 

суміжних технологій. В роботі Міжнародної електротехнічної комісії беруть участь 

національні органи державної влади зі стандартизації з 167 держав. В рамках 

Міжнародної електротехнічної комісії за час її існування розроблено більш ніж 9200 

міжнародних стандартів [195]; 

‒ Міжнародний союз електрозв’язку (ITU) – одна з найстаріших нині існуючих 

міжнародних організацій, створена в 1865 р., що на даний час має статус 

спеціалізованої установи ООН (Організації Об’єднаних Націй) з питань 

інформаційних та комунікаційних технологій. Міжнародним союзом електрозв’язку 

розроблено більш ніж 4000 міжнародних стандартів (що мають назву нормативні 

рекомендації) в сфері телекомунікацій [214]. 
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2. Під міжнародними правовими стандартами розуміються переважно наукові 

положення, виділені в результаті порівняльно-правового аналізу правових систем 

держав, що стосуються насамперед здійснення прав і свобод людини і громадянина 

та забезпечення функціонування державної влади на демократичних засадах [29, c. 

34]. 

Міжнародні правові стандарти самі по собі не є нормами міжнародного права. 

Водночас, міжнародні правові стандарти як наукові положення можуть складати 

елемент доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права, що є одним 

з джерел міжнародного права згідно зі статтею 38 Статуту Міжнародного Суду ООН.  

Також, міжнародні правові стандарти як доктринальні узагальнення 

нормотворчої практики держав можуть бути використані при розробці проектів 

міжнародних договорів та актів міжнародних організацій. Так, Директива 

Європейського парламенту та Ради 2013/36/ЄС «Про доступ до діяльності кредитних 

установ та пруденційний нагляд за кредитними установами та інвестиційними 

фірмами», що є одним з основних джерел банківського права ЄС, розроблена з 

урахуванням порівняльно-правового аналізу вимог банківського права держав-членів 

ЄС та в певній частині засновується на положеннях нормативно-правових актів 

Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin). 

Міжнародні правові стандарти з часом можуть набувати характер звичаєвих 

імперативних норм міжнародного права. Так, ряд міжнародних правових стандартів, 

закріплених у Загальній декларації прав людини 1948 р., набули характер звичаєвих 

імперативних норм міжнародного права [226, c. 76]. 

Прикладом інституціоналізованого вироблення та використання міжнародних 

правових стандартів є діяльність Європейської комісії за демократію через право 

(Венеціанська комісія), дорадчого органу Ради Європи. Згідно зі статтями 1 та 3 

Статуту завданнями діяльності Венеціанської комісії є посилення розуміння правових 

систем держав-членів, зокрема для їх зближення, проведення досліджень, розробка 

проектів міжнародних договорів та актів національного законодавства, а також 

надання консультацій. Одним з основних напрямків консультативної діяльності 
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Венеціанської комісії є надання допомоги державам з питань конституційного права 

для покращення функціонування демократичних інституцій та захисту прав людини. 

3. На відміну від міжнародних стандартів та міжнародних правових стандартів, 

міжнародно-правові стандарти є нормами міжнародного права та закріплюють 

міжнародні права і обов’язки держав. 

Так, на думку Тіунова О. І., міжнародно-правові стандарти – це базові 

положення міжнародного права, виражені у формі міжнародного договору, 

міжнародно-правового звичаю, рішення міжнародної організації, судового рішення, 

що сприяють регулюванню та розвитку міжнародних відносин, забезпечують 

функціонування як системи норм міжнародного права в цілому, так і його галузей, а 

також сприяють взаємозв’язку внутрішньодержавних та міжнародно-правових норм, 

імплементація яких в національне законодавство виступає одним з факторів розвитку 

внутрішньодержавної системи права. Міжнародно-правовий стандарт відображає 

єдність передбачених ним вимог для всіх учасників відповідного міжнародного 

зобов’язання, його мета – бути для них типовим орієнтиром, забезпечити їх рівні 

права та одноманітну поведінку в рамках відповідного стандарту [80, c. 74, 82]. 

В якості визначальних ознак міжнародно-правових стандартів Ляхівненко С. М. 

відзначає такі (при цьому, він називає їх міжнародними правовими стандартами, що 

не в повній мірі коректно): а) під ними, насамперед, розуміються єдині принципи і 

норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані в основних джерелах 

міжнародного права – як універсальних, так і в регіональних правових актах; б) вони 

є оптимальними юридичними вимогами стосовно правових систем держав-учасниць 

міжнародного співтовариства; в) вони відображають найкращі правові досягнення 

міжнародного права та співробітництва держав-членів міжнародної спільноти та 

держав-членів універсальних і регіональних міжнародних міжурядових організацій 

(ММУО); г) вони фіксуються у відповідних джерелах права у вигляді принципів і 

норм права; ґ) вони об’єктивуються через основні джерела міжнародного права; д) 

вони є обов’язковими вимогами для держав-учасників міжнародних договорів, що 

містять такі правові стандарти; е) вони є основою для узгодження міжнародного і 

національного права [39, c. 667]. 
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Як зазначає Білоцький С. Д., міжнародно-правові стандарти в значній мірі є 

складовою концепції «м’якого права», внаслідок чого їм притаманні такі основні 

ознаки: 1. Закріплені в актах міжнародного характеру. 2. Найчастіше не є 

безпосередньо юридично обов’язковими для держав. 3. Спрямовані на врегулювання 

суспільних відносин в певній галузі за допомогою взаємодії міжнародного та 

внутрішньодержавного правопорядків. 4. Мають модельний характер, що встановлює 

певні основні засади для держав. 5. Спрямовані на формування національного 

правопорядку, що відповідає сучасним уявленням «цивілізованого суспільства» про 

умови і рівень підтримання певної характеристики техніки, прав людини тощо. 

6. Приймаються державами добровільно [7, c. 140-141]. 

На думку Коробко І. І., міжнародно-правові стандарти – це міжнародно-правові 

норми, які закріплюють зобов’язання держав досягнути визначеного мінімального 

рівня розвитку правовідносин, стану чи явища у питаннях, що є предметом особливої 

зацікавленості міжнародного співтовариства, сприяють гармонізації та уніфікації 

національного регулювання цих питань, створюються та реалізуються за широкої 

участі міжнародного громадянського суспільства. Міжнародно-правові стандарти 

складаються з норм міжнародного права, рекомендацій міжнародних організацій (як 

ММУО та МНУО), тлумачення таких норм і рекомендацій, судової практики [29, 

c. 44].  

Як звертає увагу Гнатовський М. М. на прикладі стандартів Ради Європи (РЄ), 

зміст стандартів РЄ не може зводитися лише до норм конвенцій РЄ: їх зміст 

встановлюється шляхом комплексного аналізу конвенцій, практики Європейського 

Суду з прав людини, рекомендацій Комітету Міністрів та резолюцій Парламентської 

Асамблеї РЄ [11, c. 95]. 

Як зазначає Луць О. М., міжнародно-правові стандарти (при цьому, вона 

називає їх міжнародними правовими стандартами, що не в повній мірі коректно) – це 

основоположні принципи і норми міжнародного права, що встановлюють 

мінімальний рівень міжнародно-правового регулювання суспільних відносин в тій чи 

іншій сфері, якого держави зобов’язуються дотримуватися шляхом реалізації 

вказаних принципів і норм в своїй національній правовій системі [37, c. 38]. 
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На думку Іваночко І. Б., міжнародно-правові стандарти – це уніфіковані 

суб’єктами міжнародного права у відповідних документах норми та принципи 

міжнародного права, які виступають еталоном правового регулювання на 

національному рівні та інструментами гармонізації національних законодавств у 

відповідних сферах [23, c. 12]. 

Характеризуючи міжнародно-правові стандарти, Лушніков А. М. та Лушнікова 

М. В. зазначають, що міжнародно-правові стандарти – це не максимум того, що 

вимагає міжнародне співтовариство від держави, а мінімум того, що держава повинна 

забезпечити. В цьому контексті очевидним є їх пріоритет над національним 

законодавством. Держава вправі «підвищити цю планку», конкретизувати, 

адаптувати стандарти з урахуванням національних особливостей [38, c. 604]. 

Голубок С. О. звертає увагу на двоїсту природу міжнародно-правових 

стандартів: з однієї сторони, вони являють собою мінімально-допустимий консенсус, 

а з іншої сторони – виступають прикладами для наслідування. В цьому, на його думку, 

і полягає причина їх динамічності [12, c. 112]. 

Відтак, міжнародно-правові стандарти як мінімальні вимоги залишають 

державам певну дискрецію при їх впровадженні та дають змогу врахувати 

національні та історичні особливості, притаманні суспільствам у різних державах 

світу, різний рівень економічного розвитку; при цьому, імплементуючи міжнародно-

правові стандарти, держави вільні встановлювати більш високий рівень захисту [29, 

c. 38]. 

На сьогоднішній день міжнародна регламентація банківської діяльності 

здійснюється з використанням як міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності (що становлять норми міжнародного права), так і міжнародних стандартів 

банківської діяльності (що не містять норм міжнародного права). 

В якості міжнародно-правового стандарту банківської діяльності можна 

навести Додаток про фінансові послуги до Генеральної угоди про торгівлю послугами 

від 15.04.1994 (ГАТС), згідно з яким режим найбільшого сприяння, передбачений 

ГАТС при постачанні послуг та для постачальників послуг з держав-членів СОТ, 

поширено як на банківські послуги, які можуть здійснювати виключно банки 
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(зокрема залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та надання 

залучених коштів у кредит), так і на інші послуги, які мають право надавати банки 

(зокрема переказ коштів, фінансовий лізинг, надання гарантій і поручительств, 

укладення угод щодо фінансових інструментів, професійна діяльність на ринку 

цінних паперів, надання фінансових консультацій, обробка фінансової інформації, 

фінансове посередництво). Також, Додатком про фінансові послуги до ГАТС 

передбачено право держав-учасниць застосовувати заходи пруденційного 

регулювання, в тому числі для захисту прав клієнтів, вкладників, інвесторів або з 

метою забезпечення цілісності та стабільності фінансової системи. 

В якості міжнародного стандарту банківської діяльності, що не містить норм 

міжнародного права, можна навести стандарт Міжнародної організації зі 

стандартизації ISO 13616 «Міжнародний номер банківського рахунка», що визначає 

складові елементи міжнародного номера банківського рахунка для забезпечення 

автоматизації обробки інформації про міжнародні банківські перекази. 

На наш погляд, поняття «міжнародно-правові стандарти» може 

використовуватися у вузькому та широкому розумінні. 

У вузькому розумінні міжнародно-правові стандарти – це норми міжнародного 

права, що закріплюють зобов’язання держав досягнути визначеного мінімального 

рівня міжнародно-правового та/або внутрішньодержавного правового регулювання 

суспільних відносин, стану чи явища у певних сферах. 

У широкому розумінні під міжнародно-правовими стандартами можна 

розуміти сукупність норм міжнародного права та норм міжнародного «м’якого» 

права, що закріплюють зобов’язання та/або прагнення держав досягнути визначеного 

мінімального рівня міжнародно-правового та/або внутрішньодержавного правового 

регулювання суспільних відносин, стану чи явища у певних сферах. 

В цьому дослідженні для позначення більш широкого спектру джерел 

міжнародної регламентації банківської діяльності автор використовуватиме поняття 

«міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» в широкому розумінні, під 

яким розуміється сукупність норм міжнародного права та норм міжнародного 

«м’якого» права, які регулюють міжнародні відносини у банківській сфері та 
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закріплюють зобов’язання та/або прагнення держав досягнути визначеного 

мінімального рівня міжнародно-правового та/або внутрішньодержавного правового 

регулювання відносин у банківській сфері. 

За сферою дії сучасні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 30 міжнародних організацій та міжнародних утворень, 

що не мають статусу класичної міжнародної організації, на універсальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

На універсальному рівні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 10 міжнародних організацій та утворень, що не мають 

статусу класичної міжнародної організації, зокрема в рамках:  

‒ Базельського комітету з банківського нагляду;  

‒ Міжнародного валютного фонду;  

‒ Світового банку;  

‒ Світової організації торгівлі;  

‒ Ради з фінансової стабільності;  

‒ Комітету з глобальної фінансової системи;  

‒ Комітету з платежів та інфраструктури ринку;  

‒ Міжнародної асоціації страховиків депозитів;  

‒ Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів; 

‒ Організації економічного співробітництва та розвитку. 

На регіональному та локальному рівнях міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності вироблені в рамках більш ніж 20 міжнародних організацій та 

утворень, що не мають статусу класичної міжнародної організації, зокрема: 

‒ в Азії та Океанії – в рамках Асоціації держав Південно-Східної Азії, 

Азіатського банку розвитку, Ради голів центральних банків держав Східної Азії та 

Тихоокеанського регіону, Форуму голів центральних банків держав Південно-

Східної Азії, Нової Зеландії та Австралії, Організації центральних банків держав 

Південно-Східної Азії, Асоціації органів нагляду за діяльністю ринків фінансових 

послуг тихоокеанських держав, Регіональної групи з банківського нагляду держав 

Закавказзя, Центральної Азії та Російської Федерації; 
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‒ в Африці – в рамках Асоціації центральних банків Африки, Центрального 

банку держав Західної Африки, Банку держав Центральної Африки, Співтовариства 

розвитку Півдня Африки, Співтовариства Східної Африки, Комітету органів 

банківського нагляду Західної та Центральної Африки; 

‒ в Америці – в рамках Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки 

та Карибської групи органів банківського нагляду; 

‒ в Європі – в рамках Європейського Союзу та Групи органів банківського 

нагляду Центральної та Східної Європи; 

‒ між арабськими державами – в рамках Ради з ісламських фінансових послуг, 

Ради голів центральних банків та органів монетарної політики арабських держав, 

Ради співробітництва арабських держав Перської затоки; 

‒ між офшорними державами – в рамках Групи органів нагляду міжнародних 

фінансових центрів; 

‒ між франкомовними державами – в рамках Групи органів банківського 

нагляду франкомовних держав. 

За предметом регулювання міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності можна поділити на: 

‒ стандарти доступу на ринок банківських послуг; 

‒ стандарти пруденційного нагляду за діяльністю банків; 

‒ стандарти монетарної політики та фінансової стабільності; 

‒ стандарти розрахунків та нагляду (оверсайту) платіжних систем; 

‒ стандарти побудови ефективної системи гарантування вкладів; 

‒ стандарти запобігання та протидії використанню банківської системи для 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

розповсюдженню зброї масового знищення. 

Стандарти доступу на ринок банківських послуг полягають у визначенні 

режиму виходу на банківський ринок (шляхом реєстрації банку, отримання 

банківської ліцензії) та надання банківських послуг. У відповідних стандартах 

визначаються, зокрема, вимоги до структури власності юридичної особи, яка має 

намір здійснювати банківську діяльність, ділової репутації та професійної 
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придатності керівників банку, джерел походження коштів для формування капіталу 

банку, вимоги до бізнес-плану діяльності банку. В якості прикладів актів, в яких 

містяться відповідні стандарти, можна навести Основні принципи ефективного 

банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду 2012 р., 

Директиву 2013/36/ЄС та Регламент 575/2013 Європейського парламенту та Ради ЄС 

щодо вимог до капіталу, Методичні рекомендації з питань видачі банківських 

ліцензій Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки 2009 р. 

Окрема частина відповідних стандартів стосується доступу на ринок 

банківських послуг нерезидентів. Переважна більшість таких стандартів вироблена в 

рамках Світової організації торгівлі. Так, згідно з Додатком про фінансові послуги до 

Генеральної угоди про торгівлю послугами 1994 р. режим найбільшого сприяння, 

національний режим та вимоги щодо доступу на внутрішній ринок при постачанні 

послуг та для постачальників послуг з держав-членів СОТ поширено і на банківські 

послуги. 

Основними результатами застосування режиму найбільшого сприяння до 

банківських послуг в рамках СОТ стало покращення умов придбання банків 

нерезидентами, володіння нерезидентами участю у банках, в тому числі за рахунок 

зняття діючих в цій сфері обмежень, розширення можливостей банків з надання 

послуг в інших державах та більшого вибору організаційно-правових форм їх 

комерційної присутності (у вигляді відділень, філій, агентств, представництв тощо на 

території інших держав), спрощення процедур отримання банківських послуг 

нерезидентами, погодження призначення нерезидентів на посаду керівників банків 

[48, c. 130]. 

На регіональному рівні стандарти доступу нерезидентів на ринок банківських 

послуг вироблені в діяльності, зокрема, Європейського Союзу, 

Центральноафриканської банківської комісії, Співтовариства Східної Африки.  

Одні з найбільш розвинутих стандартів діють в рамках Європейського Союзу, 

в якому запроваджено принцип «єдиної банківської ліцензії» або «банківського 

паспорта», що полягає у визнанні дозволу на здійснення діяльності кредитної 

установи, виданого компетентними органами однієї держави-члена, на території 
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інших держав-членів ЄС [57, c. 41]. На підставі «єдиної банківської ліцензії» кредитна 

установа, яка отримала ліцензію в компетентному органі банківського нагляду будь-

якої з держав-членів ЄС, має право на надання банківських послуг на території інших 

держав-членів ЄС. 

Стандарти пруденційного нагляду за діяльністю банків полягають у 

встановленні як вимог до банківського нагляду, що здійснюють центральні банки або 

інші компетентні органи банківського нагляду, так і вимог до банків, виконання яких 

повинно забезпечити ефективний банківський нагляд. 

Термін «пруденційний» (від англ. prudential – розсудливий, розважливий, 

розумний; від лат. providentia – передбачення, передбачливість, розсудливість, 

розважливість, дбайливість [14, c. 829]) по відношенню до банківського регулювання 

переважно використовується в значенні «спрямований на запобігання системних 

економічних ризиків [54, c. 149], притаманних банківській діяльності [1, c. 141]» з 

метою забезпечення стабільності банків та банківської системи, захисту прав 

вкладників шляхом встановлення економічних нормативів діяльності банків [18, 

c. 15], вимог щодо дотримання ліцензійних умов здійснення банківської діяльності, а 

також особливих вимог до діяльності банків в окремих сферах. 

З-поміж стандартів пруденційного нагляду можна виділити стандарти 

ефективного нагляду за діяльністю банків та банківських груп, стандарти капіталу 

банків, стандарти управління ризиками банків, стандарти ліквідності банків, 

стандарти корпоративного управління та комплаєнсу в банках, стандарти проведення 

внутрішнього та зовнішнього аудиту банків. На універсальному рівні переважна 

більшість відповідних стандартів вироблена в діяльності Базельського комітету з 

банківського нагляду. На регіональному рівні слід виділити стандарти пруденційного 

нагляду, вироблені в діяльності Європейського Союзу, Асоціації органів нагляду за 

діяльністю банків Америки, Ради з ісламських фінансових послуг та Арабського 

комітету з банківського нагляду. 

Стандарти монетарної політики та фінансової стабільності стосуються вимог до 

прозорості грошово-кредитної політики, що проводиться центральними банками, 

проведення центральними банками політики впливу на банківський ринок, 
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спрямованої на попередження фінансових криз, оцінки системної важливості банків 

та здійснення їх регулювання, включаючи встановлення посилених вимог до 

системно важливих банків, вимог до складання та оприлюднення статистичної 

звітності банківського сектора держав світу (зокрема про облікову ставку, монетарну 

базу, в тому числі суму готівки в обігу, загальний розмір залучених депозитів, 

наданих кредитів, обсяг наданого торгового фінансування, суму зобов’язань перед 

внутрішньодержавними та міжнародними кредиторами), детінізації банківського 

сектора економіки. 

Основні стандарти монетарної політики та фінансової стабільності на 

універсальному рівні вироблені в діяльності Міжнародного валютного фонду, 

Світового банку, G10 («Великої десятки»). Зокрема, Міжнародним валютним фондом 

затверджено Кодекс найкращої практики з прозорості монетарної та фінансової 

політики 1999 р., що визначає такі принципи забезпечення прозорості грошово-

кредитної політики центральних банків: 

‒ чіткість ролі, обов’язків та цілей центральних банків при проведенні 

грошово-кредитної політики; 

‒ відкритість процесу вироблення рішень з питань грошово-кредитної 

політики; 

‒ доступність для громадськості інформації щодо грошово-кредитної 

політики; 

‒ підзвітність та гарантії добросовісності центрального банку. 

На регіональному рівні слід виділити стандарти монетарної політики та 

фінансової стабільності, затверджені в діяльності Європейського Союзу, Ради голів 

центральних банків та органів монетарної політики арабських держав, Арабського 

комітету з банківського нагляду. 

Стандарти розрахунків та нагляду (оверсайту) платіжних систем стосуються 

організації та функціонування платіжних систем, систем електронних грошей, 

здійснення транскордонного переказу коштів, уніфікації стандартів обміну даними та 

процесингу платежів, інфраструктури платіжних систем та її інтеграції, використання 

платіжних інструментів, електронного підпису при здійсненні переказу коштів, 
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електронної комерції, ефективності та безпеки платежів і розрахунків, захисту прав 

споживачів послуг з переказу коштів. 

На універсальному рівні провідну роль в затвердженні стандартів розрахунків 

та нагляду (оверсайту) платіжних систем відіграє Комітет з платежів та 

інфраструктури ринку. Зокрема, зазначеним Комітетом затверджено Загальні 

принципи надання послуг з міжнародного переказу коштів 2007 р., які стосуються 

необхідності: 

 забезпечення прозорості ринку надання послуг з переказу коштів, захисту 

прав споживачів на ньому;  

 удосконалення інфраструктури платіжних систем з метою підвищення 

ефективності послуг з переказу коштів;  

 побудови національного законодавства, що регулює надання послуг з 

переказу коштів, на основі принципів передбачуваності, недискримінації та 

пропорційності; 

 забезпечення конкуренції на ринку надання послуг з переказу коштів, 

включаючи доступ до внутрішньодержавної платіжної інфраструктури, здійснення 

управління ризиками. 

На регіональному рівні слід відзначити стандарти розрахунків та нагляду 

(оверсайту) платіжних систем, вироблені в діяльності Західноафриканського комітету 

з організації та стандартизації банківської та фінансової діяльності, Банківської 

асоціації Співтовариства розвитку Півдня Африки, Співтовариства Східної Африки, 

Арабського комітету з систем платежів та розрахунків, Ради співробітництва 

арабських держав Перської затоки. 

Стандарти побудови ефективної системи гарантування вкладів визначають 

вимоги до національної системи гарантування вкладів та критерії її оцінювання. 

Ключовим універсальним стандартом з побудови ефективної системи гарантування 

вкладів є Основні принципи ефективних систем страхування вкладів 2014 р., 

розроблені Міжнародною асоціацією страховиків депозитів спільно з Базельським 

комітетом з банківського нагляду, що визначають 16 принципів побудови системи 

страхування вкладів фізичних та юридичних осіб в державах світу, зокрема щодо 
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обов’язкової участі всіх банків в системі гарантування вкладів, визначення суми 

гарантованого відшкодування за вкладами, ознайомлення громадськості із 

можливостями та обмеженнями системи гарантування вкладів, побудови системи 

раннього оповіщення про можливість віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних. 

На регіональному рівні першим об’єднанням, в якому передбачається 

побудувати регіональну систему гарантування вкладів, є Європейський банківський 

союз. Передбачається, що у строк до 2024 року буде створено Європейський фонд 

гарантування вкладів, а Європейська система гарантування вкладів стане третім 

елементом (опорою) Європейського банківського союзу. Європейська система 

гарантування вкладів передбачає створення загальноєвропейської системи 

страхування депозитів, стійкої до національних економічних криз та спрямованої на 

мінімізацію негативного впливу, спричиненого неплатоспроможністю кредитних 

установ, на національні економіки [167]. Після створення Європейського фонду 

гарантування вкладів передбачається здійснити передачу окремих повноважень зі 

здійснення виплат та акумулювання страхових внесків від національних органів до 

Європейського фонду гарантування вкладів. На першому етапі передбачається, що 

Європейський фонд здійснюватиме гарантування вкладів спільно з національними 

органами, при цьому частка Європейського фонду поступово збільшуватиметься за 

рахунок зменшення частки національних органів. Починаючи з 2024 року 

повноваження з гарантування вкладів будуть повністю передані від національних 

органів до Європейського фонду, а національні органи здійснюватимуть 

адміністрування виплат від Європейського фонду вкладникам на місцях. Очікується, 

що Європейська система гарантування вкладів охоплюватиме вклади у сумі до 100 

тисяч євро [286, c. 27]. 

Стандарти запобігання та протидії використанню банківської системи для 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

розповсюдженню зброї масового знищення сформульовані переважно в документах 

Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (Financial Action 

Task Force / FATF). Основним документом, затвердженим Групою, є Міжнародні 
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стандарти з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення 2012 р [209], що 

також відомі під назвою «Рекомендації FATF». 

На даний час «Рекомендації FATF» передбачають 40 принципів побудови 

національної системи протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. 

Так, «Рекомендації FATF» визначають принципи побудови національного 

законодавства з питань фінансового моніторингу, здійснення банками функцій 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в тому числі з питань ідентифікації та 

верифікації клієнтів, моніторингу операцій, що здійснюються клієнтами, 

особливостей надання послуг з міжнародного переказу коштів, використання 

банками кореспондентських рахунків при переказі коштів за дорученнями клієнтів в 

інші банки, формування звітності про підозрілі операції, що несуть ризик легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, визначення структури власності клієнтів-

юридичних осіб, встановлюють обсяг повноважень, які повинні бути надані за 

національним законодавством державним органам, уповноваженим здійснювати 

регулювання та нагляд за діяльністю банків, а також визначають вимоги до 

міжнародного співробітництва уповноважених державних органів. 

На регіональному рівні стандарти запобігання та протидії використанню 

банківської системи для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення вироблені 

Центральноафриканською банківською комісією, Асоціацією органів нагляду за 

діяльністю банків Америки, Карибською групою органів банківського нагляду, 

Арабським комітетом з банківського нагляду та іншими регіональними утвореннями. 

 

1.2. Становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності 

 

Відповідь на питання щодо часу виникнення перших міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності залежить від обраного підходу до визначення 
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поняття «міжнародно-правові стандарти банківської діяльності». Якщо при 

визначенні вказаного поняття керуватися дефініцією, запропонованою в підрозділі 

1.1 розділу 1 цього дослідження, то перший міжнародно-правовий стандарт 

банківської діяльності з’явився на світ в 1921 році, коли Голова Банку Англії 

Монтегю Норман опублікував «Загальні принципи діяльності центральних банків», 

розроблені ним спільно з Президентом Федерального резервного банку м. Нью-Йорк 

Бенджаміном Стронгом. В подальшому цей документ також отримав назву 

«Маніфест центральних банків» [238, c. 83]. За своїм статусом «Маніфест 

центральних банків» не мав юридично обов’язкового характеру, а його положення 

містили норми «м’якого» права. Разом з тим, моральний авторитет цього документа 

був високий з огляду на те, що його розробниками були голови провідних монетарних 

інституцій світу: Банку Англії та Федерального резервного банку м. Нью-Йорк, що є 

найбільш впливовим та авторитетним федеральним резервним банком, який входить 

до складу Федеральної резервної системи США.  

Основною метою прийняття «Маніфесту центральних банків» стало посилення 

незалежності центральних банків від політичного впливу в післявоєнній Європі: під 

час війни центральні банки перетворились у фактичних виконавців волі урядів з 

метою забезпечення фінансування військових витрат, що мало катастрофічні 

наслідки для економічної та фінансової ситуації в державах. 

«Маніфест» передбачав 14 принципів, у відповідності до яких центральні банки 

світу повинні будувати свою діяльність, а також містив проекти 8 рішень для 

затвердження головами центральних банків. Запропоновані принципи діяльності 

центральних банків можна умовно згрупувати у наступні: незалежність від уряду, 

чітке розмежування функцій центрального банку та комерційних банків, ефективне 

здійснення банківського нагляду та співробітництво між центральними банками (що 

включає конфіденційний обмін інформацією, забезпечення проведення іноземних 

банківських операцій, взаємне надання послуг, зокрема зі зберігання золота, грошей, 

цінних паперів, дисконтування векселів) [127, c. 8-9]. 

Водночас, зародження міжнародного співробітництва у банківській сфері 

відбулося набагато раніше.  
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Відповідь на питання щодо часу зародження міжнародного співробітництва у 

банківській сфері ускладнюється відсутністю у вчених єдиної точки зору щодо часу 

виникнення банків.  

У науковій літературі існує два основних підходи до визначення часу 

виникнення банків. Відповідно до першого підходу банки виникли на початку XV ст. 

в іспанському місті Барселона (що на той час входило до складу Королівства Арагон) 

та в італійських містах-республіках Генуї і Венеції. Вважається, що перший 

публічний банк було створено в 1401 році міською владою міста Барселона (Taula de 

Canvi) з метою забезпечення альтернативних шляхів фінансування міста. Банк 

приймав депозити, надавав короткострокові кредити місту, виконував функцію 

фіскального агента (через банк сплачувалися податки до місцевого бюджету), а його 

платоспроможність забезпечувалася містом. В 1404 році в Генуї було засновано Банк 

Святого Георгія (Banka di San Giorgio) з метою створення надійного механізму сплати 

податків та утримання частини надходжень на користь кредиторів міста [137, c. 23, 

25].  

Слово «банк» походить від італійського «bаnсо» – стіл, на якому середньовічні 

міняйли, які були представниками грошово-торгового капіталу, розкладали свої 

монети в мішках і посудинах. Міняйли приймали грошові вклади від купців і 

спеціалізувалися на обміні грошей різних міст і країн. З часом міняйли стали надавати 

гроші в кредит та отримувати за це проценти, що фактично й означало перетворення 

міняйл на банкірів. Вважають, що від слова «bаnсо» походить також слово «банкрут»: 

коли міняйло зловживав чиєюсь довірою, розбивали стіл, за яким він сидів («banko 

rotto») [2, c. 36-37]. 

Згідно з другим підходом виникнення банків та банківської діяльності 

відбулося набагато раніше й тісно пов’язане з виникненням грошей. Більшість 

дослідників-прихильників другого підходу основними умовами виникнення банків в 

усіх народів вважають розвиток обміну, торгівлі, а також поділ праці [76, c. 142]. На 

думку інших авторів, банки як особливі інститути товарного господарства виникли 

не у зв’язку з розвитком товарно-господарських відносин, а тільки тоді, коли постала 

потреба в мережі спеціалізованих установ, які регулювали б заплутаний грошовий 
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обіг і здійснювали в широких масштабах кредитні операції [32, c. 8]. Найбільш 

стародавніми вважаються операції зі збереження грошей та кредитування. Для 

позначення банківської справи на етапі її зародження і становлення дослідники 

використовують окремий термін – «банківництво».  

Якщо керуватися другим підходом, що передбачає дослідження більшої 

ретроспективи розвитку, то одним з перших джерел права, що регулювали окремі 

питання банківництва, є Закони Хаммурапі [20], що визначали розмір процентів за 

користування кредитом (§88), можливість сплати процентів за користування 

кредитом в негрошовій формі (зерном, іншим рухомим майном) (§89, §96), наслідки 

порушення зобов’язань з боку позичальника (§48), наслідки порушень з боку 

кредитора, зокрема щодо порядку надання кредиту (§94), порядку стягнення кредиту 

та процентів (§90, §93). Закони Хаммурапі передбачали документальне оформлення 

правовідносин за кредитом та позикою (§93, §151), чітко розмежовували порядок 

надання кредитів в грошовій формі та позик в негрошовій формі (§88, §89, §94, §96), 

процентних кредитів і позик та безпроцентних кредитів, наданих в порядку 

«товариства» (§99), можливість видачі кредиту через комерційного агента (§105, 

§106), державний контроль за видачою кредитів та позик (§99). 

Одні з перших міжнародно-правових норм, що мали відношення до банківської 

діяльності, виникли в стародавньому міжнародному праві – регіональному 

міжнародному праві [31, c. 31] Стародавньої Греції. 

Негативне ставлення до лихварської діяльності окремих осіб стало однією з 

причин виникнення у Стародавній Греції великих установ, що мали більше 

можливостей для здійснення кредитування, були економічно незалежними і певною 

мірою захищеними від негативного ставлення суспільства. Першими такими 

установами стали релігійні храми, найвідоміші з яких були Дельфійський, Ефеський, 

Делоський, Фокейський, Мілетський. На початковому етапі своєї діяльності храми-

банки лише приймали майно та гроші на зберігання. З часом вони розширювали 

сферу своїх послуг і почали надавати кредити та позики під процент [76, c. 144]. 

Давньогрецьке міжнародне право забороняло [8, c. 75] нападати на храми, що 

вважалися нейтралізованими та демілітаризованими територіями [5, c. 27]. 
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Наприклад, особливий режим Дельфійського храму був передбачений договором між 

Афінами та Спартою 421 р. до н. е. [9, c. 222], також відомий як «Нікіїв мир» [30, c. 

335], згідно з яким храм Аполлона в Дельфах визнавався незалежним «з правом 

самооподаткування та користування податками для себе, зі своїм власним судом над 

людьми та державою» [83, c. 228]. 

Одними з перших міжнародних договорів з питань грошового обігу стали 

договори про монетні союзи між полісами Стародавньої Греції. Власні монети в 

Стародавній Греції випускали 1136 полісів. Це викликало значні труднощі у 

фінансовому і торговельному обігу та стало однією з причин появи трапезитів (від 

грец. «трапеза» – стіл) – фізичних осіб, які здійснювали діяльність з обміну монет 

різних полісів, перевірку монет на предмет їх справжності та з часом почали 

здійснювати банківські операції з прийняття грошей на зберігання, видачі кредитів, 

надання фінансових гарантій [25, c. 16]. 

З метою спрощення грошового обігу, заохочення торгівлі та економічного 

зростання поліси Стародавньої Греції укладали договори про монетні союзи, що 

передбачали встановлення однакових підходів до виробництва монет: визначення 

єдиного зразка, ваги та номіналів монет. Монети, що відповідали узгодженим 

стандартам, приймалися як законний платіжний засіб на території полісів-учасників 

монетного союзу. В окремих випадках створення монетного союзу було одним з 

елементів більш широких союзних договорів, зокрема договорів про створення 

симмахії. Дослідники виділяють 10 монетних союзів, що існували в Стародавній 

Греції на різних етапах її розвитку. До числа найбільших монетних союзів 

Стародавньої Греції слід віднести Делоський монетний союз, що існував в середині 

V ст. до н. е. та об’єднував Афіни й більш ніж 200 полісів, Ахейський монетний союз, 

що існував в 279-146 рр. до н.е. та об’єднував Коринф й 43 інших поліси, Мілетський 

монетний союз, який існував в V ст. до н. е. та об’єднував Мілет, Самос, Хіос й інші 

міста Малої Азії [21, c. 38-55, 98-99]. 

Банківська діяльність в Стародавньому Римі являла собою самобутній продукт 

латинської цивілізації, що визначався значно вищим рівнем діловодства в порівнянні 

з банкірами Греції. На перших етапах розвитку банкірами в Стародавньому Римі були 
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менсарії (від лат. «mensa» – стіл), які здійснювали діяльність з обміну грошей, а з 

часом почали приймати гроші на зберігання, які, в свою чергу, використовували для 

видачі кредитів під заставу рухомого й нерухомого майна, а також морських вантажів 

[25, c. 24]. З часом між менсаріями виникла спеціалізація: виникли нумулярії, які 

здійснювали діяльність з обміну іноземних грошей на римські й навпаки, та 

аргентарії, які приймали гроші на зберігання, видавали кредити та здійснювали 

безготівкові розрахунки шляхом внесення записів у торговельні книги [27, c. 110]. 

Один з найвідоміших пам’ятників римського права – Закони дванадцяти 

таблиць [19] – з-поміж іншого, також регулювали окремі аспекти банківської 

діяльності. Таблиця VI визначала порядок видачі і сплати кредиту, встановлювала 

особливості нарахування та сплати процентів за користування кредитом. Зокрема, за 

Законами дванадцяти таблиць, якщо боржник не міг сплатити борг, він міг бути 

обернений на раба. Законом Петелія і Папірія (326 р. до н.е.) була заборонена боргова 

кабала римських громадян та впроваджено принцип «за борги повинно відповідати 

майно боржника, а не його тіло» [28, c. 353-354]. Заборонявся самосуд кредитора над 

боржником, спори з кредитних правовідносин підлягали юрисдикції судів. 

В епоху середньовіччя окремі аспекти банківської діяльності були врегульовані 

канонічним правом, яке встановлювало обмеження, а згодом і заборону на 

нарахування процентів за користування позиками і кредитами. 

Так, на Нікейському соборі 325 р. духовенству було заборонено давати гроші 

під проценти під страхом позбавлення духовного сану. Капітуляріями Карла 

Великого і рішеннями соборів ІХ ст. ця заборона була поширена і на мирян.  

Згідно з рішеннями Другого Латеранського собору 1139 р. заборонялося 

допускати до причастя осіб, які надавали позики і кредити під проценти (лихварі), а 

в разі смерті їх заборонялося ховати за християнським звичаєм. Священникам 

заборонялося приймати пожертви від таких осіб. Представників духовенства, які 

порушували відповідні заборони, позбавляли посад допоки єпископ не визнавав їх 

виправлення. Лихварів та їх спадкоємців змушували повертати несправедливо 

нажите багатство. 
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Папа Григорій Х у 1274 р. на Ліонському соборі заборонив надання в оренду 

приміщень лихварям-іноземцям для ведення їх діяльності. Не визнавалися заповіти 

тих лихварів, які не розкаялися та не повернули своїм позичальникам проценти. 

Згідно з рішенням папи Климентія V 1311 р. усі, хто сприяв лихварству, підлягали 

відлученню від церкви [25, c. 36]. 

В епоху середньовіччя подальшого розвитку дістало міжнародно-правове 

регулювання грошового обігу. Так, починаючи з середини XIII ст. між рядом вільних 

міст, герцогств, графств та інших утворень, розташованих на території сучасної 

Німеччини, Австрії та Швейцарії, укладаються монетні конвенції про створення 

монетних союзів. Дослідники виділяють 9 основних монетних союзів того часу: 

Вендський монетний союз, Нижньосаксонський монетний союз, Рейнський монетний 

союз (Союз рейнських курфюрстів), Любекський (Ганзейський) монетний союз, 

Перший та Другий швабські монетні союзи, Франконський монетний союз, 

Раппенський монетний союз, Майнц-Пфальцський пфенніговий союз. 

За своєю суттю монетні союзи стали попередниками валютних союзів, оскільки 

передбачали встановлення єдиних платіжних засобів (монет, що відповідали 

визначеним вимогам: єдиному зразку, вазі, номіналам) на території їх членів. З-поміж 

тогочасних валютних союзів слід виділити перший монетний союз епохи 

середньовіччя – Вендський монетний союз, створений в 1379 р. на підставі договору 

між північнонімецькими ганзейськими містами Гамбург, Любек, Вісмар, Люнебург. 

В 1381 р. до Вендського монетного союзу приєдналися міста Росток та Штральзунд, 

а згодом – Ганновер та Грайфсвальд. Головною монетою союзу став віттен, що 

карбувався на основі любекської марки. Окрім віттена в рамках союзу з часом почали 

карбуватися й інші монети: зекслінги, дрейлінги, шиллінги та марки. Вендський 

монетний союз проіснував до 1569 р. Вендський союз вважається одним з перших 

валютних союзів на території Центральної Європи. Окремі дослідники називають 

його «давнім предком» сучасного європейського валютного союзу в рамках ЄС [99, 

c. 434]. 

Більшість монетних союзів епохи середньовіччя припинили своє існування у 

зв’язку з приєднанням його учасників до Аугсбурзьких імперських монетних статутів 
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1551 та 1559 рр., спрямованих на встановлення на території Священної Римської 

імперії єдиної монетної системи [162, c. 20]. 

В епоху середньовіччя окремі норми стосовно надання банківських послуг для 

морського судноплавства кодифікуються у складі комплексу норм міжнародного 

морського права.  

Так, статтею 1 одного з найстаріших кодифікованих джерел міжнародного 

морського права – Олеронських правил (друга половина ХІІІ ст.) – передбачалося 

право капітана судна, у разі необхідності закупівлі продовольства чи інших запасів 

для судна, з метою отримання кредиту передати в заставу частину обладнання судна 

без згоди судновласників, за умови отримання згоди від екіпажу судна [279]. 

 Барселонським морським законом 1494 р. (Консолато дель Маре) заборонялося 

виділяти з-поміж вимог всіх кредиторів судновласника пріоритетні вимоги, тим 

самим передбачалося, що вимоги всіх кредиторів задовольняються в рамках єдиної 

черги (ст. 63), встановлювався обов’язок торговця, який перебуває на борту судна, за 

наявності відповідних коштів, надати позику судновласнику з метою закупівлі 

обладнання, необхідного для безпечного плавання судна (ст. 106), а за відсутності у 

торговця коштів – продати частину власного вантажу з метою закупівлі відповідного 

обладнання (ст. 107), можливість призначення поручителя за кредитом 

судновласника (ст. 193) [148]. 

Законами Ганзейських міст 1597 р. передбачалася відповідальність 

судновласника за несплату кредиту лише в межах належної відповідному 

судновласнику частини судна (ст. 58), право капітана у випадку крайньої необхідності 

отримати кредит під заставу судна без згоди та за рахунок судновласника (ст. 60), 

відповідальність капітана за шахрайські кредитні операції, включаючи довічне 

позбавлення права бути капітаном судна та права допуску до міст (ст. 57) [278]. 

В епоху класичного міжнародного права здобуло подальший розвиток 

міжнародно-правове регулювання грошового обігу в рамках монетних союзів.  

З-поміж найбільш важливих міжнародних договорів з даного питання в XVII-

XIX ст. слід відзначити Ціннську монетну конвенцію 1667 р., Лейпцизьку монетну 

конвенцію 1690 р., Австро-баварську монетну конвенцію 1753 р., Мюнхенський 
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монетний договір 1837 р., Дрезденську монетну конвенцію 1838 р., Віденську 

(німецьку) монетну конвенцію 1857 р., Договір про заснування Латинського 

монетного союзу 1865 р. та Договір про Скандинавський монетний союз 1872 р. 

Оскільки міжнародне валютне регулювання саме по собі не є предметом цього 

дослідження ми не будемо більш детально зупинятися на аналізі положень 

відповідних договорів. Разом з цим, слід відзначити основні тенденції, які 

спричинили відродження та подальший занепад монетних союзів, а також їх 

перетворення у валютні союзи, оскільки це має відношення до ретроспективи 

становлення міжнародно-правових стандартів банківської діяльності з питань 

монетарної політики та фінансової стабільності. 

Так, безпосередніми причинами відродження монетних союзів в епоху 

класичного міжнародного права стала втрата актуальності Аугсбурзьких імперських 

монетних статутів після закінчення Тридцятирічної війни 1618-1648 рр. та гостра 

потреба в більш дешевих монетах в післявоєнний період.  

В свою чергу, промислова революція XVIII-XIX ст. та стрімке зростання 

міжнародної торгівлі поставили на порядок денний питання про запровадження 

єдиної валютної системи універсального характеру, яка б мінімізувала витрати на 

валютно-обмінні операції при експорті та імпорті товарів і сприяла подальшому 

розвитку товарообміну між державами світу. 

Перша валютна система універсального характеру була утворена в рамках 

Латинського монетного союзу 1865 р. Стандартів, запроваджених в Латинському 

валютному союзі, дотримувалися на 3 континентах: Євразії, Африці та Південній 

Америці. Договір про заснування Латинського монетного союзу було укладено з 

ініціативи Франції в 1865 р. Першими його учасниками, окрім Франції, стали Бельгія, 

Італія та Швейцарія. Предметом договору про заснування Латинського монетного 

союзу 1865 р. було приведення державами-учасницями своїх національних валют до 

біметалічного стандарту з фіксованим вмістом золота та срібла (співвідношення 

золота до срібла повинно складати 1 до 15,5, а саме 0,290322 г золота до 4,5 г срібла) 

[294, c. 45-46]. Монети, що карбувалися із дотриманням цього стандарту, визнавалися 

законним платіжним засобом на території всіх держав-членів. В 1867 р. до договору 
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приєдналася Греція. Стандарти, запроваджені Латинським монетним союзом, 

фактично були імплементовані без формального приєднання до договору також в 

Іспанії, Румунії, Австро-Угорщині, Сербії, Болгарії, Албанії, Сан-Марино, Колумбії 

та Венесуелі. Завдяки участі Франції, дія Латинського монетного союзу поширилася 

і на французькі колонії, зокрема на Алжир. В 1877 р. латинський стандарт було 

запроваджено в Фінляндському генерал-губернаторстві, що входило до складу 

Російської імперії. З 1885 р. вміст золота окремих російських монет (імперіал, 

напівімперіал) було зафіксовано на рівні, що відповідав стандартам Латинського 

монетного союзу. В 1904 р. до стандарту приєдналася Данська Вест-Індія. 

Латинський монетний союз фактично припинив дію під час Першої світової війни, 

хоча офіційно Договір про заснування Латинського монетного союзу було припинено 

в 1927 р. 

Останнім з монетних союзів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. став 

Скандинавський монетний союз, створений в 1872 р. Данією та Швецією. В 1875 р. 

до монетного союзу приєдналася Норвегія. До Скандинавського монетного союзу 

хотіла приєднатися і Фінляндія, проте отримала заборону від російського імператора 

Миколи ІІ [100, c. 84]. Як і Латинський монетний союз, предметом Договору про 

Скандинавський монетний союз стала фіксація вмісту золота у національних валютах 

держав-учасниць. Водночас, на відміну від Латинського монетного союзу, внаслідок 

створення Скандинавського монетного союзу на території держав-учасниць 

фактично було запроваджено нову єдину валюту – крону. 1 крона дорівнювала 1/2 

датському ригсдалеру, 1/4 норвезькому спесідалеру та 1 шведській кроні. Паралельно 

продовжували діяти національні валюти, приведені до єдиного стандарту. Після 

початку Першої світової війни Швеція в односторонньому порядку припинила 

дотримуватись стандартів союзу. Проте Данія та Норвегія продовжували карбувати 

свої монети згідно з встановленими стандартами. В 1924 р. Швеція вийшла з договору 

та заборонила обіг на своїй території монет, викарбуваних в Данії та Норвегії. 

Формально Данія та Норвегія не приймали рішення про вихід зі складу 

Скандинавського монетного союзу та про припинення договору. 
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З-поміж причин занепаду монетних союзів другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. слід відзначити Першу світову війну: для фінансування військових витрат 

держави почали вдаватися до екстрених заходів, зокрема підвищувати мита на 

імпортні товари, запроваджувати обмеження на виведення капіталу. Після закінчення 

Першої світової війни для виходу з післявоєнної економічної кризи більшість держав 

проводили політику економічного націоналізму, що переважала над пошуком шляхів 

виходу із кризи на дипломатичному рівні і готовністю держав поступитися своїми 

фінансово-економічними інтересами з метою створення спільного валютного ринку. 

З розширенням засобів платежу, поширенням паперових грошей, змінилася і 

термінологія: в ХХ ст. на заміну монетним союзам прийшли валютні. 

Заклики до започаткування міжнародного співробітництва центральних банків 

держав світу починають лунати наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Необхідність 

активізації їх співробітництва була викликана, в першу чергу, тим, що в часи дії 

золотомонетного стандарту (запровадженого на підставі міжнародного договору, 

укладеного на Паризькій конференції 1867 р.) золоті запаси концентрувалися в 

скарбницях найрозвинутіших держав, а зменшення кількості золота на внутрішньому 

ринку держав світу могло призвести до криз ліквідності, дефіциту платіжного балансу 

та зростання безробіття. 

В 1907 р. італійський державний діяч Луїджі Луццаті висуває ідею про 

необхідність досягнення «міжнародного монетарного миру» шляхом припинення 

«монетарної війни» між державами та забезпечення міжнародного співробітництва з 

постачання золота неліквідним центральним банкам. З метою досягнення 

«міжнародного монетарного миру» Л. Луццаті пропонує заснувати міждержавну 

комісію з представників центральних банків держав світу.  

Ідея Л. Луццаті була підтримана Секретарем Державного казначейства США 

Джорджом Кортелью, який оголосив про намір скликати європейську конференцію 

центральних банків для обговорення пропозиції Л. Луццаті та запровадження 

«міжнародних золотих сертифікатів» з метою спрощення підтримання ліквідності 

центральних банків без фізичної поставки золота. 
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Однією з перших міжнародних конференцій центральних банків в ХХ ст. стала 

Брюсельська конференція 1912 р. за участю представників центральних банків 

невеликих європейських держав з метою обговорення проблемних питань постачання 

золота та удосконалення системи міжнародних платежів [288, c. 43]. На конференції 

було прийнято рішення про доцільність створення Центральноєвропейського 

фінансового об’єднання. Водночас, плани з його створення не були реалізовані з 

огляду на Першу світову війну, з початком якої дію золотомонетного стандарту було 

припинено. 

Перша світова війна викликала глибоку фінансову кризу як у воюючих, так і в 

багатьох нейтральних державах. Суттєве зменшення та переміщення золотих запасів, 

необхідність зниження післявоєнної гіперінфляції, запровадження державами 

валютних обмежень з метою недопущення витоку капіталу та створення нових 

держав викликали нагальну необхідність активізації міжнародного співробітництва 

між центральними банками держав світу. Ці питання стали предметом для 

обговорення на Брюссельській міжнародній фінансовій конференції 1920 р., що 

проводилася під егідою Ліги Націй. З-поміж основних рішень, прийнятих на 

конференції, слід відзначити рішення про необхідність посилення незалежності 

центральних банків як особливих органів державного управління, створення 

центральних банків в тих державах, в яких їх ще не було, скасування контролю за 

валютними операціями та спрощення міжнародного руху капіталу, створення 

Міжнародної торговельної палати в Парижі з метою, зокрема, сприяння 

транскордонному наданню послуг (що включає в себе і банківські послуги) [82, 

c. 137-138]. 

Посилення незалежності центральних банків від політичного впливу було 

особливо актуальним завданням в післявоєнній Європі: під час війни центральні 

банки перетворились у фактичних виконавців волі урядів з метою забезпечення 

фінансування військових витрат, що мало катастрофічні наслідки для економічної та 

фінансової ситуації в державах. 

В 1921 р. Голова Банку Англії Монтегю Норман публікує «Загальні принципи 

діяльності центральних банків», розроблені ним спільно з Президентом 
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Федерального резервного банку м. Нью-Йорк Бенджаміном Стронгом, що в 

подальшому отримав назву «Маніфест центральних банків» [238, c. 83]. Зазначений 

документ можна розглядати як перший міжнародно-правовий стандарт банківської 

діяльності, присвячений питанням особливого статусу центрального банку з-поміж 

органів державної влади. «Маніфест» передбачав 14 принципів, у відповідності до 

яких центральні банки світу повинні будувати свою діяльність, а також містив 

проекти 8 рішень для затвердження головами центральних банків. Більш детально 

положення «Маніфесту» були досліджені вище. 

Питання статусу та співробітництва центральних банків також стало предметом 

для обговорення на Генуезькій конференції 1922 р. Учасники конференції дійшли 

згоди, що посилення незалежності центральних банків сприятиме стабілізації 

фінансово-економічної ситуації в державах. Фінансовою комісією конференції було 

прийнято рішення про доцільність створення асоціації або постійно діючої організації 

для співробітництва між центральними банками держав світу, в тому числі 

координації кредитних політик, а також про необхідність скликання конференції 

голів центральних банків. 

Перша багатостороння конференція голів центральних банків мала неофіційний 

характер та відбулася в 1927 р. на острові Лонг Айленд (Нью-Йорк, США) за участю 

Голови Банку Англії Монтегю Нормана, Президента Федерального резервного банку 

м. Нью-Йорк Бенджаміна Стронга, Президента Рейхсбанку Німеччини Ялмара Шахта 

та Заступника Голови Банку Франції Чарльза Ріста. На конференції обговорювалися 

питання грошово-кредитної політики в європейських державах та США, вплив 

зниження світових цін на споживчі товари на світову фінансову стабільність, 

підтримання курсу англійського фунту стерлінга та можливість зберігання державами 

своїх золотих запасів у Нью-Йорку [141, c. 123-124]. 

Розглядаючи питання про міжнародне співробітництво у банківській сфері в 

першій половині ХХ століття необхідно відзначити окремі аспекти діяльності Ліги 

Націй з економічних питань, що мали відношення і до банківської діяльності. Так, за 

результатами Брюссельської міжнародної фінансової конференції 1920 р. в рамках 

Ліги Націй було створено Фінансовий та Економічний комітети. 
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В 1920-х рр. Фінансовий комітет розробив значну кількість програм зі 

стабілізації фінансово-економічної ситуації та реконструкції держав центральної та 

східної Європи. Ключовим елементом таких програм було створення незалежного 

центрального банку. Передбачалося, що після збалансування бюджету, зменшення 

інфляції та стабілізації курсу національної валюти, центральний банк повинен 

забезпечити фінансову стабільність у державі. Перша програма зі стабілізації 

фінансово-економічної ситуації та реконструкції була розроблена для Австрії, на 

виконання якої в 1923 р. було засновано Національний банк Австрії. В рамках 

реалізації аналогічних програм в 1920-х рр. було засновано центральні банки 

Угорщини, Чехословаччини, Польщі, Югославії, прибалтійських держав та Вільного 

міста Данциг [269, c. 58-59]. 

Фінансовим комітетом Ліги Націй було розроблено Міжнародну конвенцію 

щодо боротьби з підробкою грошових знаків 1929 р., яка залишається чинною і до 

нашого часу. Конвенцією передбачено перелік кримінально караних діянь, 

пов’язаних з підробкою грошових знаків (паперові гроші та металічні монети), що 

повинні бути визначені як злочини в національному законодавстві держав-членів, 

обов’язок з видачі злочинців державі, по відношенню до грошових знаків якої були 

вчинені злочини, обмін між державами примірниками грошових знаків, порядок 

взаємної допомоги при розгляді кримінальних справ, пов’язаних з підробкою 

грошових знаків. 

Економічним комітетом Ліги Націй було розроблено Конвенцію про 

запровадження Уніфікованого закону про переказні та прості векселі 1930 р., 

Конвенцію про врегулювання деяких колізій законів про переказні та прості векселі 

1930 р., Конвенцію про запровадження Уніфікованого закону про чеки 1931 р., 

Конвенцію про врегулювання деяких колізій законів про чеки 1931 р. Зазначені 

конвенції мали значний вплив на діяльність банків, зокрема при наданні послуг із 

врахування, авалювання та дисконтування векселів, сплати за векселями та чеками. 

Важливим є внесок Ліги Націй і в започаткування фінансової статистики на 

універсальному рівні. Так, в період 1926-1944 рр. Ліга Націй випускала Статистичні 

щорічники, що містили статистичну інформацію, зокрема про кількість грошових 
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знаків держав, що перебувають в обігу, розмір золотовалютних запасів держав, суму 

боргових зобов’язань центральних банків, обсяг депозитів комерційних банків, курси 

валют. 

Питання про створення спеціалізованої міжнародної організації або постійно 

діючого об’єднання для забезпечення інституційної основи співробітництва 

центральних банків держав світу починає знову обговорюватися наприкінці 

1920-х рр. Каталізатором цих ідей стало питання про необхідність удосконалення 

механізму репараційних виплат Німеччини, зокрема шляхом створення міжнародного 

банку, який би здійснював облік надходжень від Німеччини та їх розподіл між 

державами-переможницями у Першій світовій війні [69, c. 40]. 

З метою виконання відповідних функцій було створено першу спеціалізовану 

міжнародну інституцію, участь в якій приймають центральні банки держав світу, – 

Банк міжнародних розрахунків. Рішення про створення Банку міжнародних 

розрахунків було прийнято на Гаазькій конференції з репарацій 20 січня 1930 р. 

одночасно із затвердженням Плану Юнга (другого репараційного плану для 

Німеччини, що, з-поміж іншого, передбачав зменшення загальної суми репарацій, 

зміну графіку та порядку виплати репарацій [22, c. 508]). 

Правовий статус Банку міжнародних розрахунків визначено Конвенцією про 

Банк міжнародних розрахунків, Засновницьким договором та Статутом. Всі зазначені 

документи були підписані 20 січня 1930 р. Згідно зі статтею 3 Статуту цілями 

діяльності Банку міжнародних розрахунків є сприяння співробітництву між 

центральними банками, створення ресурсної бази для забезпечення здійснення 

міжнародних фінансових операцій, виконання функцій повіреного та агента в 

міжнародних розрахунках. 

Неоднозначним є питання про статус Банку міжнародних розрахунків як 

класичної міжнародної організації за міжнародним правом. З однієї сторони, згідно зі 

статтями 1, 2 Статуту Банк міжнародних розрахунків є товариством з обмеженою 

відповідальністю з місцезнаходженням у м. Базель, Швейцарія. З іншої сторони, його 

правовий статус врегульовано Конвенцією про Банк міжнародних розрахунків 

(складовою частиною якої є Засновницький договір Банку міжнародних розрахунків), 
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укладеною між Бельгією, Великобританією, Італією, Німеччиною, Францією, 

Японією, з однієї сторони, та Швейцарією, з іншої сторони. Згідно з Конвенцією 

Швейцарія зобов’язується імплементувати в національне законодавство 

Засновницький договір Банку міжнародних розрахунків за формою і текстом, що 

визначені Конвенцією, не вносити до нього зміни та не обмежувати його дію, крім як 

за згодою інших держав-учасниць Конвенції. Пунктами 6-10 Засновницького 

договору передбачено привілеї та імунітети Банку міжнародних розрахунків, зокрема 

звільнення від оподаткування, імунітет майна та коштів Банку як в часи миру, так під 

час війни, заборону конфіскації, експропріації, запровадження будь-яких обмежень 

на імпорт або експорт золота та грошових валют.  

В якості аргументів на користь наявності у Банку міжнародних розрахунків 

міжнародної правосуб’єктності та статусу міжнародної організації дослідники [280, 

c. 50] звертають увагу на те, що Банком укладено міжнародні договори з рядом 

держав, зокрема: Договір про статус штаб-квартири Банку міжнародних розрахунків, 

укладений між Банком та Швейцарією в 1987 р., Договір про відкриття та статус 

представництва Банку міжнародних розрахунків в Гонконзі, укладений між Банком 

та Китаєм в 1998 р., Договір про відкриття та статус представництва Банку 

міжнародних розрахунків в Мексиці, укладений між Банком та Мексикою в 2001 р. 

Вищенаведеними договорами передбачено визнання приймаючою державою 

(відповідно, Швейцарією, Китаєм і Мексикою) міжнародної правосуб’єктності Банку 

міжнародних розрахунків та наявності у Банку статусу міжнародної організації.  

На офіційному сайті Банку міжнародних розрахунків в мережі Інтернет прямо 

зазначено про те, що Банк є міжнародною організацією, створеною на підставі 

міжнародного договору [113]. 

На даний час Банк міжнародних розрахунків є найстарішою міжнародною 

фінансовою інституцією. Саме при Банку міжнародних розрахунків в грудні 1974 р. 

було створено Базельський комітет з банківського нагляду. Станом на 01.09.2017 

учасниками Банку міжнародних розрахунків є центральні банки та органи монетарної 

політики 59 держав світу та Європейський центральний банк. 
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Первісну функцію агента з виплати репарацій Банк міжнародних розрахунків 

фактично виконував впродовж одного року – до 1931 р. Вже 20 червня 1931 р. було 

оголошено мораторій Г. Гувера про припинення виплати Німеччиною репарацій і 

союзницьких боргів на один рік. А в 1932 р. на Лозаннській міжнародній конференції 

було прийнято рішення про скасування репарацій. Після 1931 р. та до початку Другої 

світової війни співробітництво центральних банків в рамках Банку міжнародних 

розрахунків переважно зводилося до обміну інформацією, проведення досліджень 

(зокрема з питань відновлення незалежності центральних банків як особливих органів 

державного управління, реформування системи міжнародних платежів), збору 

статистичних даних та підвищення кваліфікації працівників центральних банків 

держав-членів. 

В період 1931-1945 рр. міжнародне співробітництво у банківській сфері 

відрізняється суттєвим занепадом. 

Дослідники виділяють чотири основні причини погіршення міжнародного 

співробітництва між центральними банками в 1930-х рр.: напружені міжнародні 

політичні та економічні відносини, деструктуризація міжнародної монетарної 

системи, викликана крахом золотого стандарту внаслідок Великої депресії, 

зменшення повноважень та падіння престижу центральних банків, відсутність 

політичного та інтелектуального консенсусу щодо шляхів реформування системи 

міжнародних платежів [127, c. 10-11]. Необхідність вжиття екстрених заходів для 

виходу з економічної кризи, зокрема шляхом підвищення мит на імпортні товари, 

запровадження обмежень на виведення капіталу, проведення політики економічного 

націоналізму, переважила над пошуком шляхів виходу із кризи на дипломатичному 

рівні і готовністю держав поступитися своїми фінансово-економічними інтересами з 

метою вироблення взаємно прийнятних рішень [60, c. 147]. 

Значні сподівання з відновлення активної міжнародної співпраці, подолання 

світової економічної кризи та стабілізації валютних курсів покладалися на 

Лондонську економічну конференцію 1933 р., що проводилася під егідою Ліги Націй. 

Проте ця конференція закінчилася безрезультатно через пануючий економічний 
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націоналізм та відмову США співпрацювати з метою стабілізації валют [26, c. 164-

165].  

Міжнародне співробітництво між центральними банками в період до 1945 рр. 

продовжується переважно на двосторонньому рівні, а також в рамках Банку 

міжнародних розрахунків. На відміну від урядів центральні банки держав світу 

продовжували співробітництво протягом Другої світової війни та були зацікавлені у 

збереженні Банку міжнародних розрахунків, зокрема для забезпечення проведення 

міжнародних платежів. Дослідники відзначають, що Банк міжнародних розрахунків 

був єдиною міжнародною організацією, що здійснювала діяльність впродовж Другої 

світової війни [127, c. 11]. Одну з провідних ролей зіграла та обставина, що штаб-

квартира Банку міжнародних розрахунків розташована у Швейцарії, яка традиційно 

проводила політику нейтралітету. 

Після завершення Другої світової війни почали створюватися умови для 

активного розвитку міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. В 1947 

р. розпочав діяльність Міжнародний валютний фонд (МВФ) – спеціалізована 

установа Організації Об’єднаних Націй, заснована 29 державами на Конференції 

ООН з валютно-фінансових питань 22.07.1944 р. (м. Бреттон-Вудс, штат Нью-

Хемшир, США), членами якої на даний час є 189 держав світу. 

Згідно статті І Угоди про МВФ від 22.07.1944 р. (зі змінами), одна з цілей МВФ 

полягає у сприянні розвитку міжнародного співробітництва у валютно-фінансовій 

сфері шляхом забезпечення механізму для консультацій та спільної роботи над 

міжнародними валютно-фінансовими проблемами [77]. 

Для досягнення цієї цілі МВФ проводить діяльність, спрямовану на ефективну 

взаємодію з центральними банками держав. Юридичною основою для такої взаємодії 

є положення статті IV Угоди про МВФ, розділом 3 якої передбачено здійснення МВФ 

контролю за світовою валютною системою для забезпечення її ефективного 

функціонування, а також контролю за виконанням кожною державою-членом своїх 

зобов’язань, зокрема за проведенням економічної та фінансової політики. В рамках 

здійснення такого контролю МВФ надає консультації державам-членам з питань їх 

економічної та фінансової політики, що можуть включати питання монетарної 
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політики та/або інші питання, які відносяться до компетенції центрального банку 

відповідної держави, а також питання, які стосуються банківського сектору 

економіки відповідної держави. 

Діяльність МВФ з контролю за економічною та фінансовою політикою кожної 

держави-члена створила основу для затвердження в рамках цієї організації 

міжнародно-правових стандартів з питань монетарної політики та фінансової 

стабільності, зокрема Кодексу найкращої практики з прозорості монетарної та 

фінансової політики, Стандартів з поширення спеціальних статистичних даних, які 

будуть більш детально розглянуті у розділі 2 цього дослідження. 

Паралельно починають розвиватися регіональні інтеграційні процеси, що 

заклали основу для розвитку регіональних стандартів з банківської діяльності. 

Так, після укладення Римського договору про заснування Європейського 

Економічного Співтовариства 1957 р. почало розвиватися регіональне 

співробітництво європейських держав з питань регулювання банківської діяльності. 

Юридичною основою розвитку такого співробітництва стали положення Римського 

договору, що передбачали формування внутрішнього ринку (ст. 2), впровадження 

свободи надання послуг (ст. 59), свободи руху капіталу (ст. 67), свободи заснування 

суб’єктів господарювання та поступову лібералізацію ринку банківських послуг в 

контексті лібералізації руху капіталу (ст. 61). 

Першим кроком у напрямку створення єдиного внутрішнього ринку 

банківських послуг в рамках Європейського Економічного Співтовариства стало 

прийняття Директиви Ради Європейських Співтовариств від 28.06.1973 «Про 

скасування обмежень щодо вільного заснування банків та інших фінансових установ 

та вільного надання ними послуг» [152]. 

В 1977 році Рада Європейських Співтовариств прийняла так звану Першу 

банківську директиву Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) – «Про 

узгодження законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних 

правил стосовно заснування та здійснення діяльності кредитних установ» [173]. 

Перша банківська директива ЄЕС 1977 р. запровадила єдине визначення терміну 

«кредитна установа», встановила порядок надання дозволу на здійснення діяльності 
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кредитної установи та підстави для його відкликання, передбачила вимоги до власних 

коштів кредитної установи та складу виконавчого органу кредитної установи, ділової 

репутації та досвіду роботи членів виконавчого органу кредитної установи, 

запровадила принцип співробітництва держав-членів ЄЕС щодо здійснення нагляду 

за діяльністю кредитних установ [68, c. 105]. 

Наступним етапом на шляху до створення єдиного банківського ринку стала так 

звана Друга банківська директива ЄЕС – Директива Ради Європейських 

Співтовариств від 15.12.1989 «Про узгодження законів, підзаконних нормативно-

правових актів та адміністративних правил стосовно заснування та здійснення 

діяльності кредитних установ, а також про внесення змін до Директиви 77/780/ЄЕС» 

[265]. 

У порівнянні з Першою директивою, Друга банківська директива ЄЕС 

скасувала необхідність одержання дозволу для відкриття кредитною установою, 

зареєстрованою в державі-члені ЄЕС, своєї філії на території іншої держави-члена та 

запровадила основний принцип консолідованого банківського нагляду, який до сих 

пір застосовується в Європейському Союзі, – відповідальність за здійснення нагляду 

за кредитною установою, що має філії на території інших держав-членів, несуть 

компетентні органи держави реєстрації головного офісу кредитної установи.  

Друга банківська директива ЄЕС запровадила єдиний перелік видів банківської 

діяльності, на які поширювалася свобода надання послуг в рамках ЄЕС. Держави-

члени зобов’язувалися забезпечити свободу транскордонного надання відповідних 

послуг як безпосередньо з території іншої держави-члена, так і шляхом заснування 

іноземною кредитною установою філії на території відповідної держави-члена, а 

також шляхом створення спільних філій двома та більше кредитними установами. 

При цьому, Друга банківська директива ЄЕС чітко регламентувала повноваження 

компетентних органів держави реєстрації головного офісу та держави 

місцезнаходження філії кредитної установи. 

У зв’язку з цим, дослідники відзначають, що Друга банківська директива ЄЕС 

запровадила принцип взаємного визнання нагляду за кредитними установами, який 

здійснюється державами-членами [165, c. 20], що, в свою чергу, отримало своє 



63 

відображення у принципі «єдиної банківської ліцензії» або «банківського паспорту» 

– визнання дозволу на здійснення діяльності кредитної установи, виданого 

компетентними органами однієї держави-члена, на території інших держав-членів 

[57, c. 41]. 

В свою чергу, принцип взаємного визнання банківського нагляду та принцип 

єдиної банківської ліцензії засновується на доктрині взаємного визнання (mutual 

recognition), сформульованій Судом ЄЕС в 1979 році в рішенні по справі Rewe-Zentral 

AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (більш відомій під назвою Cassis de 

Dijon Case) [215, c. 649]. Як встановив Європейський суд, якщо товари були законно 

введені в торговий обіг на внутрішньому ринку однієї держави-члена ЄЕС, то інші 

держави-члени зобов’язані визнати цей факт та відкрити вільний доступ для таких 

товарів на власні внутрішні ринки. І хоча вищезазначене рішення стосувалося 

торгівлі товарами, в 1985 році Комісія Європейських Співтовариств в Білій книзі 

«Завершення формування внутрішнього ринку» поширила доктрину взаємного 

визнання і на надання банківських послуг, зокрема розміщення коштів на депозит та 

споживче кредитування [293]. 

Також, Друга банківська директива ЄЕС запровадила вимоги до мінімального 

розміру капіталу кредитної установи, процедуру погодження набуття та збільшення 

істотної участі в кредитних установах, обмеження на здійснення кредитними 

установами інвестицій у нефінансові компанії. 

Особливості сучасного пруденційного регулювання банківської діяльності в 

рамках Європейського Союзу будуть більш детально проаналізовані у підрозділі 3 

розділу 2 цього дослідження «Пруденційне регулювання банківської діяльності в 

Європейському Союзі». 

Повертаючись до становлення міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності у другій половині ХХ ст., слід відзначити, що розвиток регіонального 

співробітництва європейських держав з питань регулювання банківської діяльності 

спонукав світові фінансові центри, які не були учасниками Європейського 

Економічного Співтовариства, передусім США, Швейцарію та Японію, до винесення 

на порядок денний питання про створення майданчика для вироблення міжнародно-
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правових стандартів з банківської діяльності на універсальному рівні. Таким 

майданчиком став Базельський комітет з банківського нагляду. Створення 

Базельського комітету було також спричинено рядом економічних, юридичних та 

інституційних передумов. 

Економічною передумовою створення Базельського комітету виступила 

фінансова криза, спричинена колапсом Бреттон-Вудської системи фіксованих 

валютних курсів у 1973 р. [193], що призвела до значного обсягу збитків від курсових 

коливань у багатьох банках світу та банкрутств ряду банків, зокрема 

західнонімецького банку «Банкхауз Херштатт» [Bankhaus Herstatt] в червні 1974 р. 

[17, c. 148] та провідного банку США «Національний банк Франкліна» [Franklin 

National Bank] у вересні 1974 р. [289, c. 38] 

До юридичних причин можна віднести те, що, незважаючи на все зростаючу 

глобалізацію послуг з фінансового посередництва та підвищення взаємозалежності 

на міжнародному фінансовому ринку, регулювання та контроль за діяльністю банків 

продовжували здійснюватися на внутрішньодержавному рівні, виходячи з 

національної специфіки правової системи та розподілу влади в рамках конкретної 

держави [180, c. 10]. 

З інституційної точки зору, існуючі на той час формати співпраці між 

державами (в рамках Міжнародного валютного фонду, Постійного комітету з питань 

європейської валюти [Euro-currency Standing Committee] держав «великої десятки», 

Європейського економічного співтовариства та ін.) стосувалися переважно 

співробітництва з важливих питань фінансово-валютного ринку на 

макроекономічному рівні (наприклад, стосовно тенденцій розвитку світової 

економіки, стану валютного ринку і перспектив його розвитку, співробітництво між 

центральними банками з питань монетарної політики) та не передбачали взаємодію з 

питань регулювання та нагляду за діяльністю банків, що включає в основному 

питання на мікроекономічному рівні [180, c. 4]. 



65 

Базельський комітет був створений в грудні 1974 р. на підставі рішення голів 

центральних банків держав «великої десятки» (G10)1 з метою надання 

консультативної допомоги із забезпечення платоспроможності та ліквідності банків 

[180, c. 23, 45]. 

Офіційне найменування Базельського комітету неодноразово змінювалося: 

‒ з 1974 р. по 1981 р. комітет функціонував під найменуванням «Постійно 

діючий комітет експертів з практик регулювання та нагляду за діяльністю банків та 

валютного ринку» [242]; 

‒ з 1981 р. по 1990 р. офіційним найменуванням комітету було «Комітет з 

банківського нагляду» [289, c. 41]; 

‒ у вересні 1990 р. комітет отримав своє нинішнє найменування – Базельський 

комітет з банківського нагляду, яке залишається офіційним і по наш час.  

За понад 43 роки свого існування кількість членів Базельського комітету зросла 

з 112 до 28 (станом на 01.09.2017)3, затверджено більш ніж 57 стандартів, 66 

методичних рекомендацій, підготовлено більш ніж 26 оглядів найкращої практики з 

різноманітних питань банківського регулювання та нагляду. 

Історично Базельський комітет розпочинав свою роботу, концентруючись на 

двох основних напрямках: ефективний нагляд за транскордонною діяльністю банків 

та вимоги до капіталу банків. 

                                                      
1 Велика десятка (G10) – неформальне об’єднання держав-учасниць Генеральної угоди про 

запозичення 1962 р., що передбачає можливість в окремих випадках тимчасового надання 

додаткових фінансових ресурсів Міжнародному валютному фонду, до складу якого входять 11 

держав: Бельгія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, 

Швейцарія, Швеція, Японія. 
2 Рішення про створення Базельського комітету в грудні 1974 р. було прийнято представниками 11 

держав: 10 держав, що входять до складу «великої десятки» (Бельгія, Великобританія, Італія, 

Канада, Нідерланди, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція, Швеція, Японія), та 

Швейцарії. 
3 Станом на 01.09.2017 членами Базельського комітету є 27 держав (Австралія, Аргентина, Бельгія, 

Бразилія, Великобританія, Гонконг, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Корея, 

Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Південна Африка, Росія, Саудівська Аравія, 

Сінгапур, США, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія) та Європейський Союз. В якості 

спостерігачів участь в роботі Базельського комітету приймають 3 держави (Малайзія, Об’єднані 

Арабські Емірати, Чилі). 
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Першим документом Базельського комітету стала Доповідь про нагляд за 

іноземними установами банків від 26 вересня 1975 р., що в подальшому отримала 

назву Конкордат 1975 р. [256] 

Необхідність розробки цього документа була викликана міжнародною 

банківською кризою середини 1970-х рр., спричиненою банкрутством ряду банків, 

зокрема західнонімецького банку «Банкхауз Херштатт» [Bankhaus Herstatt] в червні 

1974 р. [237, c. 284] та провідного банку США «Національний банк Франкліна» 

[Franklin National Bank] у вересні 1974 р. [289, c. 38] 

Банкрутство «Банкхауз Херштатт» було спровоковане значним обсягом 

спекулятивних операцій з торгівлі іноземною валютою [180, c. 31] та умисним 

приховуванням банком збитків, розмір яких перевищив більш ніж половину вартості 

всіх активів банку [289, c. 28]. Банкрутство «Національного банку Франкліна» було 

спричинено масовим зверненням вкладників про повернення депозитів, в тому числі 

до філії банку у Лондоні (Великобританія), через погіршення репутації банку та 

втрати довіри до нього, що, в свою чергу, було викликано значним обсягом збитків 

від проведення спекулятивних операцій з торгівлі іноземною валютою, 

несприятливою кон’юнктурою ринку та рядом помилок, допущених керівництвом 

[289, c. 27-28]. 

Внаслідок окреслених подій та панічних настроїв на ринку щодо виконання 

банківських зобов’язань Базельський комітет підготував Конкордат 1975 р. [154], 

присвячений питанням співробітництва органів банківського нагляду держав щодо 

здійснення нагляду за іноземними підрозділами банків (філій, дочірніх та спільних 

банків, створених на території іншої держави, ніж материнський банк) та 

розмежування компетенції органів банківського нагляду держави, в якій знаходиться 

материнський банк, та держави, в якій знаходиться іноземний підрозділ. 

За своїм правовим статусом Конкордат 1975 р. являв собою методичні 

рекомендації [256]. Слово «конкордат», використане в назві документа, підкреслює 

відсутність обов’язкової юридичної сили [233]. Термін «конкордат» походить від 

угод, що укладалися між Святим Престолом та державами, що визначали порядок 

взаємовідносин між католицькою церквою та державою в сферах спільних інтересів 
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[8, c. 328-329]. Проте з часом, в тому числі по мірі втрати католицькою церквою 

політичного впливу в світі, термін «конкордат» втратив своє історичне значення та на 

даний час зазвичай використовується для позначення «актів публічних 

домовленостей», що мають скоріше не юридично обов’язковий характер, а 

забезпечуються політичним та моральним авторитетом його сторін [98, c. 244]. 

Конкордат 1975 р. закріпив основний принцип та мету міжнародного 

співробітництва органів банківського нагляду: жодний підрозділ банку, створений за 

кордоном (філія, дочірній банк, спільний банк), не повинен уникнути банківського 

нагляду [256]. Для досягнення зазначеної мети встановлювався обов’язок держави, в 

якій розташовані підрозділи іноземних банків, здійснювати адекватний нагляд за їх 

діяльністю на основі як власних стандартів, так і стандартів держави, в якій 

знаходиться материнський банк [131, c. 321]. 

Конкордат 1975 р. встановлював наступні правила розмежування компетенції 

органів банківського нагляду держави розташування підрозділу іноземного банку та 

держави розташування материнського банку: 

 За дотримання нормативів ліквідності4 підрозділом іноземного банку 

основна відповідальність покладається на органи банківського нагляду держави 

розташування підрозділу, оскільки при управлінні ліквідністю підрозділи, в першу 

чергу, керуються місцевим законодавством та повинні враховувати особливості 

місцевої монетарної політики. Водночас, органи банківського нагляду держави 

розташування материнського банку повинні також приділяти увагу ліквідності 

іноземних підрозділів материнського банку, особливо в ситуаціях, коли підрозділи 

розміщують тимчасово вільні кошти на депозит у материнському банку або отримали 

у материнського банку кредит, що може впливати на рівень ліквідності іноземного 

підрозділу. 

                                                      
4 Ліквідність – спроможність окремої установи забезпечувати своєчасність, повноту та 

безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань [2, c. 257]. 
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 Розмежування відповідальності за дотримання нормативів капіталу5 

залежить від типу підрозділу. Так, за дотримання нормативів капіталу філією 

іноземного банку основна відповідальність покладається на органи банківського 

нагляду держави розташування материнського банку, оскільки філія не має статусу 

окремої юридичної особи та нормативи капіталу дотримуються материнським банком 

в цілому як єдиною юридичною особою. В ситуації з дочірнім або спільним банком 

основна відповідальність покладається на органи банківського нагляду держави 

розташування дочірнього/спільного банку. 

 За дотримання валютних позицій6 основна відповідальність покладається на 

органи банківського нагляду держави розташування підрозділу, зокрема з огляду на 

необхідність забезпечення належного стану місцевого валютного ринку та 

дотримання платіжного балансу. Водночас, в частині пруденційного банківського 

нагляду відповідальність несуть спільно органи банківського нагляду держави 

розташування підрозділу та держави розташування материнського банку. Причому у 

випадку з філією іноземного банку основна відповідальність покладається на органи 

банківського нагляду держави розташування материнського банку, а щодо дочірніх 

та спільних банків основну відповідальність несуть органи банківського нагляду 

держави розташування дочірнього/спільного банку.  

Для покращення міжнародного співробітництва органів банківського нагляду 

Базельський комітет в Конкордаті 1975 р. рекомендував запровадити прямий обмін 

інформацією між органами банківського нагляду держави розташування 

материнського банку та держави розташування іноземного підрозділу. Відповідна 

можливість передбачена і законодавством України. Так, згідно з статтею 62 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України відповідно 

до міжнародного договору України або за принципом взаємності має право надавати 

інформацію, отриману при здійсненні нагляду за діяльністю банків, органу 

                                                      
5 Капітал банку – спеціально створені фонди і резерви, призначені для забезпечення фінансової 

стійкості, комерційної та господарської діяльності, відшкодування можливих збитків і які 

перебувають у користуванні банку [2, c. 206]. 
6 Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в 

кожному банківському металі [2, c. 77]. 
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банківського нагляду іншої держави, а також отримувати від органу банківського 

нагляду іншої держави таку інформацію. 

Також, в Конкордаті 1975 р. Базельський комітет рекомендував дозволити та 

максимально сприяти органам банківського нагляду держави розташування 

материнського банку здійснювати перевірки за діяльністю іноземного підрозділу 

материнського банку шляхом виїзду на територію держави розташування іноземного 

підрозділу або шляхом доручення органам банківського нагляду держави 

розташування іноземного підрозділу з подальшою передачею звіту органам 

банківського нагляду держави розташування материнського банку. 

Конкордат 1975 р. на момент його схвалення був надзвичайно прогресивним 

документом. Це був один з перших документів, присвячених міжнародному 

регулюванню банківської діяльності та співробітництва органів банківського нагляду 

на глобальному рівні. Проте поступово він перестав відповідати вимогам часу. 

Розвиток глобалізації призводив до створення та розширення міжнародних 

банківських груп. До їх складу, окрім безпосередньо банків, почали входити 

холдингові компанії, небанківські фінансові установи та компанії з надання 

допоміжних послуг. Міжнародні банківські групи почали вдаватися до 

структурування бізнесу, в тому числі з метою уникнення чи обмеження банківського 

нагляду в окремих державах. 

Показовим в цьому відношенні стало банкрутство найбільшого приватного 

італійського банку «Банко Амброзіано» [Banco Ambrosiano] в 1982 р. [187, c. 31] 

Передумовою банкрутства стали значні обсяги проблемних кредитів, виданих банком 

через дочірні банки в Люксембурзі [98, c. 246] та Латинській Америці [187, c. 31-32], 

що призвели до неплатоспроможності всієї банківської групи. Після введення 

тимчасової адміністрації в «Банко Амброзіано» Центральний Банк Італії повністю 

відшкодував вклади, зроблені вкладниками материнського банку в Італії, проте 

відмовився виплачувати відшкодування вкладникам дочірнього банку в Люксембурзі 

[217, c. 7]. Коментуючи це рішення, Центральний Банк Італії послався на відсутність 

законодавчих повноважень здійснювати регулювання та нагляд за діяльністю 

дочірнього банку на території іншої держави і, як наслідок, відсутність підстав для 
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відповідальності за банкрутство дочірнього банку, над яким він не міг здійснювати 

адекватний нагляд [192]. З іншої сторони, органи банківського нагляду Люксембургу 

ігнорували звернення Центрального банку Італії щодо посилення нагляду за 

діяльністю дочірнього банку «Банко Амброзіано», вважаючи, що безпосередню 

відповідальність за діяльність дочірнього банку повинен нести материнський банк, а 

опосередковану – центральний банк держави місцезнаходження материнського банку 

[155, c. 175]. Відповідно, з точки зору органів банківського нагляду Люксембургу, 

підтримку дочірньому банку «Банко Амброзіано» мав надати саме материнський 

італійський банк та Центральний Банк Італії [98, c. 247]. 

Відповідні вимоги національного законодавства, що суттєво обмежували 

можливість здійснення банківського регулювання та нагляду за відокремленими 

підрозділами банків та дочірніми банками на території інших держав, також 

містилися в законодавстві ряду інших держав (наприклад, в законодавстві 

Федеративної Республіки Німеччина та Швейцарії). Чи не найбільші перепони 

створювалися національним законодавством про захист банківської таємниці: так, в 

окремих державах діяла заборона на передачу інформації, отриманої під час 

здійснення банківського нагляду, компетентним органам інших держав. Окрім цього, 

існувала проблема подання до органів банківського нагляду неконсолідованої 

фінансової звітності: банками подавалася окрема звітність по кожному з 

багаточисленних відокремлених підрозділів (філій, представництв), дочірніх та 

спільних банків, створених за кордоном, що створювало значні практичні складнощі 

для системного розуміння та аналізу фінансового стану всієї банківської групи [217, 

c. 6]. 

У відповідь на вищезазначені виклики в 1983 році Базельський комітет схвалив 

оновлену редакцію Конкордату – «Принципи нагляду за іноземними підрозділами 

банків» [250]. В основі Конкордату 1983 року покладено 2 основні принципи: 

принцип «подвійного ключа» та принцип консолідованого банківського нагляду [98, 

c. 248-251]. 

Принцип «подвійного ключа» полягає в постійній оцінці органами банківського 

нагляду держави розташування материнського банку та держави розташування 



71 

іноземного підрозділу рівня адекватності банківського нагляду одне одного. Якщо 

рівень банківського нагляду органу держави розташування іноземного підрозділу є 

неадекватним, в такому випадку орган нагляду держави розташування материнського 

банку повинен поширити свій нагляд на іноземний підрозділ або спонукати 

материнський банк припинити діяльність іноземного підрозділу у відповідній 

державі. Якщо ж неадекватним є рівень банківського нагляду органу держави 

розташування материнського банку, в такому випадку орган нагляду держави 

розташування іноземного підрозділу повинен спонукати або, якщо це допускається 

законодавством, заборонити діяльність іноземного підрозділу у відповідній державі, 

або висунути посилені вимоги до діяльності іноземного підрозділу. За допомогою 

принципу «подвійного ключа» Базельський комітет мав намір попередити так звані 

«перегони по нисхідній» – тенденцію до пом’якшення банківського регулювання та 

нагляду в державах з метою залучити більше іноземних інвестицій [154] – та 

заохотити приведення національних стандартів банківського регулювання та нагляду 

у відповідність до провідних стандартів, що діють у світових фінансових центрах [98, 

c. 249]. 

Згідно з принципом консолідованого банківського нагляду органи банківського 

регулювання та нагляду не можуть бути в повній мірі задоволені станом окремого 

банку, якщо вони не можуть оцінити стан діяльності відповідного банку в інших 

державах із застосуванням методики консолідації [250]. У зв’язку з цим, Конкордат 

1983 р. покладав на орган банківського нагляду держави розташування 

материнського банку відповідальність за контроль рівня ризиків та адекватності 

капіталу всієї банківської групи. 

В Конкордаті 1983 р. були враховані останні тенденції до диверсифікації 

структури банківських груп, що, з-поміж іншого, передбачали створення та 

включення до структури групи холдингових компаній та небанківських установ.  

Так, Конкордатом 1983 р. передбачалися різні підходи до нагляду за 

холдинговими компаніями залежно від їх місця в структурі групи. Якщо холдингова 

компанія є материнською компанією групи, то органи банківського нагляду тих 

держав, в яких функціонують банки групи, повинні координувати свої дії з нагляду 
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за банками групи «з урахуванням структури всієї групи». Якщо ж материнською 

компанією групи є банк, а холдингова компанія є проміжною ланкою в структурі 

групи, в такому випадку компетентний орган, що здійснює нагляд за діяльністю 

материнського банку, повинен забезпечити адекватний нагляд за діяльністю 

холдингової компанії та її дочірніх банків (а у разі неможливості забезпечити 

адекватний нагляд – заборонити материнському банку здійснювати діяльність через 

холдингову компанію). Наявність холдингових компаній в структурі банківської 

групи (в якості материнської холдингової компанії чи в середині групи) може 

створювати перешкоди для здійснення банківського нагляду, зокрема коли вони не 

мають статусу банків та мають значні зобов’язання (в тому числі фінансові) перед 

міжнародною банківською групою. 

У разі включення до групи небанківських установ, Конкордат 1983 р. покладав 

на органи банківського регулювання та нагляду обов’язок співпрацювати з 

компетентними державними органами, що здійснюють нагляд за діяльністю 

відповідних небанківських установ, особливо у разі включення до структури групи 

небанківських фінансових установ. У разі неможливості адекватного нагляду за 

відповідними установами, органи банківського регулювання та нагляду повинні 

вжити заходів «з мінімізації ризиків для банківської діяльності від небанківських 

установ у групі».  

Окрім нових принципів, в Конкордаті 1983 р. здобули подальшого розвитку 

принципи, закладені в Конкордат 1975 р. Так, щодо міжнародного співробітництва 

органів банківського нагляду, то згідно з Конкордатом 1983 р. у разі виникнення 

ситуацій, не охоплених Конкордатом, органи нагляду держави розташування 

материнського банку та держави розташування іноземного підрозділу повинні 

спільно віднайти шляхи забезпечення адекватного нагляду за діяльністю іноземного 

підрозділу. У випадку виникнення серйозних проблем у діяльності іноземного 

підрозділу, органи держави розташування іноземного підрозділу повинні негайно 

повідомити про це органи держави розташування материнського банку. В свою чергу, 

органи держави розташування материнського банку повинні повідомляти органи 
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держави розташування іноземного підрозділу про проблеми материнського банку, що 

можуть мати вплив на іноземний підрозділ [250]. 

Поряд зі значними досягненнями дослідники виділяють і недоліки Конкордату 

1983 р. Так, в документі прямо передбачалося, що він не стосується питання про роль 

центральних банків при виконанні функції кредитора останньої інстанції. Причиною 

цього стало те, що окремі держави в Базельському комітеті представляють не 

центральні банки, а профільні органи банківського регулювання та нагляду, які не 

мають повноважень з фінансової підтримки проблемних банків [233]. Проте на 

практиці це певною мірою позбавило конкретики та створило невизначеність щодо 

рівня відповідальності органів нагляду кожної з держав, в якій функціонують банки 

групи [295, c. 62]. Також, Конкордат 1983 р. чітко не відповідав на питання, 

компетентний орган якої з держав повинен здійснювати нагляд за діяльністю 

холдингової компанії, яка є материнською компанією групи. З цього приводу 

Конкордатом покладався загальних обов’язок на органи банківського нагляду тих 

держав, в яких функціонують банки групи, координувати свої дії з нагляду «з 

урахуванням структури всієї групи». Проте питання хто саме несе відповідальність за 

нагляд холдингової материнської компанії, а відтак і всієї групи, залишалося без 

відповіді, що, в свою чергу, створювало можливості для уникнення нагляду [98, 

c. 253]. 

Цією прогалиною скористався Банк міжнародної торгівлі та кредиту [Bank of 

Commerce and Credit International], який було примусово виведено з ринку в 1991 році. 

На момент ліквідації банк здійснював діяльність у 69 державах, а загальна сума його 

активів сягала 20 млрд. дол. США з найбільшою кількістю вкладників у 

Великобританії. Структуру банківської групи було побудовано таким чином, щоб 

максимально уникнути банківського нагляду. Так, на чолі групи було поставлено 

банківську холдингову компанію, зареєстровану в Люксембурзі, що вже дозволяло 

уникнути централізованого банківського нагляду з боку єдиного регулятора та 

розмивало повноваження з нагляду між регуляторами держав, в яких були 

зареєстровані банки групи. В свою чергу, банки групи створювалися переважно в тих 

державах, в яких національне законодавство встановлювало посилений режим 
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захисту банківської таємниці, що мінімізувало можливості транскордонної передачі 

інформації між органами банківського нагляду різних держав. Завдяки відсутності 

повноцінного нагляду банк приймав активну участь в широкомасштабних 

шахрайських операціях, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванні тероризму, торгівлі наркотиками, корупційної діяльності. Відсутність 

консолідованого нагляду призвела до того, що збитки банку від несплати кредитів, 

шахрайських операцій, збиткових інвестиційних операцій розподілялися між 

балансами дочірніх банків, що спотворювало реальну картину фінансового стану 

групи [277].  

Криза, спричинена крахом Банку міжнародної торгівлі та кредиту, засвідчила, 

що по мірі посилення глобалізації банківського ринку прямо пропорційно зростають 

і ризики шахрайства та зловживання службовим становищем. Події навколо Банку 

міжнародної торгівлі та кредиту поставили під сумнів адекватність існуючих 

міжнародних документів з банківського регулювання та нагляду [98, c. 255] і стали 

підставою для вироблення Базельським комітетом на основі Конкордату 1983 р. 

нового документа – Мінімальних стандартів з нагляду за діяльністю міжнародних 

банківських груп та їх транскордонних підрозділів 1992 р. [210] 

На відміну від Конкордатів 1975 р. та 1983 р., що мали статус методичних 

рекомендацій, новий документ мав статус стандарта – акта найвищої юридичної сили 

з-поміж всіх актів, що затверджуються Базельським комітетом. Затвердження 

Мінімальних стандартів не призвело до скасування Конкордату 1983 р.: обидва акти 

залишаються чинними та доповнюють один одного [234]. 

Мінімальними стандартами передбачено 4 основоположні правила з нагляду за 

діяльністю міжнародних банківських груп та їх підрозділів на території інших 

держав: 

1. Нагляд за діяльністю всіх міжнародних банків та міжнародних банківських 

груп повинен здійснюватися органом банківського нагляду держави 

місцезнаходження материнського банку, що несе основну відповідальність за 

здійснення консолідованого банківського нагляду. 
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2. Для створення підрозділу на території іншої держави необхідно отримати 

попередній дозвіл органів банківського нагляду держави майбутнього 

місцезнаходження іноземного підрозділу, держави місцезнаходження головного 

банку (який створює іноземний підрозділ) та, якщо головний банк та материнський 

банк групи розташовані в різних державах, також дозвіл органу банківського нагляду 

держави місцезнаходження материнського банку групи. 

3. Органи банківського нагляду повинні мати повноваження збирати 

інформацію про іноземні підрозділи банків та банківських груп, нагляд за якими вони 

здійснюють. 

4. Якщо, на думку органу банківського нагляду держави місцезнаходження 

іноземного підрозділу, будь-який із вищезазначених стандартів не виконується, цей 

орган може вжити необхідних заходів для потреб нагляду, в тому числі заборонити 

створення підрозділу іноземного банку чи банківської групи у відповідній державі. 

Вищезазначені основоположні стандарти з нагляду за діяльністю міжнародних 

банківських груп та їх транскордонних підрозділів були закладені в якості одного з 

базисних елементів Основних принципів ефективного банківського нагляду [59, c. 73] 

– одного з найважливіших документів Базельського комітету, перша редакція якого 

була затверджена у вересні 1997 р. 

Більш детальне дослідження Основних принципів, а також сучасних 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, вироблених Базельським 

комітетом, буде проведено у підрозділі 2.1 розділу 2 цієї роботи. 

Розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в рамках 

Базельського комітету, а також розвиток регіональних стандартів банківської 

діяльності в рамках Європейського Економічного Співтовариства спричинило 

становлення співробітництва з питань регулювання банківської діяльності і в рамках 

інших універсальних та регіональних об’єднань. Більш детально вони будуть 

проаналізовані в підрозділах 2.1 та 2.2 розділу 2 цієї роботи. 
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1.3. Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності 

 

Дослідження змісту сучасних міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності дозволяє виділити основні правові механізми контролю у сфері банківської 

діяльності, що застосовуються в рамках пруденційного нагляду за діяльністю банків. 

Сучасний стан наукової розробки проблем механізмів контролю 

характеризується диференційованим підходом науковців до розуміння сутності 

контролю. Контроль визначається по-різному: як засіб, фактор, форма, елемент, 

функція, вид діяльності, система, зворотній зв’язок, умова, регулятор, гарант, явище, 

інститут, метод, правомочність, атрибут тощо. Імовірно, це не стільки відображає 

прагнення надати універсальне визначення поняття контролю, скільки є наслідком 

підходу до цього питання з точки зору представників різних наукових напрямків: 

філософії, теорії управління, права, політики, економіки, кібернетики та ін. [40, c. 12] 

В контексті банківського сектора наявність дієвих механізмів контролю є 

одним з основних елементів ефективного регулювання банківської діяльності та 

спрямована на забезпечення стабільності банківської системи, захист прав вкладників 

та інших кредиторів банків з точки зору безпеки зберігання їх коштів в банках. 

На сучасному етапі розвитку міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності правові механізми контролю у сфері банківської діяльності можна 

поділити на дві категорії: механізми зовнішнього контролю, які застосовують 

компетентні органи банківського нагляду по відношенню до банків, та механізми 

внутрішнього контролю, які банки застосовують самостійно по відношенню до 

внутрішніх процесів в рамках системи внутрішньобанківського контролю [73, c. 195]. 

До основних правових механізмів зовнішнього контролю у сфері банківської 

діяльності, віднесених до компетенції органів банківського нагляду, належать: 

встановлення обов’язкових економічних нормативів діяльності банків, визначення 

особливого порядку погодження набуття або збільшення істотної участі в банках, 

визначення особливого порядку погодження керівників банків, контроль за 

операціями з пов’язаними особами банків, призначення куратора банку, застосування 

заходів впливу.  
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Встановлення обов’язкових економічних нормативів є базовим правовим 

механізмом контролю у сфері банківської діяльності, спрямованим на забезпечення 

стабільної діяльності банків, своєчасного виконання ними зобов’язань перед 

вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу 

через ризики, притаманні банківській діяльності [24]. 

З-поміж основних економічних нормативів діяльності банків слід відзначити 

нормативи капіталу, нормативи ліквідності, нормативи ризику та нормативи 

інвестування.  

Нормативи капіталу включають вимоги щодо структури, порядку розрахунку 

та мінімального розміру капіталу банку, а також норматив достатності (адекватності) 

капіталу банку. 

Основним призначенням капіталу банку є покриття збитків та інших 

негативних наслідків, що виникають в діяльності банку [253, c. 3]. З метою контролю 

за розміром капіталу банків національними законодавствами держав встановлюються 

різні види капіталу та вимоги до їх розміру. Так, законодавством України передбачено 

вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банку, мінімального розміру 

регулятивного капіталу банку, а також мінімального розміру приписного капіталу 

філії іноземного банку в Україні. Банківським правом ЄС передбачено вимоги до 

початкового капіталу банків на момент їх заснування, а також вимоги до розміру 

власних коштів діючих банків [254]. Законодавством Російської Федерації 

передбачено вимоги до базового капіталу банку, основного капіталу банку та розміру 

власних коштів банку [50]. 

Норматив достатності (адекватності) капіталу визначається як співвідношення 

капіталу банку до його активів і певних позабалансових інструментів, зважених за 

ступенем кредитного ризику і зменшених на суму сформованих резервів та 

прийнятного забезпечення. Показник достатності (адекватності) капіталу банку 

відображає його здатність своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за 

зобов’язаннями банку. 

Нормативи ліквідності встановлюються для забезпечення збалансованості між 

строками і сумами виконання зобов’язань банку, строками і сумами погашення 
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розміщених активів, а також строками та сумами інших джерел і напрямів 

використання коштів. З метою контролю за станом ліквідності банків можуть 

встановлюватися нормативи миттєвої, поточної, короткострокової та довгострокової 

ліквідності. 

Нормативи ризику встановлюються для обмеження кредитних ризиків, що 

можуть виникати внаслідок невиконання клієнтами своїх зобов’язань, а також для 

обмежень інших видів ризиків. Так, для забезпечення контролю за рівнем кредитних 

ризиків встановлюється норматив максимального розміру кредитного ризику на 

одного клієнта та на одну групу пов’язаних клієнтів, норматив великих кредитних 

ризиків, нормативи максимального розміру кредитного ризику за операціями з 

пов’язаними з банком особами. Окрім кредитного ризику, національними 

законодавствами держав можуть встановлюватися нормативи валютного ризику, 

процентного ризику, ризику операцій з окремими країнами тощо. 

Нормативи інвестування запроваджуються для контролю за придбанням 

банками корпоративних прав в інших юридичних особах (участі в об’єктах 

інвестицій) і обмеження негативних наслідків для банків, що можуть виникнути 

внаслідок інвестиційної діяльності. З цією метою національним законодавством може 

передбачатися особливий порядок прийняття банком рішення про здійснення 

інвестицій, встановлюватися норматив загальної суми інвестування та норматив 

інвестування окремо за кожним об’єктом інвестицій. 

Економічні нормативи діяльності банків встановлюються законодавчими 

актами та рішеннями органу банківського регулювання. Орган банківського нагляду 

на постійні основі здійснює моніторинг додержання банками значень економічних 

нормативів. За їх порушення до банків можуть застосовуватися заходи впливу. 

Наприклад, в Україні за порушення значень обов’язкових економічних нормативів 

Національний банк України може застосувати до банків такі заходи впливу як 

письмове застереження; укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи 

визначена угодою особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень, 

поліпшення фінансового стану банку; зупинення виплати дивідендів чи розподілу 

капіталу в будь-якій іншій формі; встановлення для банку підвищених економічних 
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нормативів; підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та 

іншими активами; обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів 

здійснюваних банком операцій; накладення штрафу; віднесення банку до категорії 

проблемного або неплатоспроможного. 

Іншим правовим механізмом контролю у сфері банківської діяльності є 

визначення особливого порядку погодження набуття або збільшення істотної участі 

в банках. Згідно з Основними принципами ефективного банківського нагляду 

Базельського комітету (принцип 6) [149] зазначений механізм полягає в тому, що 

особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, повинна 

повідомити про свій намір орган банківського нагляду та отримати погодження на 

набуття або збільшення істотної участі в банку. В процесі розгляду документів 

потенційного інвестора орган банківського нагляду здійснює його ідентифікацію, 

перевіряє його фінансовий стан та ділову репутацію.  

Визначення істотної участі та граничного розміру корпоративних прав банку, 

при перевищенні якого особа повинна отримати погодження органу банківського 

нагляду, визначається в національному законодавстві.  

Так, згідно зі ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

погодження Національного банку України необхідно отримувати у випадку, якщо 

внаслідок правочину особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно 

з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу 

банку чи правами голосу акцій у статутному капіталі банку та/або незалежно від 

формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку. 

Відповідно до ст. 22 Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 26.06.2013 про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд за 

кредитними установами та інвестиційними фірмами погодження Європейського 

центрального банку / національних органів банківського нагляду держав-членів ЄС 

необхідно отримувати у випадку, якщо внаслідок правочину особа буде прямо або 

опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 20, 30 або 50 і 

більше відсотками прав голосу чи капіталу банку або якщо внаслідок правочину банк 

набуде статусу дочірньої юридичної особи іншим чином [160]. 
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Визначення особливого порядку погодження набуття або збільшення істотної 

участі в банках спрямоване на забезпечення прозорості структур власності банків та 

перевірку можливості особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь в 

банку, за потреби забезпечити докапіталізацію банку. 

За порушення порядку набуття або збільшення істотної участі орган 

банківського нагляду може застосувати заходи впливу до особи, яка 

набула/збільшила істотну участь з порушенням. Так, в Україні за порушення порядку 

набуття або збільшення істотної участі Національний банк України може тимчасово, 

до усунення порушення, заборонити власнику істотної участі в банку 

використовувати право голосу придбаних акцій, а також накласти на власника 

істотної участі штраф. 

Особливий порядок погодження осіб, які призначаються на посади керівників 

банку, спрямований на проведення перевірки їх професійної придатності, ділової 

репутації і, таким чином, оцінки потенційної можливості здійснення ними 

професійного та ефективного управління банком. 

Як правило, до керівників банків встановлюються вимоги щодо освіти та 

досвіду роботи в банківській системі, наявності бездоганної ділової репутації. 

Водночас, національними законодавствами можуть встановлюватися особливі 

вимоги до керівників банків. Наприклад, статтею 159 Закону Канади «Про банки» в 

якості однієї з вимог до виконавчого органу банку передбачено наявність у не менш 

ніж половини членів правління громадянства Канади [130]. Банківським правом ЄС 

висуваються такі вимоги до членів правління банку як наявність достатнього вільного 

часу для виконання своїх функцій, колективна придатність всіх членів правління 

(полягає у формуванні виконавчого органу таким чином, щоб до його складу входили 

особи, які мають достатні знання та досвід роботи з усіх сфер діяльності банку), 

здатність приймати самостійні рішення. 

Особа, яка не відповідає встановленим вимогам, не може бути призначена на 

посаду керівника банку. Після призначення керівника банку орган банківського 

нагляду здійснює контроль за його відповідністю встановленим вимогам. Наприклад, 

в Україні в ході здійснення контролю Національний банк України може прийняти 
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рішення про невідповідність керівника встановленим вимогам (наприклад, у разі 

виявлення фактів невідповідності ділової репутації керівника) та висунути до банку 

вимогу щодо його заміни, а також тимчасово, до усунення порушення, відсторонити 

керівника банку від займаної посади. 

Контроль за операціями з пов’язаними особами банків спрямований на 

недопущення конфлікту інтересів та зловживань у відносинах між банком та 

пов’язаними особами, а також на забезпечення укладення банками угод з пов’язаними 

особами на звичайних ринкових умовах (принцип 20 Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету [149]), наприклад, 

недопущення надання банками кредитів пов’язаним особам на пільгових умовах та 

приймання депозитів від пов’язаних осіб на умовах, що передбачають сплату 

підвищених процентів. 

Перелік пов’язаних осіб визначається національним законодавством. Так, в 

Україні до переліку пов’язаних з банком осіб належать 9 категорій осіб:  

контролери банку; 

особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи 

здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку; 

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени 

комітетів банку; 

споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи; 

особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку; 

керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та 

афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та 

члени комітетів цих осіб; 

асоційовані особи вищезазначених фізичних осіб; 

юридичні особи, в яких пов’язані фізичні особи є керівниками або власниками 

істотної участі; 

будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах пов’язаних осіб, та 

на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції пов’язані особи через 

трудові, цивільні та інші відносини. 
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Банк зобов’язаний подавати Національному банку України інформацію про 

пов’язаних із банком осіб. При здійсненні банківського нагляду Національний банк 

України має право самостійно визначати пов’язаних з банком осіб. 

Віднесення особи до категорії пов’язаної з банком тягне за собою ряд наслідків. 

Так, угоди банку з пов’язаними особами повинні укладатися у відповідності до 

поточних ринкових умов. Угоди, укладені банком із пов’язаними особами на умовах, 

що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх 

укладення (ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). При 

проведенні операцій з пов’язаними особами банк повинен дотримуватися нормативу 

максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком 

особами. Банк зобов’язаний подавати до Національного банку України регулярну 

звітність про пов’язаних з банком осіб. Також, законодавством України передбачено 

особливий порядок прийняття рішень про укладення окремих угод з пов’язаними 

особами.  

Порушення банком встановлених обмежень щодо здійснення операцій з 

пов’язаними особами може мати наслідком застосування до банку заходів впливу, 

зокрема обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій із 

пов’язаними особами, встановлення для банку підвищених економічних нормативів, 

накладення штрафу, віднесення банку до категорії проблемних. 

Призначення куратора банку є особливим правовим механізмом контролю, 

передбаченим законодавством України. Згідно зі статтею 67 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» Національний банк України має право запровадити 

особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку. 

Особливий режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду. 

Куратор банку здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи 

безпосередньо в банку та/або шляхом проведення аналізу фінансової, статистичної 

звітності та іншої інформації щодо діяльності банку. Куратор банку має право бути 

присутнім на засіданнях органів управління банку, ініціювати проведення нарад з 

керівництвом банку, здійснювати контроль за своєчасним виконанням банком вимог, 

встановлених Національним банком України, отримувати інформацію від вкладників 
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та інших кредиторів банку, у тому числі необхідну для забезпечення контролю за 

станом виконання банком своїх зобов’язань. 

Важливим правовим механізмом контролю у сфері банківської діяльності є 

застосування заходів впливу. Згідно з принципом 11 Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету орган банківського нагляду 

повинен мати можливість застосовувати адекватні заходи впливу за порушенням 

вимог банківського законодавства, підзаконних нормативно-правових актів, а також 

у випадку виявлення фактів здійснення банком небезпечної, неналежної або 

ризикової діяльності, що може створювати ризики для банку, банківської системи або 

загрожувати інтересам вкладників. 

Об’єктом застосування заходів впливу може бути не лише банк, а й інші особи, 

які порушили встановлені вимоги, зокрема власники істотної участі в банку, 

керівники банку. 

Перелік заходів впливу визначається національним законодавством. Так, 

Законом Сінгапуру «Про банківську діяльність» передбачено можливість 

застосування Монетарним управлінням Сінгапуру таких заходів впливу як письмове 

застереження, встановлення для банку підвищених економічних нормативів, 

накладення штрафу, відсторонення керівника банку від займаної посади, проведення 

спеціального розслідування, відкликання банківської ліцензії [268].  

Закон Республіки Казахстан «Про банки і банківську діяльність» [49] 

передбачає право Національного банку Казахстану застосовувати заходи раннього 

реагування, обмежені заходи впливу та санкції. Так, до заходів раннього реагування 

Законом Республіки Казахстан «Про банки і банківську діяльність» віднесено 

направлення письмової вимоги щодо надання банком плану заходів, спрямованих на 

підвищення фінансової стійкості банку, недопущення погіршення його фінансового 

стану та збільшення ризиків, пов’язаних з банківською діяльністю. До обмежених 

заходів впливу віднесено видачу Національним банком Казахстану письмового 

припису, винесення письмового попередження, укладення з банком письмової угоди. 

До санкцій віднесено накладення штрафу, призупинення або позбавлення ліцензії на 

здійснення всіх або окремих банківських операцій, консервація банку, позбавлення 
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дозволу на відкриття банку, примусовий викуп акцій банку, відсторонення посадових 

осіб банку від виконання службових обов’язків, перетворення банку в кредитне 

товариство. 

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» Національний 

банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню загрози має право 

застосувати такі заходи впливу: письмове застереження; скликання загальних зборів 

учасників, ради банку, правління банку; укладення письмової угоди з банком (за якою 

банк чи визначена угодою особа зобов’язується вжити заходів для усунення 

порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності 

функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо); зупинення 

виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі; встановлення для 

банку підвищених економічних нормативів; підвищення резервів на покриття 

можливих збитків за кредитами та іншими активами; обмеження, зупинення чи 

припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі 

операцій із пов’язаними з банком особами; заборона надавати бланкові кредити; 

накладення штрафів на банк, власників істотної участі, особу, яка набула або 

збільшила істотну участь у банку з порушенням встановлених вимог; тимчасова, до 

усунення порушення, заборона використання власником істотної участі у банку права 

голосу; тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від 

посади; позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій; 

віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного; відкликання 

банківської ліцензії та ліквідація банку. 

Правові механізми внутрішнього контролю регламентуються та 

впроваджуються банками самостійно на основі вимог міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності та національного законодавства. Органи 

банківського нагляду перевіряють наявність в банках ефективної системи 

внутрішнього контролю та, у разі виявлення порушень, мають право застосувати 

адекватні заходи впливу. 

Згідно з Основними принципами ефективного банківського нагляду 

Базельського комітету (принцип 26 «Внутрішній контроль та аудит») [149] банки 
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повинні мати адекватну систему внутрішнього контролю з метою забезпечення 

належним чином контрольованого робочого середовища для здійснення банківської 

діяльності з урахуванням профілю ризиків банку. 

Основними елементами системи внутрішнього контролю є ризик-менеджмент, 

комплаєнс-контроль та внутрішній аудит банку [151]. Також, до системи 

внутрішнього контролю відносять процедури звітності та процедури контролю за 

інформаційною безпекою й обміном інформацією. 

Правові механізми системи внутрішнього контролю спрямовані на 

забезпечення ефективного та успішного функціонування банку, розсудливого 

ведення діяльності, адекватного виявлення, оцінки та мінімізації ризиків, надійності 

отримуваної інформації, дієвих адміністративних процедур та процедур звітності, 

дотримання вимог законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, вимог 

органу банківського регулювання та нагляду, а також внутрішніх документів та 

рішень банку [164]. 

Ризик-менеджмент (управління ризиками) – це процес, в рамках якого банк 

виявляє ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх подальший моніторинг, 

забезпечує їх мінімізацію та контролює їх уникнення, а також здійснює оцінку 

достатності капіталу та ліквідності банку для покриття ризиків.  

До основних ризиків, які виникають в діяльності банку, слід віднести кредитний 

ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентних ставок, роздрібний, ринковий, 

валютний, операційний, юридичний та стратегічний ризики, ризик репутації.  

В рамках системи управління ризиками в банках створюються системи 

раннього реагування, спрямовані на інформування компетентних органів банку про 

перевищення величини прийнятного рівня ризику.  

Міжнародними стандартами банківської діяльності основна відповідальність за 

визначення політики управління ризиками та здійснення контролю за ефективністю 

функціонування системи управління ризиками покладається на спостережну раду 

банку. З метою забезпечення функціонування системи управління ризиками в банках 

створюється окремий підрозділ з управління ризиками. Для управління окремими 

видами ризиків в банку можуть створюватися постійно діючі комітети. Наприклад, в 
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Україні обов’язковим є створення в межах банку кредитного комітету та комітету з 

питань управління активами та пасивами (ст. 44 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність»). 

Комплекс дій з ризик-менеджменту спрямований на забезпечення досягнення 

таких основних цілей: 

ризики повинні бути зрозумілими та усвідомлюватися банком і його 

керівництвом; 

ризики мають бути в межах рівнів толерантності («апетиту ризику»), 

установлених компетентним органом банку; 

рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним завданням 

діяльності банку; 

стимули для досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з 

рівнем толерантності до ризику [41]. 

Питанням ризик-менеджменту в банках присвячені більш ніж 40 стандартів, 

методичних рекомендацій та оглядів найкращої практики Базельського комітету з 

банківського нагляду. З-поміж основних документів Базельського комітету з цього 

питання слід відзначити: Ринковий ризик в банківській справі 2016 р. [203], 

Принципи ефективного збору інформації та звітності про ризики 2013 р. [246], Базель 

ІІІ: глобальна нормативна основа для підвищення стійкості банків та банківських 

систем 2011 р. [119], Принципи управління ризиками електронної банківської 

діяльності 2003 р. [259], Огляд найкращих практик з управління та нагляду за 

операційним ризиком 2003 р. [271] 

Комплаєнс-контроль спрямований на забезпечення дотримання в діяльності 

банку вимог законодавства та внутрішніх документів банку, надання роз’яснень 

працівникам щодо порядку їх належного виконання, підвищення правової культури 

працівників. Основна функція комплаєнс-контролю полягає в попередженні 

комплаєнс-ризику – ризику застосування юридичних санкцій, фінансових збитків або 

втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, внутрішніх 

документів банку. 
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Контроль за впровадженням комплаєнсу в банку покладається на спостережну 

раду банку. Безпосередні функції з реалізації політики комплаєнс-контролю 

покладаються на спеціальний підрозділ комплаєнс-контролю.  

До основних функцій підрозділу комплаєнс-контролю можна віднести 

виявлення комплаєнс-ризику; облік подій комплаєнс-ризику; оцінку імовірності 

виникнення та можливих наслідків комплаєнс-ризику; моніторинг комплаєнс-ризику, 

включаючи аналіз нових банківських продуктів та послуг і методів їх впровадження 

на предмет комплаєнс-ризику; координація та участь в розробці заходів зі зниження 

комплаєнс-ризику; розробка внутрішніх документів банку з управління комплаєнс-

ризиком, в тому числі спрямованих на запобігання корупції, дотримання правил 

корпоративної поведінки та норм професійної етики; моніторинг ефективності 

управління комплаєнс-ризиком; виявлення конфлікту інтересів в діяльності банку та 

його працівників. 

З-поміж основних міжнародно-правових стандартів комплаєнс-контролю в 

банках слід відзначити такі документи Базельського комітету з банківського нагляду: 

Принципи корпоративного управління в банках 2015 р. (питанням комплаєнс-

контролю присвячений принцип №9) [151], Методичні рекомендації з питань 

комплаєнсу в банках 2005 р. [146] та Огляд впровадження принципів комплаєнсу 2008 

р. [201] 

Система внутрішнього контролю в банках також передбачає наявність постійно 

діючого підрозділу внутрішнього аудиту, основною функцією якого є надання 

керівництву банку об’єктивної інформації про стан системи внутрішнього контролю 

в банку. З цією метою підрозділ внутрішнього аудиту: 

оцінює ефективність роботи системи внутрішнього контролю банку, її 

відповідність видам та обсягам здійснюваних банком операцій; 

перевіряє та оцінює процеси, які забезпечують діяльність банку; 

перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків банку; 

перевіряє відповідність керівників та працівників банку кваліфікаційним 

вимогам, здійснює моніторинг дотримання ними вимог законодавства і внутрішніх 

положень банку; 
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перевіряє фінансово-господарську діяльність банку, правильність ведення і 

достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами 

банку і випадки виникнення конфлікту інтересів у банку [56]. 

В своїй діяльності підрозділ внутрішнього аудиту підзвітний спостережній раді 

банку. Також, в банку може створюватися аудиторський комітет для здійснення 

нагляду за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту. 

Специфікою внутрішнього аудиту як правового механізму внутрішнього 

контролю в сфері банківської діяльності є те, що на відміну від інших елементів 

системи внутрішнього контролю, міжнародними стандартами банківської діяльності 

передбачено постійну взаємодію між підрозділом внутрішнього аудиту банку та 

національним органом банківського нагляду, зокрема з метою обговорення 

виявлених ризиків та заходів, вжитих для їх мінімізації. Так, законодавством України 

передбачено обов’язок підрозділу внутрішнього аудиту письмово повідомляти 

Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки 

викривлення показників фінансової звітності банку, порушення та недоліки в роботі 

банку, а також будь-які події в діяльності банку, які можуть негативно вплинути на 

платоспроможність, безпеку і надійність банку, якщо правління банку своєчасно не 

вжило заходів щодо усунення цих порушень та недоліків, а рада банку не розглянула 

звернення керівника підрозділу внутрішнього аудиту щодо бездіяльності правління 

банку та за результатами розгляду цього звернення не вжила відповідних заходів. 

Основною формою діяльності підрозділу внутрішнього аудиту є проведення 

перевірок (аудиту), частота і обсяг яких залежить від характеру, складності та 

ризиковості операцій. 

Серед основних міжнародно-правових стандартів, присвячених внутрішньому 

аудиту в банках, слід відзначити документи Базельського комітету з банківського 

нагляду, зокрема Методичні рекомендації з функції внутрішнього аудиту в банках 

2012 р. [204], Огляд найкращих практик з організації системи внутрішнього аудиту в 

банках та взаємодії між органами банківського нагляду та підрозділами внутрішнього 

аудиту в банках 2002 р. [205], а також Міжнародні стандарти професійної практики 
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внутрішнього аудиту [208], прийняті Радою з міжнародних стандартів внутрішнього 

аудиту. 

 

1.4. Висновки до розділу 1 

 

1. Міжнародна регламентація банківської діяльності здійснюється шляхом 

використання:  

‒ правових норм, що відносяться до міжнародного публічного права та 

міжнародного приватного права;  

‒ норм «м’якого» права: актів міжнародних організацій, що не мають 

юридично обов’язкового характеру, актів міжнародних неурядових організацій та 

інших міжнародних утворень, що не мають статусу класичної міжнародної 

організації за міжнародним правом, тлумачень та практики застосування таких актів, 

спільних заяв міжнародних діячів тощо;  

‒ неправових технічних норм, спрямованих на забезпечення технічної 

стандартизації з метою сприяння міжнародній торгівлі та науково-технічному 

співробітництву. 

2. Поняття «міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» може 

використовуватися у вузькому та широкому розумінні.  

У вузькому розумінні автор пропонує визначати міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності як норми міжнародного права, які регулюють міжнародні 

відносини у банківській сфері та закріплюють зобов’язання держав досягнути 

визначеного мінімального рівня міжнародно-правового та/або 

внутрішньодержавного правового регулювання відносин у банківській сфері. 

У широкому розумінні автор пропонує включати до міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності і норми міжнародного «м’якого права». Таким 

чином, у широкому розумінні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

– це сукупність норм міжнародного права та норм міжнародного «м’якого» права, які 

регулюють міжнародні відносини у банківській сфері та закріплюють зобов’язання 

та/або прагнення держав досягнути визначеного мінімального рівня міжнародно-
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правового та/або внутрішньодержавного правового регулювання відносин у 

банківській сфері. 

У цьому дослідженні для позначення більш широкого спектру джерел 

міжнародної регламентації банківської діяльності, що включає як норми 

міжнародного права, так і норми міжнародного «м’якого» права, автор використовує 

поняття міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в широкому 

розумінні. 

3. За сферою дії сучасні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 30 міжнародних організацій та міжнародних утворень, 

що не мають статусу класичної міжнародної організації, на універсальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

4. На універсальному рівні міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності вироблені в рамках більш ніж 10 міжнародних організацій та утворень, що 

не мають статусу класичної міжнародної організації, зокрема в рамках Базельського 

комітету з банківського нагляду, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, 

Світової організації торгівлі, Ради з фінансової стабільності, Комітету з глобальної 

фінансової системи, Комітету з платежів та інфраструктури ринку, Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням коштів, Організації економічного співробітництва та розвитку. 

5. На регіональному та локальному рівнях міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності вироблені в рамках більш ніж 20 міжнародних організацій та 

утворень, що не мають статусу класичної міжнародної організації, зокрема: 

‒ в Азії та Океанії – в рамках Асоціації держав Південно-Східної Азії, 

Азіатського банку розвитку, Ради голів центральних банків держав Східної Азії та 

Тихоокеанського регіону, Форуму голів центральних банків держав Південно-

Східної Азії, Нової Зеландії та Австралії, Організації центральних банків держав 

Південно-Східної Азії, Асоціації органів нагляду за діяльністю ринків фінансових 

послуг тихоокеанських держав, Регіональної групи з банківського нагляду держав 

Закавказзя, Центральної Азії та Російської Федерації; 
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‒ в Африці – в рамках Асоціації центральних банків Африки, Центрального 

банку держав Західної Африки, Банку держав Центральної Африки, Співтовариства 

розвитку Півдня Африки, Співтовариства Східної Африки, Комітету органів 

банківського нагляду Західної та Центральної Африки; 

‒ в Америці – в рамках Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки 

та Карибської групи органів банківського нагляду; 

‒ в Європі – в рамках Європейського Союзу та Групи органів банківського 

нагляду Центральної та Східної Європи; 

‒ між арабськими державами – в рамках Ради з ісламських фінансових послуг, 

Ради голів центральних банків та органів монетарної політики арабських держав, 

Ради співробітництва арабських держав Перської затоки; 

‒ між офшорними державами – в рамках Групи органів нагляду міжнародних 

фінансових центрів; 

‒ між франкомовними державами – в рамках Групи органів банківського 

нагляду франкомовних держав. 

6. За предметом регулювання міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності можна поділити на стандарти доступу на ринок банківських послуг, 

стандарти пруденційного нагляду за діяльністю банків, стандарти монетарної 

політики та фінансової стабільності, стандарти розрахунків та нагляду (оверсайту) 

платіжних систем, стандарти побудови ефективної системи гарантування вкладів, 

стандарти запобігання та протидії використанню банківської системи для легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

розповсюдженню зброї масового знищення. 

7. Стандарти доступу на ринок банківських послуг полягають у визначенні 

режиму виходу на банківський ринок та надання банківських послуг шляхом 

встановлення вимог до структури власності юридичної особи, яка має намір 

здійснювати банківську діяльність, ділової репутації та професійної придатності 

керівників банку, джерел походження коштів для формування капіталу банку, вимоги 

до бізнес-плану діяльності банку. Окрема частина відповідних стандартів, вироблена 

в рамках Світової організації торгівлі, стосується доступу нерезидентів на ринок 
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банківських послуг шляхом встановлення режиму найбільшого сприяння та 

національного режиму. 

8. Стандарти пруденційного нагляду за діяльністю банків полягають у 

встановленні як вимог до банківського нагляду, що здійснюють центральні банки або 

інші компетентні органи банківського нагляду, так і вимог до банків, виконання яких 

повинно забезпечити ефективний банківський нагляд. З-поміж стандартів 

пруденційного нагляду можна виділити стандарти ефективного нагляду за діяльністю 

банків та банківських груп, стандарти капіталу банків, стандарти управління 

ризиками банків, стандарти ліквідності банків, стандарти корпоративного управління 

та комплаєнсу в банках, стандарти проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту 

банків. 

9. Стандарти монетарної політики та фінансової стабільності стосуються вимог 

до прозорості грошово-кредитної політики, що проводиться центральними банками, 

проведення центральними банками політики впливу на банківський ринок, 

спрямованої на попередження фінансових криз, оцінки системної важливості банків 

та здійснення їх регулювання, включаючи встановлення посилених вимог до 

системно важливих банків, вимог до складання та оприлюднення статистичної 

звітності банківського сектора держав світу, детінізації банківського сектора 

економіки. 

10. Стандарти розрахунків та нагляду (оверсайту) платіжних систем стосуються 

організації та функціонування платіжних систем, систем електронних грошей, 

здійснення транскордонного переказу коштів, уніфікації стандартів обміну даними та 

процесингу платежів, інфраструктури платіжних систем та її інтеграції, використання 

платіжних інструментів, електронного підпису при здійсненні переказу коштів, 

електронної комерції, ефективності та безпеки платежів та розрахунків, захисту прав 

споживачів послуг з переказу коштів. 

11. Стандарти побудови ефективної системи гарантування вкладів визначають 

вимоги до національної системи гарантування вкладів, критерії її оцінювання, 

встановлюють обов’язки щодо побудови системи раннього оповіщення про 

можливість віднесення банків до категорії неплатоспроможних. 
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12. Стандарти запобігання та протидії використанню банківської системи для 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

розповсюдженню зброї масового знищення стосуються здійснення банками функцій 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в тому числі з питань ідентифікації та 

верифікації клієнтів, моніторингу операцій, що здійснюються клієнтами, 

особливостей надання послуг з міжнародного переказу коштів, використання 

банками кореспондентських рахунків при переказі коштів за дорученнями клієнтів в 

інші банки, формування звітності про підозрілі операції, що несуть ризик легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, визначення структури власності клієнтів-

юридичних осіб, встановлення обсягу повноважень, які повинні бути надані за 

національним законодавством державним органам, уповноваженим здійснювати 

регулювання та нагляд за діяльністю банків, а також визначення вимог до 

міжнародного співробітництва уповноважених державних органів. 

13. Перші ініціативи щодо започаткування міжнародного співробітництва 

центральних банків держав світу виникають наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Необхідність активізації їх співробітництва була викликана, в першу чергу, тим, що в 

часи дії золотомонетного стандарту (запровадженого на підставі міжнародного 

договору, укладеного на Паризькій конференції 1867 р.) золоті запаси 

концентрувалися в скарбницях найрозвинутіших держав, а зменшення кількості 

золота на внутрішньому ринку держав світу могло призвести до криз ліквідності, 

дефіциту платіжного балансу та зростання безробіття. 

Теоретичним підґрунтям перших міжнародних рухів за започаткування 

співробітництва центральних банків держав світу стала висунута у 1907 р. ідея 

італійського державного діяча Луїджі Луццаті про необхідність досягнення 

«міжнародного монетарного миру» шляхом припинення «монетарної війни» між 

державами та забезпечення міжнародного співробітництва з постачання золота 

неліквідним центральним банкам, а також пропозиція Секретаря Державного 

казначейства США Джорджа Кортелью про скликання європейської конференції 

центральних банків, яка знайшла своє відображення у першій міжнародній 

конференції центральних банків – Брюсельській конференції 1912 р. 
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14. Першим міжнародно-правовим стандартом банківської діяльності (згідно із 

запропонованим у дослідженні визначенням поняття «міжнародно-правовий 

стандарт банківської діяльності» у широкому розумінні) стали «Загальні принципи 

діяльності центральних банків» 1921 р. (також відомі під назвою «Маніфест 

центральних банків»), розроблені Головою Банку Англії Монтегю Норманом спільно 

з Президентом Федерального резервного банку м. Нью-Йорк Бенджаміном Стронгом. 

Основною метою прийняття «Маніфесту центральних банків» стало посилення 

незалежності центральних банків від політичного впливу в післявоєнній Європі: під 

час війни центральні банки перетворились у фактичних виконавців волі урядів з 

метою забезпечення фінансування військових витрат, що мало катастрофічні 

наслідки для економічної та фінансової ситуації в державах. 

«Маніфест» передбачав 14 принципів, у відповідності до яких центральні банки 

світу повинні будувати свою діяльність, а також містив проекти 8 рішень для 

затвердження головами центральних банків. Запропоновані принципи діяльності 

центральних банків можна умовно згрупувати у наступні категорії: незалежність від 

уряду, чітке розмежування функцій центрального банку та комерційних банків, 

ефективне здійснення банківського нагляду та співробітництво між центральними 

банками (що включає конфіденційний обмін інформацією, забезпечення проведення 

іноземних банківських операцій, взаємне надання послуг). 

15. Після завершення Другої світової війни почали створюватися умови для 

активного розвитку міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. 

Зокрема, початок діяльності Міжнародного валютного фонду став відправною 

точкою створення глобального механізму консультацій держав стосовно їх 

економічної і фінансової політики та вироблення міжнародно-правових стандартів 

прозорості монетарної політики центральних банків, а також складання та поширення 

статистичної звітності, зокрема щодо основних показників діяльності банківського 

сектора економіки. 

16. Паралельно в післявоєнній Європі починають розвиватися регіональні 

інтеграційні процеси, що заклали основу для розвитку регіональних європейських 

стандартів з банківської діяльності. Так, після укладення Римського договору про 
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заснування Європейського Економічного Співтовариства 1957 р. почало розвиватися 

регіональне співробітництво європейських держав з питань регулювання банківської 

діяльності, що знайшло відображення у Першій та Другій банківських директивах, 

які запровадили принцип «єдиної банківської ліцензії» або «банківського паспорту» 

– визнання дозволу на здійснення діяльності кредитної установи, виданого 

компетентними органами однієї держави-члена, на території інших держав-членів. 

17. Розвиток регіонального співробітництва європейських держав з питань 

регулювання банківської діяльності спонукав світові фінансові центри, які не були 

учасниками Європейського Економічного Співтовариства, передусім США, 

Швейцарію та Японію, до винесення на порядок денний питання про створення 

майданчика для вироблення міжнародно-правових стандартів з банківської діяльності 

на універсальному рівні – Базельського комітету з банківського нагляду. 

18. Створення Базельського комітету було спричинено рядом економічних, 

юридичних та інституційних передумов.  

Економічною передумовою створення Базельського комітету виступила 

фінансова криза, спричинена колапсом Бреттон-Вудської системи фіксованих 

валютних курсів у 1973 р., що призвела до значного обсягу збитків від курсових 

коливань у багатьох банках світу та банкрутств ряду банків, зокрема 

західнонімецького банку «Банкхауз Херштатт» [Bankhaus Herstatt] в червні 1974 р. та 

провідного банку США «Національний банк Франкліна» [Franklin National Bank] у 

вересні 1974 р. 

До юридичних причин можна віднести те, що, незважаючи на все зростаючу 

глобалізацію послуг з фінансового посередництва та підвищення взаємозалежності 

на міжнародному фінансовому ринку, регулювання та контроль за діяльністю банків 

продовжували здійснюватися на внутрішньодержавному рівні, виходячи з 

національної специфіки правової системи та розподілу влади в рамках конкретної 

держави. 

З інституційної точки зору, існуючі на той час формати співпраці між 

державами (в рамках Міжнародного валютного фонду, Постійного комітету з питань 

європейської валюти [Euro-currency Standing Committee] держав «великої десятки», 
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Європейського економічного співтовариства та ін.) стосувалися переважно 

співробітництва з важливих питань фінансово-валютного ринку на 

макроекономічному рівні (наприклад, стосовно тенденцій розвитку світової 

економіки, стану валютного ринку і перспектив його розвитку, співробітництво між 

центральними банками з питань монетарної політики) та не передбачали взаємодію з 

питань регулювання та нагляду за діяльністю банків, що включає в основному 

питання на мікроекономічному рівні. 

19. Першими суттєвими міжнародно-правовими стандартами банківської 

діяльності, вироблені Базельським комітетом з банківського нагляду, стали:  

‒ Конкордат 1975 р., що закріпив основний принцип та мету міжнародного 

співробітництва органів банківського нагляду: жодний підрозділ банку, створений за 

кордоном, не повинен уникнути банківського нагляду;  

‒ Конкордат 1983 р., що запровадив в якості обов’язкових елементів 

банківського нагляду принцип «подвійного ключа» (полягає в постійній оцінці 

органами банківського нагляду держави розташування материнського банку та 

держави розташування іноземного підрозділу рівня адекватності банківського 

нагляду одне одного) та принцип консолідованого банківського нагляду (покладає на 

орган банківського нагляду держави розташування материнського банку 

відповідальність за контроль рівня ризиків та адекватності капіталу всієї банківської 

групи). 

20. Зміст сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

знаходить своє відображення у правових механізмах контролю у сфері банківської 

діяльності. На сучасному етапі розвитку міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності правові механізми контролю у сфері банківської діяльності можна 

поділити на дві категорії: механізми зовнішнього контролю, які застосовують 

компетентні органи банківського нагляду по відношенню до банків, та механізми 

внутрішнього контролю, які банки застосовують самостійно по відношенню до 

внутрішніх процесів в рамках системи внутрішньобанківського контролю. 

21. До основних правових механізмів зовнішнього контролю у сфері 

банківської діяльності, віднесених до компетенції органів банківського нагляду, 
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уявляється можливим віднести встановлення обов’язкових економічних нормативів 

діяльності банків, визначення особливого порядку погодження набуття або 

збільшення істотної участі в банках, визначення особливого порядку погодження 

керівників банків, контроль за операціями з пов’язаними особами банків, 

призначення куратора банку, застосування заходів впливу.  

22. До основних правових механізмів внутрішнього контролю у сфері 

банківської діяльності, які банки застосовують самостійно по відношенню до 

внутрішніх процесів в рамках системи внутрішньобанківського контролю, уявляється 

можливим віднести ризик-менеджмент, комплаєнс-контроль та внутрішній аудит 

банку.
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РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ       

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Універсальні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

 

На універсальному рівні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 10 міжнародних організацій та утворень, що не мають 

статусу класичної міжнародної організації, зокрема в рамках Базельського комітету з 

банківського нагляду, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Світової 

організації торгівлі, Ради з фінансової стабільності, Комітету з глобальної фінансової 

системи, Комітету з платежів та інфраструктури ринку, Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

коштів, Організації економічного співробітництва та розвитку. 

За критерієм юридичної сили міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності, вироблені на універсальному рівні, можна поділити на такі категорії: 

1. Стандарти, що є нормами міжнародного права та становлять міжнародно-

правові стандарти банківської діяльності у вузькому розумінні (згідно із визначенням, 

запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього дослідження). До цієї категорії 

належать стандарти, вироблені в рамках Світової організації торгівлі та закріплені, 

зокрема, в Генеральній угоді про торгівлю послугами 1994 р., що має статус 

міжнародного договору, в Додатку про фінансові послуги до неї, а також в Протоколі 

про взаєморозуміння щодо обов’язків в сфері фінансових послуг, який є додатком до 

Заключного акта за результатами Уругвайського раунду багатосторонніх 

торговельних переговорів 1994 р., підписаного представниками держав та 

Європейських Співтовариств, що брали участь в Уругвайському раунді 

багатосторонніх торговельних переговорів. 

2. Стандарти, що є нормами міжнародного «м’якого права» та входять до складу 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності у широкому розумінні 

(згідно із визначенням, запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього дослідження). 

До цієї категорії належать більшість стандартів, а саме це стандарти, вироблені в 
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рамках Базельського комітету з банківського нагляду, Міжнародного валютного 

фонду, Світового банку, Ради з фінансової стабільності, Комітету з глобальної 

фінансової системи, Комітету з платежів та інфраструктури ринку, Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням коштів, Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Також, міжнародна регламентація банківської діяльності на універсальному 

рівні здійснюється із використанням технічних міжнародних стандартів, що не мають 

юридичної сили та становлять неправові технічні норми, спрямовані на забезпечення 

технічної стандартизації з метою досягнення певного ступеня впорядкованості у 

відповідній сфері. До цієї категорії належать технічні стандарти, вироблені в рамках 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Товариства всесвітніх 

міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT). Відповідні технічні стандарти 

входять до складу міжнародних стандартів (в значенні, запропонованому в підрозділі 

1.1 розділу 1 цього дослідження).  

За критерієм кількості вироблених міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності та їх фактичного впливу на світову банківську систему перше 

місце обіймають стандарти, вироблені в рамках Базельського комітету з банківського 

нагляду, з якого ми і пропонуємо розпочати дослідження універсальних стандартів. 

Базельський комітет в межах компетенції затверджує акти трьох видів [116]: 

‒ стандарти, що встановлюють мінімально обов’язкові вимоги з питань 

банківського регулювання та нагляду, які підлягають повній імплементації в 

національні правові системи впродовж часу, визначеного Базельським комітетом; 

‒ методичні рекомендації, що доповнюють стандарти в окремих сферах, 

особливо важливих для банківського регулювання та нагляду, і надають додаткові 

рекомендації з метою імплементації стандартів; 

‒ огляди найкращої практики, що описують найкращі фактично існуючі 

приклади банківського регулювання та нагляду в окремих сферах з метою поширення 

інформації про них та вдосконалення відповідної практики на національному рівні. 

Стандарти Базельського комітету за предметом регулювання уявляється 

можливим поділити на 4 основні групи: 
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‒ Стандарти капіталу банків; 

‒ Стандарти ефективного нагляду за діяльністю банків та банківських груп; 

‒ Стандарти управління ризиками банків; 

‒ Стандарти ліквідності банків. 

Методичні рекомендації Базельського комітету за предметом регулювання 

стосуються 7 основних сфер: 

‒ Управління ризиками банків; 

‒ Ефективний нагляд за діяльністю банків, консолідований банківський нагляд 

за діяльністю банківських груп та міждержавне співробітництво в сфері нагляду за 

діяльністю банків; 

‒ Формування та розкриття інформації про капітал банків; 

‒ Корпоративне управління та комплаєнс в банках; 

‒ Вимоги до надання окремих банківських послуг; 

‒ Управління ліквідністю банків; 

‒ Вимоги до внутрішнього та зовнішнього аудиту банків. 

Огляди найкращої практики вироблені Базельським комітетом за 5 основними 

напрямками:  

‒ Управління ризиками банків; 

‒ Ефективний нагляд за діяльністю банків та міждержавне співробітництво в 

сфері нагляду за діяльністю банків; 

‒ Формування капіталу банків; 

‒ Оцінка та управління ліквідністю банків; 

‒ Принципи оплати праці та оцінки персоналу в банках. 

Як бачимо, напрямки роботи Базельського комітету є досить 

диверсифікованими. 

Одним з найважливіших документів Базельського комітету є Основні принципи 

ефективного банківського нагляду (далі – Основні принципи) [149]. Принципи, 

викладені у ньому, використовуються як критерії для оцінки якості банківського 

регулювання та нагляду в державах по всьому світу.  
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Перша редакція Основних принципів була затверджена Базельським комітетом 

у вересні 1997 року. В подальшому Базельський комітет затвердив ще дві редакції 

Основних принципів: друга редакція була опублікована у жовтні 2006 року; третя 

редакція Основних принципів, що є чинною станом на даний час, була затверджена у 

вересні 2012 року. 

Чинна редакція документа, затверджена у вересні 2012 року, включає 29 

основоположних принципів банківського регулювання та здійснення банківської 

діяльності. Структурно чинна редакція Основних принципів складається з 2 частин: 

1. Принципи, що стосуються статусу, повноважень та відповідальності органів 

банківського регулювання та нагляду, а також статусу банків (13 принципів). 

2. Принципи, що визначають пруденційні вимоги до діяльності банків в 

окремих сферах (16 принципів). 

Перша частина, що складається з 13 принципів, врегульовує загальні питання 

статусу, повноважень та відповідальності органів банківського регулювання та 

нагляду, а також статусу банків як об’єктів банківського регулювання та нагляду. Так, 

принципи 1-3 визначають статус органів банківського регулювання та нагляду, їх цілі 

та обсяг відповідальності, обов’язок співробітництва з іншими державними органами 

та іноземними органами банківського регулювання та нагляду. Принципи 4 і 5 

стосуються статусу банку, видів діяльності банків та визначення ліцензійних умов 

здійснення банківської діяльності. Принципи 6-13 визначають загальні повноваження 

з регулювання та нагляду за діяльністю банків: оцінка прозорості структур власності 

та корпоративного управління банків, погодження набуття істотної участі в банках, 

встановлення вимог до інвестиційної діяльності банків, оцінка ризиків банківської 

системи та окремих банків, інструменти банківського нагляду, повноваження органів 

банківського регулювання та нагляду із вжиття превентивних заходів та застосування 

санкцій, особливості здійснення консолідованого банківського нагляду, 

транскордонне співробітництво органів банківського регулювання та нагляду. 

Друга частина, що включає 16 принципів, стосується повноважень органів 

банківського регулювання та нагляду зі встановлення пруденційних вимог в окремих 

сферах діяльності банків: корпоративне управління, управління ризиками, нормативи 
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достатності капіталу, формування резервів, робота з проблемними активами, система 

внутрішнього контролю та аудиту, фінансова та статистична звітність, недопущення 

використання банків для вчинення кримінальних правопорушень [65, c. 47]. 

Серед інших документів, що затверджені Базельським комітетом за напрямком 

«ефективний банківський нагляд», слід відзначити:  

 з-поміж стандартів: Основні принципи ефективних систем страхування 

депозитів 2009 р. [150] (розроблено спільно з Міжнародною асоціацією страховиків 

депозитів), Принципи ефективної практики стрес-тестування та нагляду 2009 р. [249];  

 з-поміж методичних рекомендацій: Методичні рекомендації з питань 

виявлення та нагляду за фінансово слабкими банками 2015 р. [186], Рекомендації з 

питань транскордонної ліквідації банків 2010 р. [255], Методичні рекомендації з 

питань здійснення банківського нагляду по відношенню до банків-оболонок та їх 

структурних підрозділів 2003 р. [267], Методичні рекомендації з питань нагляду за 

фінансовими конгломератами 1999 р. [275], Методичні рекомендації з питань нагляду 

за транскордонною банківською діяльністю 1996 р. [274];  

 з-поміж оглядів найкращої практики: Огляди найкращої практики з питань 

диференційованої природи та обсягу фінансового регулювання 2010 р., проведення 

самооцінки органу банківського регулювання та нагляду 2001 р., обміну інформацією 

між органами банківського регулювання та нагляду 1990 р. 

Другим основним напрямком діяльності Базельського комітету є визначення 

стандартів достатності капіталу для банків. На даний час за цим напрямком 

Базельським комітетом затверджено понад 37 документів, з них: 30 стандартів, 5 

методичних рекомендацій та 2 огляди найкращої практики. 

Основними документами Базельського комітету в межах цього напрямку є так 

звані «Базельські угоди про капітал», що мають статус стандартів:  

 доповідь «Міжнародна конвергенція вимірювання та стандартів капіталу» 

1988 р. («Базель І») [206];  

 доповідь «Міжнародна конвергенція вимірювання та стандартів капіталу: 

нові підходи» 2005 р. («Базель ІI») [207]; 
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 ряд документів, що спільно складають так званий «Базель ІІІ», ключовими з 

яких на даний час є: «Базель ІІІ: глобальна нормативна основа для підвищення 

стійкості банків та банківських систем» 2011 р. [119], «Базель ІІІ: норматив 

короткострокової ліквідності та засоби моніторингу ризику ліквідності» 2013 р. [121] 

та «Базель ІІІ: норматив чистого стабільного фінансування» 2014 р. [122] 

Питання, пов’язані з формуванням капіталу банків, виносилися на порядок 

денний засідань Базельського комітету починаючи з його заснування.  

Основна економічна причина діяльності з конвергенції вимог до капіталу 

полягала в тому, що в умовах уповільнення росту світової економіки, що 

супроводжувалися фінансовою кризою в країнах Латинської Америки 1981 р., у 

більшості банків не вистачало доходів для підтримання достатності капіталу [179, c. 

240]. Разом з тим, в ряді держав нормативи достатності капіталу для міжнародних 

кредитних операцій були меншими за аналогічні нормативи для 

внутрішньодержавного кредитування, що стимулювало банки вкладати більше 

коштів у міжнародні операції. Між державами світу розпочалася боротьба за 

встановлення найнижчих нормативів капіталу з метою стимулювання власного 

банківського ринку, що ставило під загрозу світову фінансову систему. 

Основна юридична причина полягала в тому, що в різних державах національне 

законодавство передбачало різні визначення капіталу банку, його структуру та різні 

нормативи достатності капіталу [216, c. 8]. 

Зазначені причини призвели до погодження в липні 1988 р. всіма учасниками 

Базельського комітету доповіді «Міжнародна конвергенція вимірювання та 

стандартів капіталу», що в подальшому була затверджена рішенням голів 

центральних банків держав «великої десятки» (G10), отримала статус стандарту 

Базельського комітету та стала відомою під назвами «Базельська угода про капітал» 

(Basel Capital Accord) і «Базель І». 

Основним досягненням «Базелю І» стало створення єдиної правової платформи, 

що визначала: 

 структуру капіталу банку; 

 структуру ризиків, що виникають в діяльності банків; 
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 мінімальне значення нормативу достатності (адекватності) капіталу; 

 групи активів банку та ступені їх ризику. 

До «Базелю І» чотири рази вносилися зміни та доповнення: 

 у листопаді 1991 р. – щодо критеріїв включення до капіталу банку загальних 

резервів; 

 в липні 1994 р. – щодо особливостей врахування неттінгових операцій при 

визначенні достатності (адекватності) капіталу; 

 в грудні 1994 р. – щодо розширення структури застави, що враховується при 

визначенні достатності (адекватності) капіталу; 

 в січні 1996 р. – щодо оцінки ринкових ризиків в діяльності банків. 

Новим етапом в регулюванні питань достатності капіталу банків стало 

затвердження в 2005 р. на засіданні Базельського комітету нової редакції «Базельської 

угоди про капітал» – доповіді «Міжнародна конвергенція вимірювання та стандартів 

капіталу: нові підходи», що стала відомою під назвою «Базель ІI». 

«Базель ІІ» передбачає три опори забезпечення достатності капіталу: 

 визначення мінімальних вимог до капіталу з метою покриття кредитних, 

ринкових та операційних ризиків; 

 визначення вимог до наглядової діяльності національних органів 

банківського регулювання та нагляду; 

 забезпечення ринкової дисципліни шляхом визначення переліку інформації, 

що підлягає обов’язковому оприлюдненню банками. 

У зв’язку з світовою фінансовою кризою 2007-2008 рр. Базельський комітет 

розпочав роботу над подальшим вдосконаленням нормативного регулювання питань 

достатності капіталу банків, результатом чого стало затвердження ряду документів, 

що спільно формують так званий «Базель ІІІ»:  

 «Базель ІІІ: глобальна нормативна основа для підвищення стійкості банків та 

банківських систем» 2011 р. [119];  

 «Базель ІІІ: норматив короткострокової ліквідності та засоби моніторингу 

ризику ліквідності» 2013 р. [121]; та  

 «Базель ІІІ: норматив чистого стабільного фінансування» 2014 р. [122] 
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На відміну від «Базеля ІІ», що за своєю суттю являє собою нову та значно 

доопрацьовану редакцію «Базелю І», «Базель ІІІ» не скасовує «Базель ІІ», а 

встановлює паралельні правила, що доповнюють та поглиблюють вимоги до 

достатності капіталу. Таким чином, на даний час паралельно діють «Базель ІІ» та 

«Базель ІІІ», кожен з яких врегульовує своє коло питань.  

Так, документ «Базель ІІІ: глобальна нормативна основа для підвищення 

стійкості банків та банківських систем» 2011 р.: 

 уточнює структуру капіталу банку та мінімальні значення нормативу 

достатності (адекватності) капіталу для кожного елементу капіталу банку;  

 уточнює порядок розрахунку максимального розміру кредитного ризику на 

одного контрагента та встановлює обмеження щодо посилання на кредитні рейтинги, 

встановлені кредитними агентствами; 

 запроваджує вимоги щодо формування банками буфера запасу (консервації) 

капіталу та контрциклічного буфера, а також обмеження щодо співвідношення 

власних та позикових коштів банків. 

Документ «Базель ІІІ: норматив короткострокової ліквідності та засоби 

моніторингу ризику ліквідності» 2013 р. запроваджує норматив короткострокової 

ліквідності та засоби вимірювання рівня ліквідності банків. 

Документ «Базель ІІІ: норматив чистого стабільного фінансування» 2014 р. 

запроваджує норматив співвідношення доступного до необхідного фінансування та 

визначає порядок його розрахунку. 

Передбачається, що «Базель ІІІ» буде повністю імплементовано державами до 

01.01.2019. 

Значну частину документів Базельського комітету присвячено питанням 

управління ризиками, що виникають в діяльності банків. Основними документами за 

цим напрямком є «Ефективне управління ризиками, пов’язаними з протидією 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» 2014 р., «Огляд принципів 

ефективного управління операційним ризиком» 2014 р., «Принципи ефективного 

накопичення даних та звітності про ризики» 2013 р., «Управління ризиками, 

пов’язаними з ідентифікацією клієнтів» 2004 р., «Принципи управління та нагляду за 
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процентним ризиком» 2004 р., «Найкращі практики з управління та нагляду за 

операційними ризиками» 2003 р. , «Принципи управління ризиками, що виникають 

при дистанційному обслуговуванні клієнтів електронними каналами зв’язку» 2003 р. 

Важливим є внесок Базельського комітету в питання корпоративного 

управління та комплаєнсу банків. Найважливішими документами за цими 

напрямками є «Принципи корпоративного управління банків» 2015 р., «Основні 

принципи ефективного банківського нагляду» 2012 р., «Принципи удосконалення 

корпоративного управління банків» 2010 р., «Комплаєнс та функція комплаєнсу в 

банках» 2005 р. 

Питанням аудиту банків присвячено два основних документи Базельського 

комітету – «Зовнішній аудит банків» 2012 р. та «Функція внутрішнього аудиту в 

банках» 2012 р. 

В контексті глобального регулювання банківського нагляду важливою є 

підгрупа документів, що стосується встановлення вимог до діяльності системно 

важливих банків та включає наступні документи: «Методологія оцінювання 

глобальних системно важливих банків» 2014 р. та «Загальні вимоги до регулювання 

та нагляду за діяльністю внутрішньодержавних системно важливих банків» 2012 р. 

Також, значна частина документів Базельського комітету присвячена 

проблемним питанням надання окремих банківських послуг, зокрема: «Загальні 

правила відкриття рахунків» 2016 р., «Управління та нагляд за транскордонним 

наданням банківських послуг електронними каналами» 2003 р. 

Після дослідження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

Базельського комітету пропонується проаналізувати документи, вироблені в рамках 

Світової організації торгівлі, що мають статус міжнародно-правових норм та 

становлять міжнародно-правові стандарти банківської діяльності у вузькому 

розумінні (згідно із визначенням, запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього 

дослідження). 

Згідно зі статтями ІІ, ІІІ Марракеської угоди 1994 р. основною метою СОТ є 

створення загальної інституційної основи для здійснення торговельних відносин між 
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її членами та забезпечення форуму для проведення переговорів між її членами щодо 

їх багатосторонніх торговельних відносин. 

Основним документом, що визначає порядок транскордонної торгівлі 

послугами, в тому числі фінансовими, є Генеральна угода про торгівлю послугами 

1994 р. (ГАТС), статтею ІІ якої запроваджено режим найбільшого сприяння при 

постачанні послуг та для постачальників послуг з держав-членів СОТ. Крім того, 

статтею XVII ГАТС передбачено можливість встановлення національного режиму 

для постачання послуг та для постачальників послуг з держав-членів СОТ. 

Режим найбільшого сприяння поширюється і на фінансові послуги. Згідно з 

Додатком про фінансові послуги до ГАТС режим найбільшого сприяння поширено 

як на банківські послуги, які можуть здійснювати виключно банки (зокрема 

залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та надання 

залучених коштів у кредит), так і на інші послуги, які мають право надавати банки 

(зокрема переказ коштів, фінансовий лізинг, надання гарантій і поручительств, 

укладення угод щодо фінансових інструментів, професійна діяльність на ринку 

цінних паперів, надання фінансових консультацій, обробка фінансової інформації, 

фінансове посередництво). 

Разом з тим, Додатком про фінансові послуги до ГАТС встановлено ряд 

винятків з режиму найбільшого сприяння для фінансових послуг.  

Так, режим найбільшого сприяння щодо фінансових послуг не поширюється на 

послуги та інші види діяльності, які здійснюють центральні банки та інші компетентні 

органи в рамках проведення грошово-кредитної політики (пункт 1.b Додатку про 

фінансові послуги до ГАТС). Це може означати, що при проведенні центральними 

банками валютних аукціонів з продажу іноземної валюти за пільговим курсом або 

розміщенні центральними банками коштів для зберігання у комерційних банках 

нерезиденти не можуть користуватися режимом найбільшого сприяння та брати 

участь у відповідних заходах на рівних умовах з місцевими учасниками. Також, 

режим найбільшого сприяння не застосовується до органів державної влади та 

юридичних осіб публічного права як постачальників послуг. Таким чином, 

наприклад, державна установа, що здійснює процесинг платежів в рамках 
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загальнонаціональної платіжної системи, не може користуватися режимом 

найбільшого сприяння на території іншої держави-учасниці СОТ, зокрема при 

проведенні конкурсу з обрання процесингової установи для обробки місцевих 

платежів. 

Також, в якості винятка, Додаток про фінансові послуги до ГАТС надає 

державам-учасницям право застосовувати заходи пруденційного регулювання, в тому 

числі для захисту прав клієнтів, вкладників, інвесторів або з метою забезпечення 

цілісності та стабільності фінансової системи. Окрім цього, державам-членам надано 

право при запровадженні режиму найбільшого сприяння враховувати заходи 

пруденційного регулювання, вжиті іншими державами-членами, та гармонізувати 

вжиті заходи. 

Положення щодо права держав-учасниць застосовувати заходи пруденційного 

регулювання та їх допустимі межі стали предметом розгляду Органу з вирішення 

спорів СОТ. Так, згідно з рішенням Апеляційного органу СОТ у справі за позовом 

Панами до Аргентини у справі «Заходи щодо торгівлі товарами і послугами» заходи 

пруденційного регулювання можуть застосовуватися як виняток з будь-яких 

положень ГАТС, зокрема як виняток з режиму найбільшого сприяння (ст. ІІ ГАТС), 

із зобов’язань щодо доступу на ринок (ст. XVI ГАТС) та національного режиму 

(ст. XVII ГАТС) [103]. 

Основними результатами застосування режиму найбільшого сприяння до 

банківських послуг в рамках СОТ стало покращення умов придбання банків 

нерезидентами, володіння нерезидентами участю у банках, в тому числі за рахунок 

зняття діючих в цій сфері обмежень, розширення можливостей банків з надання 

послуг в інших державах та більшого вибору організаційно-правових форм їх 

комерційної присутності (у вигляді відділень, філій, агентств, представництв тощо на 

території інших держав), спрощення процедур отримання банківських послуг 

нерезидентами, погодження призначення нерезидентів на посаду керівників банків 

[48, c. 130]. 

Іншим документом СОТ, що стосується торгівлі фінансовими послугами, є 

Протокол про взаєморозуміння щодо обов’язків в сфері фінансових послуг [287], який 
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є додатком до Заключного акта за результатами Уругвайського раунду 

багатосторонніх торговельних переговорів 1994 р. Зазначеним протоколом:  

‒ передбачено право постачальників фінансових послуг з інших держав-

членів СОТ на комерційну присутність на території інших держав-членів СОТ (в тому 

числі шляхом заснування або придбання існуючих підприємств); 

‒ передбачено скасування заходів, що можуть мати суттєвий негативний 

вплив на постачальників фінансових послуг з інших держав-членів СОТ; 

‒ встановлюється заборона на запровадження нових обмежувальних заходів 

для доступу на ринок постачальників фінансових послуг з інших держав-членів СОТ; 

‒ передбачено право постачальників фінансових послуг, які мають 

комерційну присутність на території інших держав-членів СОТ, на надання нових 

фінансових послуг; 

‒ запроваджується національний режим для нерезидентів, які надають 

послуги з постачання, передачі та обробки фінансової інформації (зокрема при 

наданні послуг з процесингу платежів), а також консультативні та інші допоміжні 

послуги, пов’язані з банківською діяльністю;  

‒ встановлюється заборона на вжиття заходів, що обмежують або 

забороняють передачу інформації чи обробку фінансової інформації, включаючи 

передачу даних електронними каналами або передачу обладнання; 

‒ передбачено обов’язок держави-члена СОТ забезпечити тимчасовий доступ 

на свою територію окремим категоріям персоналу постачальників фінансових послуг 

з інших держав держав-членів СОТ, що мають комерційну присутність на території 

відповідної держави; 

‒ передбачено обов’язок держави-члена СОТ забезпечити національний 

режим щодо доступу постачальників фінансових послуг з інших держав-членів СОТ 

до платіжних та клірингових систем, що підтримуються державними установами або 

юридичними особами публічного права, а також щодо доступу до інструментів 

підтримання ліквідності та рефінансування. 

Значний вплив на проведення державами політики у сфері регулювання 

банківської діяльності здійснює практика вирішення спорів в рамках СОТ. 



110 

Так, предметом розгляду у справі «Китай – Окремі заходи, що впливають на 

ринок електронних платіжних послуг» [140], порушеної за позовом США, стали 

існуючі в Китаї обмеження на ринку переказу коштів з використанням платіжних 

карток.  

Група СОТ з врегулювання спорів дійшла висновку, що надання на 

законодавчому рівні місцевому оператору – компанії China UnionPay – монопольного 

права на обробку платежів в національній китайській валюті (юань женьмiньбi), 

ініційованих з використанням платіжних карток, є порушенням передбачених 

статтею XVI ГАТС зобов’язань щодо доступу на ринок іноземних постачальників 

послуг.  

Крім того, група СОТ з врегулювання спорів встановила, що встановлена в 

Китаї на законодавчому рівні вимога про те, всі платіжні картки, випущені в Китаї, 

повинні містити логотип «UnionPay» та прийматися у цій мережі, а також вимога про 

те, що все термінальне обладнання на території Китаю повинно забезпечити 

прийняття карток з логотипом «UnionPay», суперечить зобов’язанням Китаю щодо 

запровадження національного режиму для постачання послуг та для постачальників 

послуг з держав-членів СОТ. 

Вищенаведені висновки групи СОТ з врегулювання спорів слід враховувати і 

при імплементації вимог ГАТС в Україні, зокрема з огляду на те, що пунктом 14.19 

статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

встановлено обов’язок всіх суб’єктів господарювання забезпечувати можливість 

здійснення держателями платіжних карток розрахунків за продані товари та надані 

послуги з використанням платіжних карток не менше трьох платіжних систем, однією 

з яких обов’язково повинна бути багатоемітентна платіжна система, платіжною 

організацією якої є резидент України. На сьогоднішній день такою платіжною 

системою є лише Національна платіжна система – «Український платіжний 

ПРОСТІР». Таким чином, по суті в Україні на законодавчому рівні встановлено 

обов’язок всіх суб’єктів господарювання забезпечувати можливість здійснення 

держателями платіжних карток розрахунків за продані товари та надані послуги з 

використанням платіжних карток Національної платіжної системи «ПРОСТІР». 
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Також, заслуговують на увагу ряд справ, порушених на початку 2008 р. проти 

Китаю з боку США, Канади та Європейського Союзу у зв’язку з встановленням в 

Китаї на законодавчому рівні обмежень з транскордонного постачання фінансової 

інформації та діяльності іноземних постачальників фінансової інформації. Так, згідно 

з китайським законодавством всі іноземні постачальники фінансової інформації (які 

надають, зокрема, інформацію про розмір процентних ставок на світових ринках, 

фінансові новини, тенденції розвитку ринків тощо) повинні пройти акредитацію в 

державному інформаційному агентстві Китаю «Сіньхуа» та здійснювати діяльність 

виключно через агента, визначеного зазначеним державним інформаційним 

агентством. Це призводить до того, що місцеві споживачі не можуть отримувати 

фінансову інформацію безпосередньо від іноземних постачальників, в тому числі 

провідних світових агентств. Наприкінці 2008 р. Китай погодився добровільно 

усунути виявлені порушення ГАТС та уклав із США, Канадою і ЄС меморандуми про 

взаєморозуміння з цього питання.  

Ряд міжнародно-правових стандартів з банківської діяльності у широкому 

розумінні (згідно із визначенням, запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього 

дослідження) вироблені і в рамках іншої міжнародної організації – Міжнародного 

валютного фонду. 

Згідно статті І Угоди про МВФ від 22.07.1944 р. (зі змінами), одна з цілей МВФ 

полягає у сприянні розвитку міжнародного співробітництва у валютно-фінансовій 

сфері шляхом забезпечення механізму для консультацій та спільної роботи над 

міжнародними валютно-фінансовими проблемами [77]. 

Для досягнення цієї цілі МВФ проводить діяльність, спрямовану на ефективну 

взаємодію з центральними банками держав. Юридичною основою для такої взаємодії 

є положення статті IV Угоди про МВФ, розділом 3 якої передбачено здійснення МВФ 

контролю за світовою валютною системою для забезпечення її ефективного 

функціонування, а також контролю за виконанням кожною державою-членом своїх 

зобов’язань, зокрема за проведенням економічної та фінансової політики. В рамках 

здійснення такого контролю МВФ надає консультації державам-членам з питань їх 

економічної та фінансової політики, що можуть включати питання монетарної 
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політики та/або інші питання, які відносяться до компетенції центрального банку 

відповідної держави, а також питання, які стосуються банківського сектору 

економіки відповідної держави. 

Наприклад, в Меморандумі про економічну та фінансову політику України від 

01.09.2016 р. [35], підготовленому за результатами другого перегляду програми в 

рамках угоди з МВФ про механізм розширеного фінансування, передбачено ряд 

заходів, що відносяться до компетенції Національного банку України, зокрема 

відновлення резервів Національного банку України, поступове скасування 

адміністративних обмежень на валютному ринку, скорочення інфляції до рівня нижче 

5 відсотків, посилення автономії та механізмів внутрішнього контролю 

Національного банку України. Також, вказаним Меморандумом передбачено значну 

кількість заходів, які безпосередньо стосуються банківського сектору України, 

зокрема посилення банківського регулювання та нагляду, скорочення надмірних 

обсягів кредитування пов’язаних з банками осіб, продовження реалізації стратегії 

рекапіталізації та реструктуризації банків. 

З метою оцінки стану фінансового, в тому числі банківського, сектору 

економіки держав-членів МВФ розроблена та з 1999 року спільно зі Світовим банком 

реалізується Програма оцінки фінансового сектору FSAP (Financial Sector Assessment 

Program). Зазначена програма складається з 2 компонентів: оцінка фінансової 

стабільності (реалізується МВФ) та оцінка фінансового розвитку (реалізується 

Світовим банком).  

Оцінка фінансової стабільності здійснюється шляхом проведення стрес-тестів 

та аналізу системних ризиків, оцінки якості банківського нагляду та здатності 

центральних банків й інших уповноважених органів державної влади вживати 

ефективних заходів у випадку кризових ситуацій. 

Оцінка фінансового розвитку передбачає аналіз потреб розвитку фінансових 

інститутів, ринків, об’єктів інфраструктури, якості законодавчої бази, виявлення 

перешкод для конкурентоздатності та ефективності фінансового сектору. 

Починаючи з 2013 року періодична (кожні 5 років) участь у FSAP 29 

найбільших та системно важливих економік світу є обов’язковою складовою 
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процедури контролю з боку МВФ за проведенням економічної та фінансової політики 

держав, передбаченої статтею ІV Угоди про МВФ [257]. 

В рамках програми ROSC (Reports on the Observance of Standards and Codes / 

Звітність з дотримання стандартів та кодексів поведінки) МВФ спільно зі Світовим 

банком здійснює оцінку стану дотримання державами-членами міжнародно визнаних 

стандартів у 12 сферах, в тому числі у наступних сферах: 

 банківський нагляд (оцінюється стан дотримання державою Основних 

принципів ефективного банківського нагляду, затверджених Базельським комітетом 

з банківського нагляду); 

 прозорість монетарної та фінансової політики (оцінюється стан дотримання 

державою Кодексу найкращої практики з прозорості монетарної та фінансової 

політики, затвердженого МВФ); 

 платіжні системи та інфраструктура фінансового ринку (оцінюється стан 

дотримання державою Принципів інфраструктур фінансового ринку, затверджених 

Комітетом з платежів та інфраструктури ринку); 

 протидія відмиванню (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом, та 

фінансуванню тероризму (оцінюється стан дотримання державою Рекомендацій 

Групи з протидії відмиванню (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом, та 

фінансуванню тероризму – FATF). 

Щодо України МВФ здійснював оцінку в рамках програми ROSC 4 рази. 

Останнє дослідження проводилося в 2004 році та стосувалося оцінки фіскальної 

прозорості [283].  

Також, МВФ затвердив ряд стандартів, що мають важливе значення для 

банківського сектора держав світу. 

Кодекс найкращої практики з прозорості монетарної та фінансової політики 

[144], затверджений МВФ в 1999 році, визначає принципи найкращої практики із 

забезпечення прозорості грошово-кредитної політики, що проводиться центральними 

банками, а також фінансової політики, що проводиться органами державної влади, 

що здійснюють державне регулювання ринку небанківських фінансових послуг. Так, 
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принципи найкращої практики із забезпечення прозорості грошово-кредитної 

політики, що проводиться центральними банками, передбачає наступні елементи: 

 чіткість ролі, обов’язків та цілей центральних банків при проведенні 

грошово-кредитної політики; 

 відкритість процесу вироблення рішень з питань грошово-кредитної 

політики; 

 доступність для громадськості інформації щодо грошово-кредитної 

політики; 

 підзвітність та гарантії добросовісності центрального банку. 

МВФ затвердив 3 стандарти з питань складання та поширення статистичної 

звітності, в тому числі у банківському секторі держав світу: 

 Стандарт з поширення спеціальних даних 1996 р. [198]; 

 Стандарт з поширення спеціальних даних «плюс» 2012 р. [199]; 

 Удосконалена система з поширення загальних даних 2015 р. [196] 

Вищезазначені стандарти передбачають різні набори статистичних даних та 

орієнтовані на різні групи країн світу. Так, стандарт з поширення спеціальних даних 

«плюс» орієнтований на розвинені країни, в той час як інші стандарти – на країни, що 

розвиваються та потребують доступ до міжнародних ринків капіталу. Україна 

приєдналася до Стандарту з поширення спеціальних даних 1996 р. 

В частині банківського сектора вищезазначені стандарти передбачають 

обов’язкове оприлюднення статистичної інформації, зокрема про облікову ставку, 

монетарну базу, в тому числі суму готівки в обігу, загальний розмір залучених 

депозитів, наданих кредитів, обсяг наданого торгового фінансування, суму 

зобов’язань перед внутрішньодержавними та міжнародними кредиторами [63, c. 126]. 

Міжнародно-правові стандарти з банківської діяльності вироблені і в діяльності 

Світового банку (СБ).  

Історично основною метою діяльності СБ було надання фінансової допомоги з 

метою реконструкції та розвитку держав, що постраждали від Другої світової війни. 

На даний час функції СБ значно розширились та включають, з-поміж іншого, 

сприяння глобальному економічному розвитку та подолання бідності. 
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В 2007 році СБ спільно з Комітетом з систем платежів та розрахунків (на базі 

якого в 2013 році було створено Комітет з платежів та інфраструктури ринку) 

затвердив Загальні принципи надання послуг з міжнародного переказу коштів [298], 

в яких аналізуються основні проблемні питання, пов’язані зі здійсненням 

міжнародних переказів, визначаються 4 загальні принципи надання відповідних 

послуг та пропонуються конкретні заходи з метою їх імплементації.  

Загальні принципи надання послуг з міжнародного переказу коштів стосуються 

необхідності: 

 забезпечення прозорості ринку надання послуг з переказу коштів, захисту 

прав споживачів на ньому;  

 удосконалення інфраструктур платіжних систем з метою підвищення 

ефективності послуг з переказу коштів;  

 побудови національного законодавства, що регулює надання послуг з 

переказу коштів, на основі принципів передбачуваності, недискримінації та 

пропорційності; 

 забезпечення конкуренції на ринку надання послуг з переказу коштів, 

включаючи доступ до внутрішньодержавної платіжної інфраструктури; 

 забезпечення управління ризиками та високого рівня корпоративного 

управління в підприємствах (в тому числі у банках), які надають послуги з переказу 

коштів. 

В 2011 р. СБ затвердив Загальні принципи кредитної звітності [297], що 

визначає основоположні принципи функціонування систем кредитної звітності, 

кредитних реєстрів та кредитних історій в державах, зокрема щодо точності та 

всесторонності інформації про позичальника, яка зберігається в кредитній історії, 

безпеки даних, звітності суб’єктів, які здійснюють діяльність з формування 

кредитних історій, проведення аудиту їх діяльності, управління ризиками в їх 

діяльності, нормативної бази, що регулює їх діяльність, захисту прав споживачів, 

вирішення спорів, транскордонного обміну інформацією. 

Окремим розділом до Загальних принципів кредитної звітності включені 

Рекомендації з ефективного нагляду за системами кредитної звітності, що містять 5 
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рекомендацій з питань створення належної національної законодавчої бази з метою 

забезпечення ефективного нагляду за системами формування, обробки та поширення 

кредитної звітності. Так, згідно з Рекомендаціями функції здійснення регулювання та 

нагляду за діяльністю з формування, обробки та поширення кредитної звітності може 

здійснювати центральний банк, орган, що здійснює регулювання ринків 

небанківських фінансових послуг, або інший орган державної влади. У випадку, якщо 

відповідні функції будуть розподілені між декількома державними органами, 

необхідно визначити один з органів в якості основного регулятора на відповідному 

ринку. Компетентні державні органи повинні співпрацювати один з одним з метою 

забезпечення розвитку, безпеки та ефективності систем кредитної звітності, а також 

затвердити загальні принципи функціонування систем кредитної звітності і 

послідовно їх впроваджувати. 

Значний вплив на забезпечення стабільності банківського ринку справляють 

Принципи та керівні положення з ефективних систем відновлення 

платоспроможності та захисту прав кредиторів [243], затверджені СБ в 2001 р. Нові 

редакції принципів були затверджені в 2005, 2011 та 2015 роках. І хоча Принципи 

стосуються захисту прав кредиторів в усіх сферах (а не лише у банківській), 

враховуючи, що значна кількість кредиторів є банками, його вплив на стандартизацію 

відносин у банківській сфері є значним. Окрім того, питанням відновлення 

платоспроможності та реструктуризації банків присвячено окремий додаток (Додаток 

І) до Принципів, що встановлює вимоги до органів державної влади, які здійснюють 

регулювання та нагляд банківського ринку (зокрема щодо їх операційної та 

фінансової автономії), визначає порядок виведення неплатоспроможних банків з 

ринку, надання фінансової допомоги банкам. 

Також, як вже зазначалося вище, СБ спільно з МВФ реалізують програми FSAP 

(Оцінка фінансового сектору) та ROSC (Звітність з дотримання стандартів та кодексів 

поведінки). 

Значний внесок у вироблення сучасних міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності належить Раді з фінансової стабільності (Financial Stability 

Board, РФС), що створена в 2009 році на базі Форуму з фінансової стабільності 
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(Financial Stability Forum) з метою забезпечення координації на міжнародному рівні 

діяльності національних органів державної влади, відповідальних за сферу фінансів, 

та міжнародних організацій для вироблення і впровадження ефективних політик з 

регулювання та нагляду за діяльністю фінансового сектора [138]. 

РФС не має статусу міжнародної організації. Згідно зі статтею 1 Статуту [104] 

РФС створена у формі асоціації за законодавством Швейцарії. У відповідності до 

статті 10 Статуту діяльність та рішення Ради не є юридично обов’язковими та не 

створюють прав і обов’язків для її членів. 

На даний час в діяльності РФС беруть участь 35 членів, з-поміж яких можна 

умовно виділити 4 групи: 

‒ 24 держави, які представлені переважно міністерством фінансів та 

центральним банком відповідної держави; 

‒ Європейський союз в особі Європейського центрального банку та 

Європейської комісії; 

‒ 3 міжнародні організації: МВФ, СБ, ОЕСР; 

‒ 7 міжнародних утворень, що не мають статусу міжнародної організації: Банк 

міжнародних розрахунків, Базельський комітет з банківського нагляду, Комітет з 

платежів та інфраструктури ринку, Комітет з глобальної фінансової системи, Рада з 

міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародна асоціація органів, що 

здійснюють нагляд за страховим ринком, та Міжнародна організація комісій з цінних 

паперів.  

Основні стандарти банківської діяльності, вироблені РФС, стосуються таких 

наступних напрямків: 

1. Особливості регулювання та нагляду за діяльністю системно важливих 

фінансових установ. Основними документами за даним напрямком є:  

‒ Методичні рекомендації з оцінки системної важливості фінансових установ, 

ринків та інструментів 2009 р. [185], що встановлюють критерії для визначення 

системно важливих фінансових установ; 

‒ Основні принципи ефективних режимів виведення з ринку фінансових 

установ 2014 р. [220], що встановлюють вимоги до процедури ліквідації та інших 
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способів виведення з ринку фінансових установ, участі держави, роботи з 

клієнтськими активами фінансових установ, транскордонного співробітництва, 

захисту прав вкладників; 

‒ політична заява «Основоположні заходи з регулювання діяльності системно 

важливих фінансових установ» 2011 р. [240], що визначає основні принципи 

ефективного нагляду за системно важливими фінансовими установами, передбачає 

необхідність запровадження посилених вимог до капіталу системно важливих 

фінансових установ, а також необхідність складання та публікації списку глобальних 

системно важливих фінансових установ. 

2. Управління ризиками фінансових установ. Основними документами за даним 

напрямком є: 

‒ Методичні рекомендації щодо взаємодії органів нагляду з фінансовими 

установами з питань управління ризиками: основні засади оцінки культури 

управління ризиками 2014 р. [184], що визначають вимоги до управління ризиками в 

фінансових установах, індикатори для оцінювання рівня управління ризиками в 

фінансових установах та основні принципи наглядової діяльності держави щодо 

управління ризиками в фінансових установах; 

‒ Принципи ефективного визначення прийнятності ризиків 2013 р. [245], що 

встановлюють вимоги до визначення рівня прийнятності та лімітів ризиків в 

діяльності фінансових установ, повноваження та порядок взаємодії органів 

управління і контролю фінансових установ з питань управління ризиками; 

‒ Принципи та рекомендації з удосконалення розкриття інформації з питань 

управління ризиками фінансових установ 2012 р. [244], що визначають принципи 

розкриття інформації з питань управління ризиками, які виникають в діяльності 

фінансових установ, та встановлюють обсяг інформації, що підлягає розкриттю 

фінансовими установами, залежно від видів ризиків; 

‒ Принципи найкращих практик з компенсаційних виплат 2009 р. [248], що 

визначають принципи встановлення та обмеження компенсаційних виплат 

працівникам з метою недопущення надмірних ризиків в діяльності фінансових 

установ. 
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3. Посилення регулювання та нагляду за діяльністю «тіньової банківської 

системи» (термін «тіньова банківська система» Рада фінансової стабільності визначає 

як систему грошового посередництва, що включає юридичних осіб та діяльність за 

межами звичайної банківської системи [266]). Основними документами за даним 

напрямком є: 

‒ доповідь «Тіньова банківська система: посилення регулювання та нагляду» 

2011 р. [266], що визначає принципи та підходи до моніторингу стану «тіньової 

банківської системи», пропонує класифікацію ризиків, які вона несе для економіки, 

передбачає основні напрями законодавчого регулювання для мінімізації її 

негативного впливу; 

‒ доповідь «Посилення нагляду та регулювання діяльності тіньової банківської 

системи» 2013 р. [273], що визначає стратегію посилення нагляду та регулювання 

діяльності тіньової банківської системи з метою мінімізації її негативного впливу на 

економіку, встановлює вимоги до діяльності фондів короткострокового інвестування, 

сек’юритизації активів та операцій з цінними паперами з метою зменшення ризиків 

для світової фінансової стабільності. 

Ровесником Базельського комітету з банківського нагляду в системі 

міжнародних утворень, що здійснюють розробку міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності, є Комітет з глобальної фінансової системи (Committee on the 

Global Financial System), історія якого розпочинається в 1971 р., коли на підставі 

рішення голів центральних банків держав «великої десятки» (G10) було створено 

Постійний комітет з євровалют (Euro-currency Standing Committee), основною 

функцією якого було здійснення постійного моніторингу світових банківських 

ринків. В 1999 р. рішенням голів центральних банків держав «великої десятки» (G10) 

найменування Комітету було змінено на «Комітет з глобальної фінансової системи», 

а функції Комітету – значно розширені. На сьогоднішній день основною функцією 

Комітету є виявлення та оцінка потенційних джерел негативного впливу на світові 

фінансові ринки, посилення розуміння структурних основ фінансових ринків та 

покращення їх функціонування і стабільності. 
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Станом на даний час до складу Комітету з глобальної фінансової системи 

входять 23 члени: представники центральних банків 22 держав та Європейського 

центрального банку. Комітет з глобальної фінансової системи не має статусу 

класичної міжнародної організації за міжнародним правом. 

Основними документами Комітету з глобальної фінансової системи є: 

 доповідь «Операції центральних банків та ринки забезпечення» 2015 р. [136], 

що визначає основні напрямки впливу політики центральних банків на ринки 

забезпечення з метою попередження майбутніх фінансових криз; 

 доповідь «Торгове фінансування: тенденції та актуальні проблеми» 2014 р. 

[281], в якій проаналізовано структуру торгового фінансування та його вплив на 

світову економіку в часи глобальної нестабільності; 

 доповідь «Практичні аспекти вибору та застосування макропруденційних 

інструментів» 2012 р. [239], в якій визначаються критерії вибору центральними 

банками тих чи інших інструментів для регулювання фінансового ринку, а також 

оптимальний час для застосування окремих інструментів; 

 доповідь «Вплив суверенного кредитного ризику на умови банківського 

фінансування» 2011 р. [200], що висвітлює питання оптимальної бізнес-моделі банків 

при зростанні суверенного кредитного ризику держав; 

 доповідь «Паттерни фінансування та управління ліквідністю міжнародних 

банків» 2010 р. [175], що охоплює різні види політик банків з фінансування та 

управління ліквідністю при настанні глобальної фінансової кризи. 

Проблематиці з питань безпеки та ефективності платежів та розрахунків 

присвячена діяльність Комітету з платежів та інфраструктури ринку (Committee on 

Payments and Market Infrastructures), створеного в 2013 році на підставі рішення голів 

25 центральних банків-учасниць Банку міжнародних розрахунків на базі Комітету з 

систем платежів та розрахунків (який існував з 1990 р.). 

Комітет з платежів та інфраструктури ринку не є класичною міжнародною 

організацією за міжнародним правом та має правовий статус, подібний до 

Базельського комітету з банківського нагляду. Так, згідно зі статтею 3 Статуту 

Комітету з платежів та інфраструктури ринку Комітет не має будь-якого формального 



121 

наднаціонального статусу та покладається на добровільне виконання його членами 

свого мандату. 

Основним документом, затвердженим Комітетом з платежів та інфраструктури 

ринку, є Принципи інфраструктур фінансового ринку 2012 р. [247], що встановлюють 

обсяг повноважень та відповідальності центральних банків, регуляторів фінансових 

ринків та інших компетентних органів державної влади з питань функціонування 

платіжних систем, систем переказу цінних паперів та здійснення інших фінансових 

операцій, визначають ризики, що виникають в діяльності зазначених систем, та 

принципи їх діяльності. 

Значна частина документів Комітету з платежів та інфраструктури ринку 

присвячена електронним валютам та використанню електронних каналів для надання 

фінансових послуг. Так, звіт «Цифрові валюти» 2014 р. [157] охоплює ключові 

наслідки для центральних банків держав світу від поширення цифрових валют. 

Методичні рекомендації з кібер-стійкості інфраструктур фінансового ринку 2016 р. 

[183] визначають основні напрямки посилення кібер-стійкості та принципи 

управління ризиками, що виникають у зв’язку з наданням послуг електронними 

каналами. 

Досліджуючи універсальні міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності не можна оминути стандарти гарантування вкладів. Основним утворенням, 

в рамках якого здійснюється розробка відповідних стандартів, є Міжнародна 

асоціація страховиків депозитів (International Association of Deposit Insurers, МАСД), 

заснована в 2002 році з метою обміну досвідом в сфері страхування вкладів, що не 

має статусу міжнародної організації та є юридичною особою за законодавством 

Швейцарії. 

На даний час участь в роботі МАСД беруть 106 держав та міжнародних 

організацій. Від України участь в роботі МАСД бере Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Основним документом, виробленим МАСД за участю Базельського комітету, є 

Основні принципи ефективних систем страхування вкладів 2014 р. [150], що 

визначають 16 принципів побудови системи страхування вкладів фізичних та 
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юридичних осіб в державах світу, а також критерії оцінювання стану імплементації 

відповідних принципів. 

Основні міжнародно-правові стандарти в сфері протидії легалізації 

(відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

розробляються та впроваджуються в рамках Групи з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням коштів (Financial Action Task Force / FATF). Група є 

міжнародною міжурядовою організацією (ММУО), створеною у 1989 р. на виконання 

рішення міністрів держав-членів «великої сімки».  

Оскільки одним з видів банківської діяльності є здійснення переказу коштів, що 

несе ризик використання банківської системи для легалізації (відмивання) коштів, 

отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, стандарти, вироблені 

Групою мають важливе значення у регулюванні діяльності банків. 

Основним документом, затвердженим Групою, є Міжнародні стандарти з 

протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та поширенню зброї масового знищення 2012 р. [209], що також відомі під 

назвою «Рекомендації FATF». 

На даний час «Рекомендації FATF» передбачають 40 принципів побудови 

національної системи протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. 

Так, «Рекомендації FATF» визначають принципи побудови національного 

законодавства з питань фінансового моніторингу, здійснення банками функцій 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в тому числі з питань ідентифікації та 

верифікації клієнтів, моніторингу операцій, що здійснюються клієнтами, 

особливостей надання послуг з міжнародного переказу коштів, використання 

банками кореспондентських рахунків при переказі коштів за дорученнями клієнтів в 

інші банки, формування звітності про підозрілі операції, що несуть ризик легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, визначення структури власності клієнтів-

юридичних осіб, встановлюють обсяг повноважень, які повинні бути надані за 

національним законодавством державним органам, уповноваженим здійснювати 

регулювання та нагляд за діяльністю банків й інших фінансових установ, а також 



123 

визначають вимоги до міжнародного співробітництва уповноважених державних 

органів. 

Вплив на міжнародну стандартизацію банківської діяльності здійснюють також 

й інші суб’єкти, діяльність яких присвячена переважно іншим питанням, проте в ході 

виконання статутних функцій вони затвердили окремі документи з питань, що мають 

дотичне відношення до врегулювання відносин у банківській сфері. Так, Принципи 

корпоративного управління, затверджені Організацією економічного співробітництва 

та розвитку (Organization for Economic Co-operation and Development) [176], широко 

використовуються органами державної влади, в тому числі центральними банками, з 

метою удосконалення національного законодавства з питань корпоративного 

управління, в тому числі у банках, що, в свою чергу, сприяє підвищенню фінансової 

стабільності в державі. 

Важливу роль у міжнародній стандартизації банківської діяльності відіграють 

неправові технічні норми, спрямовані на забезпечення технічної стандартизації з 

метою досягнення певного ступеня впорядкованості у відповідній сфері. 

Основними організаціями, в рамках яких створюються неправові технічні 

міжнародні стандарти банківської діяльності, є Міжнародна організація зі 

стандартизації (ISO) та Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових 

телекомунікацій (SWIFT). Обидві організації мають статус міжнародних неурядових 

організацій.  

Міжнародна організація зі стандартизації створена в 1947 р. Участь в ній 

приймають національні органи державної влади зі стандартизації з 164 держав. В 

рамках Міжнародної організації зі стандартизації розроблено більш ніж 21991 

міжнародних стандартів [90] практично в кожній галузі промисловості та сільського 

господарства, а також в інших сферах: від технічної апаратури до харчової безпеки, 

охорони здоров’я, оцінки екологічності масових заходів, ергономіки робочого місця 

працівника та діяльності з персонального фінансового планування [211]. 

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) затвердила понад 15 

міжнародних стандартів у банківській сфері. Затверджені стандарти можна умовно 

згрупувати у такі категорії: 
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‒ стандарти, спрямовані на забезпечення автоматизації платежів. До цієї 

категорії належить міжнародний стандарт номера банківського рахунку (стандарт 

ISO 12812-1:2017), міжнародний стандарт щодо порядку заповнення реквізиту 

«Призначення платежу» при здійсненні переказу (стандарт ISO 11649:2009), 

міжнародні стандарти щодо присвоєння міжнародного ідентифікатора для 

банківських і небанківських установ, що здійснюють транскордонні платежі 

(стандарт ISO 9362:2014), та міжнародного ідентифікатора юридичних осіб-учасників 

транскордонних переказів коштів (стандарт ISO 17442:2012), міжнародний стандарт 

зі схеми обміну повідомленнями при здійсненні переказу коштів (стандарт ISO 20022-

1:2013), міжнародний класифікатор валют держав світу (стандарт ISO 4217:2015), 

міжнародний класифікатор організаційно-правових форм юридичних осіб (стандарт 

ISO 20275:2017); 

‒ стандарти безпеки обробки інформації при здійсненні платежів. До цієї 

категорії належить міжнародний стандарт використання криптографічних алгоритмів 

при наданні фінансових послуг (стандарт ISO/TR 14742:2010), міжнародний стандарт 

дотримання безпеки при використанні біометричних даних для ідентифікації 

користувача фінансових послуг (стандарт ISO 19092:2008), міжнародний стандарт з 

оцінки стану захисту конфіденційної інформації у фінансовій установі (стандарт ISO 

22307:2008); 

‒ стандарти надання банківських послуг мобільними каналами зв’язку. До цієї 

категорії належить ряд стандартів, що визначають порядок розробки та експлуатації 

мобільних додатків, за допомогою яких надаються банківські послуги, порядок 

здійснення мобільних платежів на користь фізичних та юридичних осіб, стандарти 

безпеки при наданні банківських послуг мобільними каналами зв’язку (стандарти ISO 

12812-1:2017, ISO/TS 12812-2:2017 - ISO/TS 12812-5:2017). 

Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) 

затвердило ряд технічних стандартів з обміну інформацією між банками держав світу, 

а також забезпечує міжбанківський обмін інформацією на основі розроблених 

стандартів. Так, станом на серпень 2017 року учасниками системи SWIFT були 11 331 
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фінансових установ по всьому світу, загальна кількість повідомлень, направлених по 

системі SWIFT у серпні 2017 року, склала близько 4,6 млрд повідомлень [276]. 

Для організації відправлення, приймання та обробки повідомлень між 

банківськими установами по всьому світу в рамках SWIFT розроблено близько 220 

універсальних форматів повідомлень SWIFT MT. Всі формати повідомлень, 

розроблені в рамках SWIFT, можна умовно згрупувати на такі категорії: 

‒ повідомлення щодо переказу коштів за дорученням клієнтів: до цієї категорії 

належать універсальні формати платіжних доручень, на підставі яких платник ініціює 

переказ коштів з власного рахунка, формати платіжних вимог, на підставі яких 

отримувач може самостійно ініціювати переказ коштів з рахунка платника у 

випадках, визначених договором, формати повідомлень про розмір комісійних 

винагород та інших платежів, що застосовуватимуться до переказу коштів, тощо; 

‒ повідомлення щодо переказу коштів між кореспондентськими рахунками 

банків: до цієї категорії належать універсальні формати розрахункових документів, 

на підставі яких банки ініціюють переказ власних коштів, розміщених на 

кореспондентських рахунках в інших банках; 

‒ повідомлення щодо операцій з торгівлі іноземною валютою: в рамках цієї 

категорії затверджено універсальні формати документів з проведення операцій 

купівлі, продажу, конвертації іноземної валюти; 

‒ повідомлення щодо суми платежу, належної до сплати: в рамках цієї категорії 

затверджено універсальні формати документів, за допомогою яких кредитор може 

повідомити боржника про суму належного до сплати платежу, направити боржнику 

підтвердження про отримання чи неотримання певної суми коштів, направити 

боржнику вимогу про сплату штрафних санкцій; 

‒ повідомлення щодо документарних операцій: використовуються для 

інформування банку контрагента про відкриття документарного акредитиву, надання 

гарантій, направлення вимог для здійснення оплати проти відкритого акредитиву, 

гарантії, обміну повідомленнями про необхідність надання підтвердних документів, 

факт отримання / неотримання платежу; 
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‒ повідомлення щодо операцій з грошовими чеками: призначені для обміну 

повідомленнями про видані грошові чеки, а також про погашені та фізично 

пошкоджені грошові чеки; 

‒ повідомлення щодо надання послуг з управління грошовими коштами: 

призначені для обміну повідомленнями про залишок на рахунку, зарахування / 

списання коштів за рахунками, повідомленнями, що містять виписку про рух коштів 

за рахунками, тощо. 

Незважаючи на суто технічних характер відповідних стандартів вони суттєво 

сприяють автоматизації транскордонних платежів та скорочують строки їх 

проведення шляхом забезпечення універсального формату та механізму обміну 

інформацією між банками по всьому світу. 

 

2.2. Регіональні та локальні міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності 

 

Розвиток транскордонної банківської діяльності та експансія банків на ринки 

інших держав, спільні риси у моделях ведення бізнесу та подібні ризики в діяльності 

банків окремих регіонів призвели до становлення міжнародного співробітництва з 

питань регулювання банківської діяльності на регіональному та локальному рівнях. 

Регіональні та локальні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 20 міжнародних організацій, а також утворень, що не 

мають статусу класичної міжнародної організації: 

‒ в Азії та Океанії – в рамках Асоціації держав Південно-Східної Азії, 

Азіатського банку розвитку, Ради голів центральних банків держав Східної Азії та 

Тихоокеанського регіону, Форуму голів центральних банків держав Південно-

Східної Азії, Нової Зеландії та Австралії, Організації центральних банків держав 

Південно-Східної Азії, Асоціації органів нагляду за діяльністю ринків фінансових 

послуг тихоокеанських держав, Регіональної групи з банківського нагляду держав 

Закавказзя, Центральної Азії та Російської Федерації; 
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‒ в Африці – в рамках Асоціації центральних банків Африки, Центрального 

банку держав Західної Африки, Банку держав Центральної Африки, Співтовариства 

розвитку Півдня Африки, Співтовариства Східної Африки, Комітету органів 

банківського нагляду Західної та Центральної Африки; 

‒ в Америці – в рамках Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки 

та Карибської групи органів банківського нагляду; 

‒ в Європі – в рамках Європейського Союзу та Групи органів банківського 

нагляду Центральної та Східної Європи; 

‒ між арабськими державами – в рамках Ради з ісламських фінансових послуг, 

Ради голів центральних банків та органів монетарної політики арабських держав, 

Ради співробітництва арабських держав Перської затоки; 

‒ між офшорними державами – в рамках Групи органів нагляду міжнародних 

фінансових центрів; 

‒ між франкомовними державами – в рамках Групи органів банківського 

нагляду франкомовних держав. 

Розглянемо їх статус та особливості вироблених міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності більш детально (крім регіональних стандартів в 

рамках Європейського Союзу, що є предметом більш детального дослідження в 

підрозділі 2.3 розділу 2 цієї дисертації). 

Міжнародне співробітництво держав Азії та Океанії з питань регулювання 

банківської діяльності здійснюється в рамках 7 регіональних міжнародних 

організацій та неформальних утворень без статусу міжнародної організації, а саме: 

‒ Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN);  

‒ Азіатського банку розвитку (ADB);  

‒ Ради голів центральних банків держав Східної Азії та Тихоокеанського 

регіону (EMEAP);  

‒ Форуму голів центральних банків держав Південно-Східної Азії, Нової 

Зеландії та Австралії (SEANZA);  

‒ Організації центральних банків держав Південно-Східної Азії (SEACEN); 
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‒ Асоціації органів нагляду за діяльністю ринків фінансових послуг 

тихоокеанських держав (AFSPC); 

‒ Регіональної групи з банківського нагляду держав Закавказзя, Центральної 

Азії та Російської Федерації. 

Однією з провідних регіональних міжнародних організацій, в рамках якої 

відбувається співробітництво з питань банківського регулювання, є Асоціація держав 

Південно-Східної Азії (Association of Southeast Asian Nations / ASEAN), що створена 

в 1967 році, до складу якої на даний час входять 10 членів (Бруней, В’єтнам, Індонезія, 

Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Тайланд, Філіппіни) та 2 спостерігачі 

(Папуа Нова Гвінея та Східний Тимор). Згідно зі статтею 1 Статуту АСЕАН одними 

з цілей діяльності організації є забезпечення економічного співробітництва в регіоні 

та створення єдиного ринку, що передбачає вільний рух товарів, послуг, інвестицій 

та капіталу [106]. 

В 1995 році держави-члени АСЕАН уклали Рамкову угоду про послуги, що 

передбачала поетапну лібералізацію торгівлі послугами в рамках Зони вільної 

торгівлі АСЕАН (AFTA) [108]. В 2015 році до Рамкової угоди про послуги було 

укладено Шостий протокол про фінансові послуги, яким, з-поміж іншого, 

передбачено створення Єдиної структури банківської інтеграції в АСЕАН (ASEAN 

Banking Integration Framework / ABIF). На даний час Єдина структура банківської 

інтеграції в АСЕАН передбачає можливість проведення переговорів між державами-

членами АСЕАН на дво- та багатосторонньому рівні про поетапну лібералізацію 

доступу на банківські ринки один одного [109], а також можливість більшого доступу 

на банківські ринки держав-членів АСЕАН для банків, що відповідають певним 

вимогам та отримали статус «кваліфікованого банку АСЕАН» (“Qualified ASEAN 

Banks”) [105]. 

Також, на Другому засіданні міністрів фінансів та голів центральних банків 

держав-членів АСЕАН в квітні 2016 року було затверджено Стратегічний план дій з 

фінансової інтеграції на 2016-2025 роки. Стратегічним планом передбачено на період 

до 2025 року:  
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‒ укладення щонайменше 2 міждержавних договорів про лібералізацію 

доступу на банківські ринки та набуття щонайменше 2 банками статусу 

«кваліфікованого банку АСЕАН»; 

‒ проведення аналізу банківського законодавства держав-членів АСЕАН та 

вжиття заходів з його гармонізації з метою забезпечення фінансової інтеграції в 

рамках АСЕАН; 

‒ впровадження в рамках АСЕАН стандартів з питань банківського нагляду, 

відновлення платоспроможності банків, управління банками та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку [107]. 

Вироблення стандартів регулювання банківської діяльності здійснюється і в 

рамках Азіатського банку розвитку (Asian Development Bank / ADB), створеного в 

1965 році, до складу якого входять 67 держав-членів. Згідно зі статтею 1 Угоди про 

заснування Азіатського банку розвитку 1965 р. [94] метою діяльності Азіатського 

банку розвитку є прискорення економічного розвитку та співробітництва в державах 

Азії та Далекого Сходу.  

Азіатським банком розвитку затверджено стандарти з питань надання 

фінансових послуг електронними каналами (2016 р.), удосконалення банківського 

нагляду в Азії (2015 р.), розширення торгового фінансування (2010 р.) та 

удосконалення систем платежів і розрахунків (2007 р.). 

Вагому роль у регулюванні банківської діяльності в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні відіграє Рада голів центральних банків держав Східної Азії 

та Тихоокеанського регіону (Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks / 

EMEAP). До складу цієї міжвідомчої міжнародної організації входять представники 

центральних банків та органів державної влади, відповідальних за проведення 

грошово-кредитної політики 10 держав регіону (Австралії, Індонезії, Китаю, Кореї, 

Малайзії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Філіппін, Японії), а також Гонконгу.  

Заснована у 1991 році з ініціативи Банку Японії [156, c. 133], в перші роки 

існування Рада виконувала роль форуму для обміну інформацією та обговорення ідей 

з питань економічного та фінансового розвитку регіону. На даний час при Раді 

функціонує Комітет з грошово-кредитної та фінансової стабільності, відповідальний 
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за проведення моніторингу макроекономічної ситуації в регіоні та вироблення 

механізмів кризового менеджменту, а також 3 робочих групи (Робоча група з систем 

платежів та розрахунків, Робоча група з фінансових ринків та Робоча група з 

банківського нагляду) [190, c. 102]. 

З-поміж стандартів, вироблених Радою, слід відзначити Практичні 

рекомендації щодо мінімізації валютного ризику при транскордонних розрахунках в 

державах Східної Азії та Тихоокеанського регіону 2001 р., Огляд практик та 

практичні рекомендації щодо здійснення операцій з торгівлі іноземної валюти 

2001 р., а також Червону книгу щодо систем платежів, клірингу та розрахунків в 

державах Східної Азії та Тихоокеанського регіону 2012 р. 

Одними з найстаріших майданчиків для зустрічі представників центральних 

банків держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону є Форум голів центральних банків 

держав Південно-Східної Азії, Нової Зеландії та Австралії (South East Asia, New 

Zealand, Australia / SEANZA) та Організація центральних банків держав Південно-

Східної Азії (South East Asian Central Banks / SEACEN). 

Перший форум голів центральних банків держав Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону відбувся в 1956 році з ініціативи Резервного банку Австралії з метою 

забезпечення співробітництва між центральними банками та проведення навчальних 

заходів для працівників центральних банків держав регіону (з огляду на дефіцит 

кваліфікованих кадрів в центральних банках регіону після закінчення Другої світової 

війни). В 1984 році було засновано Форум голів центральних банків держав Південно-

Східної Азії, Нової Зеландії та Австралії (SEANZA). До складу Форуму входять 

представники центральних банків 18 держав (Австралії, Бангладеш, Індії, Ірану, 

Індонезії, Китаю, Кореї, Малайзії, Монголії, Непалу, Нової Зеландії, Пакистану, 

Папуа Нової Гвінеї, Сінгапуру, Тайланду, Філіппін, Шрі-Ланки, Японії), а також 

Гонконгу та Макао. 

На даний час Форум виконує 2 основні функції: проведення навчальних заходів 

для працівників центральних банків членів, забезпечення платформи для зустрічей 

голів центральних банків, а також органів банківського регулювання та нагляду 

членів Форуму [300, c. 217]. 
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В рамках Форуму проводиться обмін інформацією щодо систем банківського 

нагляду в державах-членах, обговорюються питання щодо вироблення стандартів з 

питань адекватності капіталу банків, забезпечення ліквідності банків, формування 

резервів за кредитними операціями. 

Організацію центральних банків держав Південно-Східної Азії (SEACEN) було 

засновано в 1966 році з метою обговорення проблемних питань економіки та фінансів. 

На даний час до Організації входять представники центральних банків 18 держав 

(Брунею, В’єтнаму, Індії, Індонезії, Камбоджі, Китаю, Кореї, Лаосу, Малайзії, 

Монголії, М’янми, Непалу, Папуа Нової Гвінеї, Сінгапуру, Тайланду, Фіджі, 

Філіппін, Шрі-Ланки), Тайваню і Гонконгу. В 1982 році при Організації було 

створено Науково-дослідний центр, що проводить дослідження з фінансових, 

грошово-кредитних, банківських та економічних питань, проводить навчальні заходи, 

а також надає консультативно-дорадчі послуги. 

В рамках SEACEN створено Експертну групу з руху капіталу [218, c. 131], що 

двічі на рік готує статистичні звіти щодо руху капіталу між членами Організації, а 

також оприлюднює Середньозважений індекс тиску на ринок обміну валют. 

Органи нагляду за діяльністю банків та інших фінансових установ острівних 

тихоокеанських держав об’єднує Асоціація органів нагляду за діяльністю ринків 

фінансових послуг тихоокеанських держав (Association of Financial Supervisors of 

Pacific Countries / AFSPC). До складу Асоціації входять компетентні органи 10 

держав: Вануату, Маршалових островів, Мікронезії, Папуа Нової Гвінеї, Островів 

Кука, Палау, Самоа, Соломонових Островів, Тонга, Фіджі. В якості спостерігачів 

участь в діяльності Асоціації приймає Австралія, Нова Зеландія та штат Гаваї (США) 

[232]. 

До основних функцій Асоціації належить обмін інформацією та координація 

діяльності з питань нагляду та регулювання діяльності фінансових установ, розробка 

спільних пруденційних індикаторів для кожної держави-члена, що виступатимуть 

критеріями оцінки стану фінансового нагляду у відповідній державі, а також 

проведення навчальних заходів для працівників компетентних органів держав-членів 

з метою підвищення рівня їх знань. 
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Співробітництво з питань банківського регулювання між державами 

Закавказзя, Центральної Азії та Російською Федерацією здійснюється в рамках 

Регіональної групи з банківського нагляду держав Закавказзя, Центральної Азії та 

Російської Федерації (Regional Group on Banking Supervision of Transcaucasia, Central 

Asia and the Russian Federation). До Регіональної групи входять представники органів 

банківського регулювання та нагляду 9 держав: Азербайджану, Вірменії, Грузії, 

Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану та 

Узбекистану. 

Регіональна група з банківського нагляду держав Закавказзя, Центральної Азії 

та Російської Федерації не має статусу міжнародної організації та є неформальним 

міжвідомчим утворенням. 

Основними функціями Регіональної групи є: 

‒ забезпечення ефективної взаємодії та співробітництва в сфері банківського 

регулювання та нагляду; 

‒ обмін інформацією між органами банківського нагляду держав-членів; 

‒ розробка систем «раннього попередження», що дозволяють виявити 

проблеми в діяльності банківської системи та окремих банків на ранніх стадіях; 

‒ розвиток нормативної бази та практик банківського нагляду в державах-

членах у відповідності до стандартів Базельського комітету з банківського нагляду 

[124]. 

Регіональна група безпосередньо не виробляє та не затверджує власні стандарти 

банківської діяльності для держав-членів. Основною формою діяльності Регіональної 

групи є конференції, що, як правило, проводяться один раз на рік. 

Банківські системи більшості держав Африки характеризуються порівняно 

низьким рівнем інтегрованості в світову фінансову систему та низьким ступенем 

проникнення всередині держав у порівнянні з іншими регіонами світу. Як наслідок, з 

однієї сторони, безпосередній вплив світових фінансових криз на банківські системи 

Африки був мінімальним, а з іншої – кількість споживачів банківських послуг в 

Африці залишається найнижчою в світі. Основне питання, яке постає перед 

регіональними інтеграційними об’єднаннями, полягає в тому, як інтегрувати 
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банківські системи держав Африки в світову фінансову систему таким чином, щоб 

забезпечити економічний розвиток та зменшення бідності держав регіону і при цьому 

мінімізувати негативний ефект від транскордонної банківської діяльності в часи 

світових фінансових криз [172]. 

На сьогоднішній день в Африці нараховується 5 міжнародних організацій, в 

рамках яких здійснюється регіональне та локальне співробітництво з питань 

регулювання банківської діяльності [67, c. 113].  

Регіональне співробітництво з питань регулювання банківської діяльності 

здійснюється в рамках Асоціації центральних банків Африки (AACB) та Комітету 

органів банківського нагляду Західної та Центральної Африки (CBSWCA). Окрім 

цього, в 1993 році була створена Група органів банківського нагляду держав Східної 

та Південної Африки, яка припинила своє існування в 2004 році [272, c. 18]. 

Локальне співробітництво з питань регулювання банківської діяльності 

відбувається через інституційний механізм Центрального банку держав Західної 

Африки (BCEAO), Банку держав Центральної Африки (BEAC), Співтовариства 

розвитку Півдня Африки (SADC) та Співтовариства Східної Африки (EAC).  

Асоціація центральних банків Африки (Association of African Central Banks / 

AACB) є міжнародною організацією, створеною в 1963 році на підставі рішення 

Саміту Конференції Організації Африканської Єдності. До складу Асоціації 

центральних банків Африки входять 40 центральних банків регіону: центральні банки 

38 держав африканського континенту (Алжиру, Анголи, Ботсвани, Бурунді, Гамбії, 

Гани, Гвінеї, Джибуті, Еритреї, Ефіопії, Єгипту, Замбії, Зімбабве, Кабо-Верде, Кенії, 

Коморських островів, Конго, Лесото, Ліберії, Лівії, Маврикію, Мавританії, 

Мадагаскару, Малаві, Мозамбіку, Намібії, Нігерії, Руанди, Південної Африки, 

Свазіленду, Сан-Томе і Принсіпі, Сейшельських Островів, Сомалі, Судану, Сьєрра-

Леоне, Танзанії, Тунісу, Уганди), а також Центральний банк Західної Африки та Банк 

держав Центральної Африки. 

Згідно зі Статутом Асоціації, затвердженим 30.08.2012 на 36-му засіданні 

Асамблеї голів центральних банків Африки, одними з основних цілей діяльності 

Асоціації центральних банків Африки є: 
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‒ забезпечення співробітництва в африканському регіоні у грошово-кредитній, 

банківській та фінансовій сферах; 

‒ вироблення положень, на основі яких африканські держави укладатимуть 

договори з питань грошово-кредитної, банківської та фінансової політики; 

‒ після реалізації окремо розробленої та чітко спланованої програми 

конвергенції – запровадження єдиної валюти та єдиного центрального банку в 

Африці. 

В 2002 році на засіданні Асамблеї голів центральних банків Африки було 

прийнято Програму співробітництва держав Африки з грошово-кредитної політики, 

якою передбачається у строк до 2021 року запровадити на території держав-членів 

Асоціації центральних банків Африки валютний союз, включаючи спільну валюту та 

спільний центральний банк [93]. 

При Асоціації створено допоміжний орган – Співтовариство органів 

банківського нагляду Африки (Community of African Banking Supervisors), основною 

функцією якого є посилення банківського регулювання та нагляду в Африці. 

Програмою діяльності Співтовариства на 2014-2016 роки передбачено п’ять 

пріоритетних напрямків діяльності:  

‒ удосконалення макропруденційного регулювання діяльності банків; 

‒ розвиток транскордонного банківського нагляду;  

‒ кризовий менеджмент, санація проблемних банків та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку;  

‒ імплементація Основних принципів ефективного банківського нагляду 

Базельського комітету з банківського нагляду;  

‒ нагляд за функціонуванням систем електронних грошей [296].  

З даних напрямків проводяться дослідження актуальних проблем, що 

потребують врегулювання на рівні стандартів, а також навчальні заходи для 

працівників центральних банків з метою підвищення рівня їх знань.  

В рамках Співтовариства органів банківського нагляду Африки створено 

Спільну онлайн-платформу, що об’єднує всі центральні банки-члени Співтовариства 
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та дозволяє оперативно обмінюватися інформацією з питань грошово-кредитної 

політики, банківського регулювання та нагляду [145]. 

Специфічною рисою інтеграційних процесів на африканському континенті з 

питань банківського регулювання та нагляду є наявність двох валютних союзів, в 

рамках яких створено спільні для ряду африканських держав центральні банки: 

Центральний банк держав Західної Африки та Банк держав Центральної Африки. 

Зазначеними центральними банками проводиться як спільна грошово-кредитна 

політика, так і централізована політика з банківського регулювання та нагляду. 

В 1994 році п’ять держав Західної та Центральної Африки, які не є учасницями 

Центрального банку держав Західної Африки та Банку держав Центральної Африки 

(Гамбія, Гана, Гвінея, Демократична Республіка Конго, Судан), прийняли рішення 

про утворення Комітету органів банківського нагляду Західної та Центральної 

Африки (Committee of Bank Supervisors in West and Central Africa / CBSWCA). В 

роботі Комітету також беруть участь Західноафриканська та Центральноафриканська 

банківські комісії [170]. 

Діяльність Комітету спрямована на обмін контактами та інформацією про 

особливості національного банківського законодавства, пруденційні стандарти 

діяльності банків, гармонізацію правил та практик банківського нагляду. Значна 

частина роботи Комітету приділена удосконаленню практик внутрішнього аудиту 

банків, попередженню використання банківської системи для незаконної діяльності, 

визначенню індикаторів, які допомагатимуть виявити потенційні проблеми в 

діяльності банків, налагодженню каналів для обміну інформацією у кризових 

ситуаціях. Також, в рамках Комітету проводяться навчальні заходи для працівників 

національних органів банківського нагляду держав-членів [289, c. 66-67]. 

Центральний банк держав Західної Африки (La Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest / BCEAO) є міжнародною організацією, що об’єднує вісім держав-

членів Економічного співтовариства держав Західної Африки (Бенін, Буркіна-Фасо, 

Гвінея-Бісау, Кот-д’Івуар, Малі, Нігер, Сенегал, Того). В рамках Економічного 

співтовариства держав Західної Африки створено Західноафриканський економічний 

і валютний союз. Попередником Центрального банку держав Західної Африки був 
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Емісійний інститут Французької Західної Африки і Того, створений у 1955 році та 

реорганізований у Центральний банк держав Західної Африки в 1959 році. У своєму 

нинішньому вигляді Центральний банк держав Західної Африки здійснює діяльність 

на підставі Договору про заснування валютного союзу Західної Африки 1962 р. [230, 

c. 50-51]  

Окрім типових для валютного союзу повноважень з випуску спільної валюти 

(західноафриканський франк) та проведення спільної грошово-кредитної політики, 

Центральний банк держав Західної Африки здійснює регулювання банківської 

діяльності шляхом прийняття нормативно-правових актів. Зокрема, Центральний 

банк держав Західної Африки видає обов’язкові регламенти та інструкції, а також 

документи рекомендаційного характеру – регіональні консультації. На даний час 

Центральним банком держав Західної Африки затверджено значну кількість 

стандартів з регулювання діяльності банків, платіжних систем, безготівкових 

розрахунків, проведення міжбанківських операцій та функціонування систем 

електронних грошей, здійснення банками бухгалтерського обліку. 

З метою надання консультативно-дорадчої допомоги Центральним банком 

держав Західної Африки в 2007 році було створено Західноафриканський комітет з 

організації та стандартизації банківської та фінансової діяльності (Le Comité Ouest-

Africain d’Organisation et de Normalisation Bancaire et Financière / CONOBAFI). До його 

повноважень віднесено проведення досліджень з проблемних питань та виявлення 

потреб в стандартизації відносин в банківському та фінансовому секторі, розробка 

проектів стандартів у відповідності до кращих світових практик, надання експертних 

висновків щодо проектів підготовлених стандартів з банківської та фінансової 

діяльності. На сьогоднішній день при комітеті створено п’ять робочих груп, які 

займаються проведенням досліджень та розробкою стандартів в таких сферах як 

функціонування платіжних систем, використання платіжних та фінансових 

інструментів, електронного підпису, комплаєнс-контроль та електронна комерція. До 

пріоритетних напрямів діяльності комітету також віднесено вироблення нового плану 

рахунків бухгалтерського обліку банків, підготовка стандартів з питань 
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дистанційного надання банківських послуг, в тому числі з використанням засобів 

мобільного зв’язку, а також міжбанківських розрахунків [292]. 

Безпосередній нагляд за діяльністю банків здійснює Західноафриканська 

банківська комісія (La Commission Bancaire de l’UMOA), створена в 1990 році. До її 

повноважень віднесено контроль за належним фінансовим станом банків, в тому 

числі за дотриманням банками нормативів ліквідності та платоспроможності, 

проведення виїзних та безвиїзних перевірок діяльності банків, застосування заходів 

впливу за порушення вимог банківського законодавства [291, c. 18, 23]. 

Банк держав Центральної Африки (Banque des Etats de l'Afrique Centrale / BEAC) 

є міжнародною організацією, учасниками якої є шість держав-членів Економічного 

та валютного співтовариства держав Центральної Африки (Габон, Екваторіальна 

Гвінея, Камерун, Республіка Конго, Центральноафриканська республіка, Чад). Банк 

держав Центральної Африки було створено в 1972 році на базі Центрального банку 

держав Екваторіальної Африки та Камеруну, який існував з 1959 року [134, c. 37]. В 

свою чергу, Центральний банк держав Екваторіальної Африки та Камеруну було 

створено на основі Емісійного інституту Французької Екваторіальної Африки та 

Камеруну, який існував з 1955 року [230, c. 42-43]. 

До основних функцій Банку віднесено проведення єдиної грошово-кредитної 

політики, емісія та забезпечення обігу спільної валюти (центральноафриканського 

франка), формування та управління міжнародними резервами держав-членів, 

забезпечення фінансової стабільності [223]. 

При Банку створені Центральноафриканська банківська комісія, 

Центральноафриканський орган з електронної банківської діяльності та 

Центральноафриканський фонд гарантування вкладів. 

Центральноафриканська банківська комісія (La Commission Bancaire de 

l’Afrique Centrale / COBAC) була створена на підставі міжнародного договору, 

підписаного державами-членами Банку держав Центральної Африки 16.10.1990 р. В 

1992 році ці ж держави уклали Конвенцію про гармонізацію банківського 

законодавства в державах Центральної Африки. 
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На відміну від Економічного співтовариства держав Західної Африки, в якому 

повноваження з банківського регулювання та нагляду розподілені між Центральним 

банком держав Західної Африки та Західноафриканською банківською комісією, 

Центральноафриканська банківська комісія здійснює як банківське регулювання, так 

і нагляд за діяльністю банків. 

В рамках повноважень з банківського регулювання Центральноафриканська 

банківська комісія затверджує нормативно-правові акти з питань банківської 

діяльності [112, c. 230], встановлює економічні нормативи діяльності банків [135, c. 

44; 235, c. 16]. Також, важливими є стандарти, затверджені комісією з питань 

ціноутворення на банківські послуги, запобігання (протидії) легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, управління ризиками в банках. 

В частині повноважень з банківського нагляду Центральноафриканська 

банківська комісія проводить перевірки дотримання банками вимог банківського 

законодавства [224], видає банківські ліцензії, здійснює погодження кандидатів на 

посади керівників банків, приймає рішення про застосування заходів впливу за 

порушення вимог банківського законодавства [97, c. 214]. 

До повноважень Центральноафриканського органу з електронної банківської 

діяльності відноситься затвердження нормативно-правових актів з питань 

електронних безготівкових розрахунків [97, c. 214]. Центральноафриканський фонд 

гарантування вкладів забезпечує виплату вкладникам відшкодування коштів за їх 

вкладами у випадку неплатоспроможності банку. Гранична сума відшкодування 

коштів за вкладами одного вкладника становить 5 мільйонів доларів США [225]. 

Локальне співробітництво з питань регулювання банківської діяльності в 

Південній та Східній Африці відбувається в рамках Співтовариства розвитку Півдня 

Африки та Співтовариства Східної Африки. 

Співтовариство розвитку Півдня Африки (Southern African Development 

Community / SADC) є міжнародною організацією, що створена в 1992 році та об’єднує 

15 держав, розташованих на півдні Африки: Анголу, Ботсвану, Замбію, Зімбабве, 

Конго, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Малаві, Мозамбік, Намібію, Сейшельські 

Острови, Південну Африку, Свазіленд, Танзанію. В 2006 році державами-членами 
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Співтовариства було укладено Протокол про співробітництво з фінансових та 

інвестиційних питань. З-поміж іншого, Протоколом передбачено гармонізацію 

фінансової політики держав-членів шляхом співробітництва центральних банків з 

питань банківського нагляду та гармонізації стандартів і практик банківського 

нагляду. Додатком 8 до Протоколу передбачено вироблення на рівні центральних 

банків Співтовариства регіональної стратегії банківського регулювання та нагляду, 

виявлення та оцінку регіональних ризиків банківського регулювання та нагляду, 

запровадження адекватних процедур управління такими ризиками [262].  

Для досягнення цих завдань в рамках Співтовариства створено Комітет голів 

центральних банків Співтовариства (Committee of Central Bank Governors in SADC / 

CCBG), відповідальний за вироблення спільної грошово-кредитної політики держав-

членів з метою забезпечення їх фінансової та макроекономічної стабільності, та 

Банківську асоціацію Співтовариства (SADC Banking Association), що концентрує 

діяльність на розробці стандартів банківського регулювання та нагляду, а також 

удосконаленні платіжних систем. Так, на даний час Банківська асоціація завершує 

розробку стандартів з управління кредитними ризиками банків, а також реалізує 

проект з впровадження регіональних стандартів платіжних систем в межах 

Співтовариства, що передбачає використання спільних платіжних інструментів, 

єдиних стандартів обміну даними, єдиного формату процесингу платежів, а також 

виконання Банківською асоціацією функцій платіжної організації Електронної 

системи платежів Співтовариства [261] 

Співтовариство Східної Африки (East African Community / EAC) є міжнародною 

організацією, до складу якої входять 6 держав: Бурунді, Кенія, Південний Судан, 

Руанда, Танзанія та Уганда. Згідно зі статтею 82 Договору про створення 

Співтовариства Східної Африки 1999 р. однією з цілей створення Співтовариства є 

забезпечення співробітництва держав з питань грошово-кредитної політики, що 

передбачає гармонізацію їх фінансових систем з подальшою їх інтеграцією [282]. 

В 2009 році було укладено Протокол про створення спільного ринку 

Співтовариства, на виконання якого на даний час реалізується Проект з розвитку та 
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інтеграції фінансового сектору Співтовариства [163]. Проект передбачає 

імплементацію ряду компонентів, з-поміж яких слід відзначити:  

‒ гармонізацію законодавства держав-членів з питань регулювання банківської 

діяльності: в рамках цієї складової на даний час готуються проекти регламентів та 

директив Співтовариства з питань мікрофінансування, надання банківських послуг 

електронними каналами та платіжних систем; 

‒ впровадження «єдиної банківської ліцензії», що передбачає право банку, 

який отримав ліцензію в компетентному органі банківського нагляду будь-якої з 

держав Співтовариства, на здійснення діяльності та надання банківських послуг на 

території всіх інших держав-членів Співтовариства; 

‒ інтеграцію інфраструктури фінансових ринків держав-членів 

Співтовариства. 

Міжнародне співробітництво з питань регулювання банківської діяльності в 

державах Америки відбувається в рамках Асоціації органів нагляду за діяльністю 

банків Америки (ASBA) та Карибської групи органів банківського нагляду (CGBS). 

Історія Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки розпочалася в 

1982 році, коли з ініціативи Національної банківської комісії Мексики було засновано 

Комісію наглядових організацій та банківського регулювання Латинської Америки та 

Карибського басейну, до складу якої увійшли представники 21 держави регіону. В 

1991 році на її основі було створено Асоціацію організацій банківського нагляду 

Латинської Америки та Карибського басейну, що складалася з представників 35 

держав. В 1999 році зазначене об’єднання було перетворене в Асоціацію органів 

нагляду за діяльністю банків Америки (Association of Supervisors of Banks of the 

Americas / ASBA), яка функціонує в такому вигляді і по даний час. До складу 

Асоціації входять національні органи 35 держав регіону, що здійснюють регулювання 

та нагляд за діяльністю банків (Аргентина, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, 

Беліз, Болівія, Бразилія, Британські Віргінські Острови, Венесуела, Гаїті, Гайана, 

Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, Еквадор, Іспанія, Кайманові 

Острови, Колумбія, Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Мексика, Нікарагуа, Острови Теркс 

і Кайкос, Панама, Парагвай, Перу, Пуерто Ріко, Сальвадор, Суринам, США, Тринідад 
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і Тобаго, Уругвай, Чилі, Ямайка), а також Східно-Карибський центральний банк, 

створений державами-учасницями економічного та валютного союзу 8 держав 

Карибського басейну [110]. 

В рамках Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки створено 6 

робочих груп, що займаються вивченням та впровадженням найкращих практик 

банківського регулювання та нагляду з питань управління ліквідністю, вимог до 

капіталу банків, корпоративного управління в банках, розробки методологічної бази 

проведення стрес-тестів банків з метою оцінки стійкості та виявлення потенційних 

ризиків для фінансових систем держав регіону, запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, використання систем 

раннього попередження при здійсненні банківського нагляду в регіоні [252].  

Асоціацією органів нагляду за діяльністю банків Америки вироблено та 

затверджено більш ніж 10 стандартів банківського регулювання та нагляду, що 

застосовуються в державах-учасницях Асоціації [251], зокрема: Огляд найкращих 

практик банківського регулювання та нагляду з питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 

тероризму 2014 р., Методичні рекомендації для органів банківського регулювання та 

нагляду з питань корпоративного управління 2013 р., Методичні рекомендації з 

впровадження вимог Базелю-ІІІ в державах Америки 2013 р., Огляд найкращих 

практик та рекомендації з питань захисту прав споживачів фінансових послуг 2012 р., 

Огляд найкращих практик та рекомендації з питань регулювання та нагляду за 

діяльністю фінансових конгломератів 2011 р., Методичні рекомендації щодо 

принципів ефективного регулювання та нагляду за мікрофінансовими операціями 

2009 р., Методичні рекомендації з питань управління операційним ризиком в банках 

2009 р., Методичні рекомендації з питань видачі банківських ліцензій 2009 р., Огляд 

найкращих практик з питань управління та нагляду за кредитним ризиком в державах 

Америки 2008 р., Огляд найкращих практик з питань гарантування депозитів, 

застосування механізмів санації та виведення неплатоспроможних банків з ринку 
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2008 р., Методичні рекомендації з питань корпоративного управління в органах, що 

здійснюють банківський нагляд 2006 р. 

Важливою складовою діяльності Асоціації є проведення навчальних заходів 

для працівників органів банківського регулювання та нагляду держав-учасниць 

Асоціації з метою забезпечення одноманітної практики застосування вироблених 

стандартів [299, c. 5]. 

Карибську групу органів банківського нагляду (Caribbean Group of Banking 

Supervisors / CGBS) було створено в 1983 році на підставі рішення голів центральних 

банків держав-членів Карибської співдружності (КАРІКОМ) з метою удосконалення 

та гармонізації практик банківського нагляду в англомовних державах Карибського 

регіону, а також з метою приведення їх у відповідність до світових стандартів. На 

даний час до Карибської групи органів банківського нагляду входять органи 

банківського нагляду 17 держав як членів КАРІКОМ, так і держав, що не беруть 

участь у КАРІКОМ (Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, 

Бермудські Острови, Британські Віргінські Острови, Гаїті, Гайана, Кайманові 

Острови, Острови Теркс і Кайкос, Сент-Вінсент і Гренадини, Сінт-Мартен, Суринам, 

Тринідад і Тобаго, Ямайка), а також Східно-Карибський центральний банк [132]. 

При Карибській групі органів банківського нагляду створено технічну робочу 

групу, до функцій якої віднесено підготовку пропозицій з гармонізації банківського 

законодавства та стандартів банківського нагляду в державах-членах, гармонізації 

підходів до реструктуризації банківських груп, вироблення спільних стандартів 

бухгалтерського обліку і звітності в банках, удосконалення обміну інформацією між 

органами банківського нагляду держав-членів, організація тематичних навчальних 

заходів для працівників органів банківського нагляду – семінарів та конференцій.  

За результатами роботи технічної робочої групи на зустрічах голів центральних 

банків держав-членів Карибської співдружності (КАРІКОМ) було прийнято ряд 

рішень, зокрема щодо: 

‒ забезпечення крос-юрисдикційної узгодженості у визначенні термінів 

банківського законодавства (зокрема однакового визначення бази розрахунку 

капіталу банку, критеріїв прийнятності структури власності банківської групи), 
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вироблення спільних підходів до звітності, що подається банками до наглядових 

органів; 

‒ надання органам банківського регулювання повноважень запроваджувати 

посилені вимоги до бухгалтерського обліку окремих банківських операцій; 

‒ удосконалення взаємодії між органами банківського регулювання та 

зовнішніми аудиторами банків з метою покращення нагляду за діяльністю банків; 

‒ впровадження у національне законодавство вимог щодо порядку допуску 

представників іноземних органів банківського нагляду до проведення перевірок 

банків на території держав-членів групи [123, c. 35]. 

Карибською групою органів банківського нагляду вироблено ряд стандартів, 

зокрема Методичні рекомендації щодо попередження та виявлення операцій з 

легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та операцій з 

фінансування тероризму 2008 р., Посібник члена правління центрального банку 2006 

р., в якому викладено основні обов’язки члена правління, порядок взаємодії з іншими 

посадовими особами центрального банку, зовнішніми аудиторами та керівництвом 

банків, Методичні рекомендації щодо вимог до корпоративного управління банків 

2005 р., Методичні рекомендації щодо обрання зовнішніх аудиторів банків 2005 р., 

Методичні рекомендації щодо управління ліквідністю в банках 2005 р. 

Регіональне співробітництво з питань банківського регулювання та нагляду між 

державами Центральної та Східної Європи – як членами, так і не членами 

Європейського Союзу – здійснюється в рамках Групи органів банківського нагляду 

Центральної та Східної Європи (Group of Banking Supervisors from Central and Eastern 

European Countries / BSCEE). 

Група була створена в 1991 році представниками 6 держав соціалістичного 

табору (Болгарії, Польщі, Румунії, СРСР, Угорщини та Чехословаччини) з метою 

обміну інформацією про нормативну базу та практику банківського нагляду з метою 

забезпечення їх відповідності тим, що існували в державах Західної Європи [289, 

c. 65]. 

На даний час до складу Групи входять представники органів банківського 

регулювання та нагляду 24 держав Центральної та Східної Європи: Австрії, Албанії, 
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Білорусі, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Естонії, Латвії, Литви, Македонії, 

Молдови, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Туреччини, 

Угорщини, України, Хорватії, Чехії, Чорногорії [128]. 

Група не має статусу міжнародної організації та функціонує як неформальне 

міжвідомче утворення. Особливістю статусу Групи є те, що правова основа її 

діяльності визначена в Угоді про організацію та правила діяльності Групи органів 

банківського нагляду Центральної та Східної Європи 1996 р. Водночас, згідно з 

пунктом 1.4 Угоди Група є незареєстрованою організацією без жодного правового 

статусу [96]. 

На відміну від більшості інших регіональних моделей регулювання банківської 

діяльності, Група безпосередньо не виробляє та не затверджує власні регіональні 

стандарти банківської діяльності. Основною метою діяльності Групи є [129]: 

‒ проведення навчальних заходів та досліджень з питань банківського нагляду; 

‒ забезпечення співробітництва та комунікації між органами банківського 

нагляду держав Центральної та Східної Європи; 

‒ створення майданчика для обговорення з технічних питань, обміну 

інформацією про техніки банківського нагляду, обміну досвідом та ноу-хау. 

Визначальними передумовами інтеграційних процесів між державами 

арабського світу з питань регулювання банківської діяльності є не лише спільні 

економічні та фінансові проблеми, а й особливий підхід до здійснення банківської 

діяльності, що узгоджується з релігійними правилами ісламу, – ісламська банківська 

справа. Основними принципами ісламської банківської справи є заборона проценту 

як наперед визначених платежів за користування кредитом, спільний розподіл 

ризиків, прибутків і збитків між банком та клієнтом, які за вимогами ісламу повинні 

виступати партнерами один одного, заборона спекулятивних операцій, прийнятність 

лише тих договорів, які відповідають принципам Шаріату [219]. 

Міжнародне співробітництво з питань регулювання банківської діяльності 

арабських держав відбувається в рамках Ради з ісламських фінансових послуг (IFSB), 

Ради голів центральних банків та органів монетарної політики арабських держав, а 

також Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC). 
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Раду з ісламських фінансових послуг (Islamic Financial Services Board / IFSB) 

було створено в 2002 році з метою розробки, впровадження та контролю за 

дотриманням глобальних пруденційних стандартів в сфері ісламських банківських та 

інших фінансових послуг. Станом на 01.09.2017 до Ради входило 185 членів, 

включаючи 75 органів нагляду за діяльністю банків та інших фінансових установ, 8 

міжнародних організацій та 102 учасника ринку (банки, інші фінансові установи, 

професійні об’єднання та асоціації). 

Рада з ісламських фінансових послуг позиціонується як аналог Базельського 

комітету з банківського нагляду для учасників ринку ісламської банківської 

діяльності та ісламських фінансових послуг. 

За період свого існування Рада з ісламських фінансових послуг затвердила 26 

стандартів, методичних рекомендацій та технічних приміток, зокрема щодо 

управління ризиками, адекватності капіталу, корпоративного управління за 

принципами Шаріату, прозорості та забезпечення ринкової дисципліни, управління 

ліквідністю, стрес-тестування банків, використання рейтингів фінансових 

інструментів, що відповідають принципам Шаріату, використання інструментів 

ісламського грошового ринку та проведення стрес-тестів ісламських банків [125, 

c. 182-183]. 

На даний час при Раді функціонує 4 робочих групи та 3 групи оперативного 

реагування, що безпосередньо займаються розробкою проектів стандартів та інших 

документів з ісламської банківської діяльності та ісламських фінансових послуг. 

Зокрема, в найближчій перспективі очікується затвердження нового стандарту з 

оприлюднення звітності ісламськими фінансовими установами. 

Раду голів центральних банків та органів монетарної політики арабських 

держав (Council of Governors of the Arab Central Banks and Monetary Agencies) було 

створено в 1978 році під егідою Ліги арабських держав. Цілями діяльності Ради є 

забезпечення більшого рівня співробітництва та обміну досвідом між арабськими 

державами в сферах, що відносяться до компетенції центральних банків [91].  

При Раді створено два постійно діючих комітети, що безпосередньо займаються 

окремими аспектами регіонального співробітництва з регулювання банківської 
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діяльності: Арабський комітет з банківського нагляду та Арабський комітет з систем 

платежів та розрахунків. 

Арабський комітет з банківського нагляду (Arab Committee on Banking 

Supervision / ACBS) було створено за рішенням Ради в 1991 році [213, c. 147]. До 

складу Арабського комітету з банківського нагляду входять керівники департаментів 

банківського нагляду центральних банків та органів монетарної політики держав-

членів Ліги арабських держав (крім Коморських Островів). На сьогоднішній день 

Арабський комітет з банківського нагляду складається з представників 21 держави – 

Алжиру, Бахрейну, Джибуті, Єгипту, Ємену, Іраку, Йорданії, Катару, Кувейту, 

Лівану, Лівії, Мавританії, Марокко, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, 

Палестини, Саудівської Аравії, Сирії, Сомалі, Судану, Тунісу.  

Діяльність Арабського комітету з банківського нагляду спрямована на 

реалізацію чотирьох основних функцій: 

‒ моніторинг дотримання арабськими державами стандартів достатності 

капіталу, затверджених Базельським комітетом з банківського нагляду [260, c. 61]; 

‒ виявлення сфер для впровадження світових практик банківського нагляду в 

арабських державах; 

‒ підготовка пропозицій з удосконалення банківського законодавства та 

облікових систем з метою їх уніфікації між арабськими державами; 

‒ проведення навчальних заходів для працівників центральних банків та 

органів монетарної політики, а також надання технічної допомоги. 

За період існування відбулося 29 засідань Арабського комітету з банківського 

нагляду (станом на 01.09.2017), на кожному з яких було презентовано доповіді з двох 

актуальних проблем банківського регулювання та нагляду [101]. 

Підготовлені проекти стандартів передаються на затвердження Раді голів 

центральних банків та органів монетарної політики арабських держав. 

З-поміж останніх актуальних стандартів та інших документів, вироблених 

Арабським комітетом з банківського нагляду, слід відзначити Стандарт з 

уніфікованого визначення термінів банківського законодавства 2015 р., Огляд досвіду 

арабських держав з управління великими кредитними ризиками 2015 р., Останні 
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тренди банківського нагляду з метою боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму 2015 р., Використання 

контрциклічного буфера капіталу для зменшення ризиків та коливань кредитних 

циклів 2015 р., Стандарт із захисту прав споживачів банківських послуг 2013 р., 

Принципи корпоративного управління банків 2013 р., Принципи управління 

кредитним ризиком 2011 р., Принципи та найкращі практики з фінансової 

компенсації 2011 р., Стандарт з управління ліквідністю 2011 р. 

Арабський комітет з систем платежів та розрахунків (Arab Committee on 

Payment and Settlement Systems / ACPSS) було створено за рішенням Ради в 2004 році. 

До складу Арабського комітету з систем платежів та розрахунків входять керівники 

профільних департаментів центральних банків та органів монетарної політики 19 

держав-членів Ліги арабських держав – Алжиру, Бахрейну, Єгипту, Ємену, Іраку, 

Йорданії, Катару, Кувейту, Лівану, Лівії, Мавританії, Марокко, Об’єднаних 

Арабських Еміратів, Оману, Палестини, Саудівської Аравії, Сирії, Судану, Тунісу. 

До основних функцій Арабського комітету з систем платежів та розрахунків 

віднесено: 

‒ сприяння розвитку систем платежів та розрахунків в арабських державах 

шляхом допомоги національним органам в модернізації цих систем; 

‒ забезпечення взаємодії та обмін досвідом з метою координації політик 

національних органів з питань платежів та розрахунків; 

‒ впровадження світових стандартів з питань функціонування систем платежів 

та розрахунків; 

‒ проведення досліджень та навчальних заходів для працівників національних 

органів. 

Засідання Арабського комітету з систем платежів та розрахунків відбуваються 

на щорічній основі. Як і у випадку з Арабським комітетом з банківського нагляду, 

підготовлені проекти стандартів затверджуються Радою голів центральних банків та 

органів монетарної політики арабських держав. 

З-поміж важливих стандартів та інших документів, підготовлених Арабським 

комітетом з систем платежів та розрахунків, слід відзначити Стандарт з мобільних 
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платіжних систем 2013 р., Стандарт з нормативної бази для функціонування систем 

платежів та розрахунків 2012 р., Стандарт з інтеграції національних платіжних систем 

арабських держав 2011 р., Проблемні питання розвитку роздрібних платіжних систем 

2015 р. [102] 

Важливу роль у забезпеченні міжнародного співробітництва з питань 

регулювання банківської діяльності арабських держав також відіграє Рада 

співробітництва арабських держав Перської затоки (Gulf Cooperation Council / GCC) 

– регіональна закрита міжнародна організація, створена в 1981 році шістьма 

державами Перської затоки – Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Об’єднаними 

Арабськими Еміратами, Оманом та Саудівською Аравією [228, c. 3]. Згідно зі статтею 

4 Статуту одними з основних цілей діяльності Ради є забезпечення координації, 

інтеграції та взаємозв’язку між державами-членами в усіх сферах для досягнення 

єдності між ними, в тому числі шляхом вироблення спільних нормативно-правових 

актів, зокрема з економічних та фінансових питань [139]. 

При Раді створено ряд комітетів, відповідальних за вироблення пропозицій 

щодо регіонального співробітництва з питань регулювання банківської діяльності, 

зокрема:  

‒ Комітет голів центральних банків, що готує пропозиції з питань вироблення 

спільної грошово-кредитної політики держав-членів;  

‒ Комітет з нагляду та контролю за банківськими системами, до функцій якого 

віднесено проведення досліджень з проблемних питань банківського нагляду та 

підготовка пропозицій з гармонізації банківського законодавства і процедур 

банківського нагляду держав-членів; 

‒ Технічний комітет з платіжних систем, діяльність якого спрямована на 

забезпечення інтеграції платіжної інфраструктури держав-членів, зокрема об’єднання 

мереж банкоматів, що функціонують у державах-членах [171]. 

Радою співробітництва арабських держав Перської затоки розпочато амбітну 

спробу уніфікувати банківські системи держав-членів. Так, в 2009 році чотири 

держави-члени (Бахрейн, Катар, Кувейт та Саудівська Аравія) уклали Угоду про 

створення валютного союзу, що передбачає створення Центрального банку Ради, до 
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повноважень якого буде віднесено затвердження загальних правил пруденційного 

нагляду за діяльністю фінансових установ, а також нормативно-правових актів з 

питань банківської діяльності (статті 14, 18 Угоди). На період до створення 

Центрального банку повноваження з удосконалення співпраці між центральними 

банками держав-членів, координації монетарних політик держав-членів, 

впровадження валютного союзу та підготовчі дії зі створення Центрального банку 

виконує Монетарна рада (стаття 6 Угоди) [95]. 

В 2012 році Комітетом з нагляду та контролю за банківськими системами було 

підготовлено Методичні рекомендації з вироблення уніфікованих стандартів 

контролю за банківською діяльністю в державах-членах Ради. З-поміж іншого, 

передбачається уніфікувати питання щодо формування банками резервів за 

операціями, валютних позицій на міжбанківському валютному ринку, виплати 

дивідендів та розподілу прибутку, контролю за кредитуванням нерезидентів та 

здійснення банками зовнішніх запозичень. 

В 1980 році з ініціативи Базельського комітету з банківського нагляду було 

створено Офшорну групу органів банківського нагляду (Offshore Group of Banking 

Supervisors / OGBS) з метою забезпечення співробітництва між органами 

банківського нагляду офшорних держав та територій [274]. В 2011 році у зв’язку з 

розширенням сфери діяльності найменування було змінено на Групу органів нагляду 

міжнародних фінансових центрів (Group of International Finance Centre Supervisors). 

До складу Групи входять компетентні органи державної влади, що здійснюють 

нагляд за діяльністю банків та фінансових установ в офшорних державах та 

територіях, які за рівнем економічного розвитку та станом законодавства є основними 

офшорними фінансовими центрами світу [290, c. 207]. На даний час в роботі Групи 

беруть участь компетентні органи 19 офшорних держав та територій, а саме Антигуа 

та Барбуда, Аруби, Багамських Островів, Барбадосу, Бермудських островів, 

Британських Віргінських Островів, Вануату, Гернсі, Гібралтару, Джерсі, Кайманових 

Островів, Кюрасао та Сінт-Мартен, федеральної території Лабуан (Малайзія), 

особливого адміністративного району Макао (Китай), Островів Кука, Острову Мен, 

Островів Теркс і Кайкос, Панами, Самоа. 
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Основна причина створення Офшорної групи органів банківського нагляду 

полягала в тому, що представники офшорних держав та територій не входили і на 

даний час не входять до складу Базельського комітету з банківського нагляду. Так, 

Базельський комітет було створено в 1974 році на підставі рішення представників 11 

держав: держав «великої десятки» (Бельгія, Великобританія, Італія, Канада, 

Нідерланди, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція, Швеція, Японія) та 

Швейцарії. Водночас, члени Базельського комітету були зацікавлені в дотриманні 

вимог Базельського комітету офшорними державами та територіями, що запровадили 

у внутрішнє законодавство більш сприятливі умови ведення діяльності для 

міжнародних банків. Мета створення Офшорної групи органів банківського нагляду 

полягала в забезпеченні дотримання офшорними державами та територіями 

провідних стандартів регулювання банківської діяльності, вироблених Базельським 

комітетом, і, відповідно, обмеження регуляторних переваг ведення діяльності для 

міжнародних банків. Як зазначається в науковій літературі, у офшорних держав та 

територій не залишалося вибору, крім як вступити до Групи та забезпечити 

дотримання вимог Базельського комітету, оскільки в протилежному випадку органи 

банківського регулювання держав «великої десятки» могли заборонити банкам, 

створеним на їх території (по суті, основним міжнародним банкам), відкривати 

підрозділи у відповідних офшорних державах та територіях [241, c. 72]. 

За період існування предмет діяльності Групи значно розширився. На даний час 

основними завданнями Групи є забезпечення: 

‒ участі в розробці та впровадження міжнародних стандартів нагляду за 

фінансовими установами та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення; 

‒ ефективної взаємодії між органами нагляду за діяльністю фінансових 

установ, зокрема між органами нагляду держав місцезнаходження материнського 

банку та відокремленого підрозділу банку; 

‒ фінансової стабільності в державах-членах Групи та заохочення більшої 

прозорості ведення бізнесу між державами-членами Групи; 
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‒ ефективного нагляду за наданням довірчих та корпоративних послуг (з 

довірчого управління, реєстрації та адміністративного обслуговування компаній) 

[147]. 

Уявляється можливим виділити наступні напрямки співробітництва з питань 

банківського регулювання та нагляду в рамках Групи органів нагляду міжнародних 

фінансових центрів: 

1. Забезпечення імплементації в державах-членах Групи стандартів банківської 

діяльності, вироблених Базельським комітетом, а також активна взаємодія з 

Базельським комітетом при виробленні нових стандартів. Так, представники Групи 

приймали активну участь в підготовці доповідей Базельського комітету та розробці 

його стандартів з питань забезпечення міжнародного співробітництва між органами 

банківського нагляду різних держав, проблемних аспектів транскордонного надання 

банківських послуг, здійснення ідентифікації клієнтів банків, відкриття рахунків 

клієнтам, розкриття структури власності банків, санації банків та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку [92]. 

2. Забезпечення імплементації в державах-членах Групи Міжнародних 

стандартів з протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення [209], 

затверджених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів 

(Financial Action Task Force / FATF) в 2012 році, що також відомі під назвою 

«Рекомендації FATF» [126, c. 191]. Як і у випадку з Базельським комітетом, офшорні 

держави та території-учасники Групи не входять до складу FATF, проте в рамках 

Групи забезпечують їх дотримання. Також, учасники Групи здійснюють взаємну 

періодичну оцінку стану дотримання «Рекомендацій FATF», а також публікацію 

результатів їх оцінки на офіційних сайтах в мережі Інтернет. 

3. Впровадження процедур з ефективної конфіскації активів, одержаних 

злочинним шляхом, на підставі рішення суду або компетентного адміністративного 

органу та ефективної реституції конфіскованих активів особам, які постраждали 

внаслідок корупційної та іншої злочинної діяльності. Особливості процедури 

конфіскації активів в рамках Групи передбачено в Спільній заяві учасників Групи 
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щодо забезпечення повернення активів 2014 року [177]. З метою забезпечення 

ефективного повернення активів члени Групи впроваджують в законодавство 

посилені вимоги щодо з’ясування кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, 

виявлення клієнтів високого рівня ризику, зокрема публічних діячів, а також 

боротьби з корупцією. 

4. Посилений нагляд за наданням довірчих та корпоративних послуг, в тому 

числі банками. В 2014 році Групою було затверджено Стандарт з регулювання 

надання довірчих та корпоративних послуг, що визначає 25 основоположних 

принципів та 10 стандартів надання послуг з довірчого управління (в тому числі 

трастових послуг), реєстрації та адміністративного обслуговування компаній (в тому 

числі функціонування управляючих компаній) в державах-членах Групи [178]. 

Співпраця франкомовних держав знайшла своє відображення і в сфері 

банківського нагляду. Так, в 2004 році було створено Групу органів банківського 

нагляду франкомовних держав (Le Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones / 

GSBF). На даний час до Групи входять органи банківського нагляду 20 держав 

(Алжиру, Бельгії, Бурунді, Гаїті, Гвінеї, Демократичної Республіки Конго, Джибуті, 

Коморських Островів, Лівану, Мавританії, Мадагаскару, Марокко, Республіки 

Гвінея, Руанди, Румунії, Південної Африки, Сейшельських Островів, США, Франції, 

Швейцарії) та 2 міжнародні організації (Західноафриканська та 

Центральноафриканська банківські комісії) [182]. 

До основних напрямків діяльності Групи слід віднести:  

‒ розширення міжнародного співробітництва та поглиблення обміну 

інформацією щодо найкращих практик банківського нагляду, забезпечення перекладу 

провідних стандартів банківської діяльності на французьку мову та їх поширення; 

‒ обговорення та вироблення пропозицій щодо стандартів Базельського 

комітету з банківського нагляду; 

‒ гармонізація банківського законодавства держав-членів. 

З-поміж основних досягнень Групи необхідно відзначити Методичні 

рекомендації щодо впровадження стандарту «Базель ІІ» в законодавство держав-

членів Групи, а також Методичні рекомендації щодо уніфікації плану рахунків 
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бухгалтерського обліку банків держав-членів Групи. Важливим напрямком 

діяльності Групи є покращення доступу населення до мікрофінансування, в тому 

числі шляхом розробки нормативних пропозицій та обміну досвідом з цього питання. 

 

2.3. Пруденційне регулювання банківської діяльності в Європейському 

Союзі 

 

На сьогоднішній день пруденційне регулювання банківської діяльності в 

Європейському Союзі здійснюється як на макропруденційному, так і на 

мікропруденційному рівнях. 

Як вже зазначалося в підрозділі 1.1 розділу 1 цього дослідження, термін 

«пруденційний» (від англ. prudential – розсудливий, розважливий, розумний; від лат. 

providentia – передбачення, передбачливість, розсудливість, розважливість, 

дбайливість [14, c. 829]) по відношенню до банківського регулювання переважно 

використовується в значенні «спрямований на запобігання системних економічних 

ризиків [54, c. 149], притаманних банківській діяльності [1, c. 141]» з метою 

забезпечення стабільності банків та банківської системи, захисту прав вкладників 

шляхом встановлення економічних нормативів діяльності банків [18, c. 15], вимог 

щодо дотримання ліцензійних умов здійснення банківської діяльності, а також 

особливих вимог до діяльності банків в окремих сферах. 

Макропруденційне регулювання банківської діяльності спрямоване на 

запобігання та/або пом’якшення системних ризиків банківської системи в цілому 

[142, c. 65], в той час як мікропруденційне регулювання стосується нагляду з метою 

підвищення фінансової стабільності окремих банків [174, c. 200]. 

За інституційно-нормативним критерієм пруденційне регулювання банківської 

діяльності в Європейському Союзі здійснюється на наступних рівнях: 

1. Вироблення та затвердження рамкового законодавства, яке визначає основні 

вимоги до регулювання та нагляду за діяльністю банків та інших кредитних установ 

в державах-членах ЄС [34, c. 51]. Відповідні функції виконують наступні органи: 

 Європейська комісія; 
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 Європейський парламент; 

 Рада Європейського Союзу (провідну роль відіграє Рада з економічних і 

фінансових питань, що входить до складу Ради Європейського Союзу). 

При Європейській комісії створено ряд консультативно-дорадчих органів, які 

надають їй допомогу з питань вироблення загальноєвропейської банківської 

політики, здійснюють розробку актів, що врегульовують порядок імплементації 

рамкового законодавства. Відповідні функції здійснюють: 

 Європейський банківський комітет (European Banking Committee); 

 Експертна група з питань банківської діяльності, платежів та страхування 

(Expert Group on Banking, Payments and Insurance); 

 Європейський комітет з фінансових конгломератів (European Financial 

Conglomerates Committee). 

2. Вироблення та затвердження деталізованих правил діяльності банків та 

інших кредитних установ, стандартів пруденційного регулювання та нагляду з метою 

реалізації рамкового законодавства. Відповідні функції здійснюються в рамках 

Європейської системи фінансового нагляду, до складу якої входять: 

 Європейська служба банківського нагляду (European Banking Authority); 

 Європейська служба з цінних паперів та фінансових ринків (European 

Securities and Markets Authority); 

 Європейська служба зі страхування та пенсійного забезпечення (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority); 

 Європейська рада з системних ризиків (European Systemic Risk Board); 

 Спільний комітет європейських наглядових органів (Joint Committee of the 

European Supervisory Authorities). 

Так, до основних повноважень Європейської служби банківського нагляду 

віднесено прийняття єдиних гармонізованих правил пруденційного регулювання та 

нагляду за діяльністю кредитних установ на території ЄС, забезпечення єдиної 

практики здійснення регулювання та нагляду за діяльністю кредитних установ 

національними органами держав-членів ЄС, здійснення оцінки ризиків та 

вразливостей банківського сектору ЄС [188, c. 95]. 
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Основними функціями Європейської ради з системних ризиків є збір і аналіз 

інформації для визначення системних ризиків, оголошення попереджень у випадках, 

якщо системні ризики вважаються суттєвими, надання рекомендацій щодо заходів 

реагування на виявлені ризики, моніторинг стану виконання попереджень і 

рекомендацій, а також співпраця та координація дій з іншими європейськими 

наглядовими органами та міжнародними організаціями [72, c. 82]. 

Сучасний розвиток банківського права Європейського Союзу відрізняється 

прийняттям документів кодифікованого характеру [43, c. 13], що неофіційно 

іменують «банківськими кодексами» [17, c. 148] або «єдиними європейськими 

банківськими актами» [165, c. 19].  

Так, в 2000 році було прийнято Директиву Європейського парламенту та Ради 

2000/12/ЄС «Про заснування та здійснення діяльності кредитних установ» [158]. Цією 

ж Директивою було скасовано 7 попередніх директив, включаючи Першу та Другу 

банківські директиви ЄЕС (зміст яких було проаналізовано в підрозділі 1 розділу 1 

цього дослідження), а їх положення доопрацьовано, розширено та включено до 

складу єдиного документа. У порівнянні з попередніми документами, Директива 

2000/12/ЄС більш детально розмежовувала компетенцію органів пруденційного 

нагляду держав місцезнаходження головної кредитної установи та відокремленого 

підрозділу, встановлювала посилені обов’язки з їх співробітництва, обміну 

інформацією та збереження банківської таємниці, визначала підстави для 

застосування заходів впливу, а також більш детально врегульовувала технічні 

інструменти пруденційного регулювання, зокрема вимоги до власних коштів, 

нормативів ліквідності, ризиків кредитних установ, здійснення консолідованого 

банківського нагляду. 

На заміну вищезазначеної директиви в 2006 році було прийнято Директиву 

Європейського парламенту та Ради 2006/48/ЄС [159]. Необхідність затвердження 

нової директиви викликана, в першу чергу, затвердженням в 2005 р. на засіданні 

Базельського комітету нової редакції «Базельської угоди про капітал» – доповіді 

«Міжнародна конвергенція вимірювання та стандартів капіталу: нові підходи», що 

стала відомою під назвою «Базель ІI», а також необхідністю її імплементації в право 
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ЄС. У зв’язку з цим, в новій директиві було значно розширено вимоги до формування 

власних коштів та резервів кредитних установ, встановлено деталізований порядок 

розрахунку кредитних ризиків, ризиків за операціями з деривативами, передбачені 

процедури зниження кредитних ризиків та сек’юритизації активів, запроваджено 

регулювання питань операційних ризиків в діяльності кредитних установ, а також 

вимоги до оприлюднення кредитними установами інформації щодо їх діяльності. 

Директива 2006/48/ЄС діяла до 31.12.2013. 

26.06.2013 було прийнято нову Директиву Європейського парламенту та Ради 

2013/36/ЄС «Про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд за 

кредитними установами та інвестиційними фірмами» [160], яка набрала чинності 

01.01.2014. Ця Директива разом із Регламентом Європейського парламенту та Ради 

від 26.06.2013 № 575/2013 «Про пруденційні вимоги до кредитних установ та 

інвестиційних фірм» [254] на даний час є основними джерелами права ЄС з питань 

пруденційного регулювання банківської діяльності. 

Згідно з Регламентом 575/2013 термін «кредитна установа» означає установу, 

яка здійснює діяльність із залучення від юридичних і фізичних осіб вкладів 

(депозитів) або інших коштів на умовах їх повернення та діяльність із надання 

кредитів від свого імені та на власних умовах. 

Вищенаведене визначення, зокрема перелік видів діяльності кредитної 

установи, має певні подібності із переліком банківських послуг, передбачених 

законодавством України. 

Так, згідно зі статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право 

надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. 

В свою чергу, згідно зі статтею 47 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» до банківських послуг належать: 

залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого 

кола юридичних і фізичних осіб; 

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому 

числі у банківських металах; 
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розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, 

коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 

Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку (стаття 47 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність»). 

Отже, порівнюючи з правом ЄС, Закон України «Про банки і банківську 

діяльність» до банківських послуг відносить також відкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах. 

На відміну від кредитної установи, визначення терміну «банк» і переліку 

банківських послуг в різних державах-членах ЄС, а також практика застосування 

неоднакові. Наприклад, у Словенії залучення у вклади (депозити) коштів фізичних 

осіб дозволяється лише банкам та ощадним банкам, що отримали ліцензію Банку 

Словенії, в той час як надання кредитів може здійснюватися небанківськими 

кредитними установами, незважаючи на те, що в законодавстві ця послуга 

визначається як банківська [3, c. 130]. Законом Італії «Про банківську діяльність» 

передбачено декілька видів кредитних установ, зокрема публічні кредитні установи, 

національні банки, великі банки, кредитні кооперативи, ощадні банки, 

сільськогосподарські та ремісничі каси, філії іноземних банків в Італії [221, c. 127]. У 

Франції до кредитних установ належать банки, кредитні кооперативи та ощадні банки 

[221, c. 52]. Водночас, згідно зі статтею 131-1 Монетарного та фінансового кодексу 

Франції з-поміж всіх кредитних установ лише банки мають право здійснювати 

діяльність з відкриття та ведення рахунків клієнтів [143]. 

Світова фінансова криза 2007-2008 рр. та європейська суверенна боргова криза 

2010-2011 р. виявили слабкі місця пруденційного регулювання банківської діяльності 

в Європейському Союзі. Одним з найбільш проблемних питань виявилося те, що, 

незважаючи на встановлення на рівні права ЄС єдиних вимог до діяльності кредитних 

установ, практика пруденційного регулювання з боку національних органів держав-

членів ЄС значно відрізнялася. Окрім цього, дії окремих держав з надання значної 

фінансової підтримки приватним банкам та позичальникам призводили до зростання 

суверенних боргів держав, що підривало основи макроекономічної стабільності в ЄС. 

В свою чергу, зростання зовнішніх боргів держав створювало значні ризики та 
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передумови для нестабільності банківського сектора ЄС [111, c. 1]. У зв’язку з цим, 

на Саміті держав-членів єврозони 29.06.2012 було прийнято рішення про створення 

Європейського банківського союзу [285]. 

Створення Європейського банківського союзу розглядалося як завершальна 

стадія формування Економічного та валютного союзу в рамках ЄС, спрямована на 

створення централізованого механізму застосування норм банківського права ЄС на 

рівні інституцій Європейського Союзу [286, c. 25] з метою побудови більш прозорого, 

уніфікованого та безпечного банківського ринку. 

Європейський банківський союз складається з трьох основних елементів (опор) 

[166]: 

1. Єдиний механізм нагляду (Single Supervisory Mechanism); 

2. Єдиний механізм санації (Single Resolution Mechanism); 

3. Європейська система гарантування вкладів (European Deposit Guarantee 

Scheme). 

Перший елемент (опора) Європейського банківського союзу, Єдиний механізм 

нагляду, передбачає передачу окремих повноважень з пруденційного нагляду за 

діяльністю кредитних установ від національних органів держав-членів зони євро до 

Європейського центрального банку [133, c. 114]. Держави-члени ЄС, які не є 

учасницями зони євро, можуть добровільно приєднатися до Єдиного механізму 

нагляду ЄС [133, c. 114].  

Так, Європейський центральний банк (ЄЦБ) здійснює прямий нагляд за 

діяльністю значущих кредитних установ, зареєстрованих в державах-членах ЄС, а 

саме [153]: 

 кредитних установ, сукупний розмір активів яких перевищує 30 млрд. євро; 

 кредитних установ, сукупний розмір активів яких перевищує 20% ВВП 

держав-членів ЄС, в яких вони зареєстровані; 

 кредитних установ, визнаних національними органами пруденційного 

нагляду як значущі для відповідної держави-члена ЄС; 

 кредитних установ, які отримували фінансову допомогу від інституцій ЄС; 
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 інших кредитних установ, що визначені ЄЦБ як значущі та які мають 

відокремлені підрозділи на території не менш ніж двох держав-членів ЄС. 

Стосовно таких кредитних установ ЄЦБ здійснює весь обсяг повноважень з 

пруденційного нагляду [168, c. 159], зокрема видає ліцензії, самостійно здійснює 

погодження набуття або збільшення істотної участі, забезпечує дотримання 

стандартів комплаєнс, проводить перевірки, здійснює консолідований нагляд за 

діяльністю банківських груп.  

Пруденційний нагляд за іншими кредитними установами продовжують 

здійснювати компетентні національні органи у тісній взаємодії з ЄЦБ. За такими 

кредитними установами національні органи держав здійснюють безпосередній, а ЄЦБ 

– опосередкований нагляд.  

Також, Європейському центральному банку передаються окремі повноваження 

з пруденційного нагляду за всіма кредитними установами, зареєстрованими в 

державах-членах ЄС (незалежно від їх значущості), зокрема право витребувати будь-

яку інформацію від кредитних установ, вимагати подання необхідних документів, 

отримувати усні та письмові пояснення від працівників кредитних установ, 

проводити співбесіди з працівниками, проводити виїзні інспекційні перевірки 

діяльності кредитних установ, право вимагати вжиття заходів із запобігання 

неплатоспроможності кредитних установ, право встановлювати підвищені 

нормативи, вимоги до резервування коштів та інші вимоги до діяльності кредитних 

установ, право встановлювати обмеження, приймати рішення про зупинення чи 

припинення здійснення окремих видів діяльності чи операцій, вимагати зменшення 

рівня ризиків, встановлювати обмеження або забороняти здійснення розподілу 

прибутку, в тому числі виплачувати дивіденди, право вимагати заміни члена 

виконавчого органу кредитної установи, який не відповідає вимогам щодо ділової 

репутації та/або професійної придатності, право накладати штрафи на кредитні 

установи. 

При здійсненні пруденційного нагляду національні органи нагляду тісно 

взаємодіють з Європейським центральним банком. Наприклад, при погодженні 

набуття або збільшення істотної участі в кредитній установі відповідні пакети 



160 

документів подаються заявниками до національних компетентних органів. Після 

опрацювання документів національні органи передають відповідні документи разом 

з пропозиціями щодо прийняття того чи іншого рішення до ЄЦБ. Остаточне рішення 

про погодження або заборону набуття / збільшення істотної участі в кредитній 

установі приймає ЄЦБ. 

Інституційно Європейський центральний банк здійснює нагляд шляхом 

створення спільних наглядових груп (Joint Supervisory Teams), що формуються зі 

складу представників як ЄЦБ, так і національних органів пруденційного нагляду. 

Створення спільних наглядових груп спрямоване на обмін досвідом та забезпечення 

одноманітного і послідовного застосування норм банківського права ЄС в усіх 

державах [286, c. 25]. 

Єдиний механізм нагляду почав функціонувати 04.11.2014 – в цей день 

Європейський центральний банк почав здійснювати безпосередній нагляд за 

діяльністю 128 найбільших кредитних установ зони євро. На даний час ЄЦБ здійснює 

безпосередній нагляд за близько 129 найбільшими кредитними установами зони євро, 

сукупні активи яких становлять близько 82% активів всіх кредитних установ зони 

євро.  

Другий елемент (опора) Європейського банківського союзу, Єдиний механізм 

санації, передбачає створення єдиних загальноєвропейських правил надання 

фінансової допомоги проблемним та неплатоспроможним кредитним установам, а 

також єдиних правил виведення неплатоспроможних кредитних установ з ринку [189, 

c. 83]. В рамках Єдиного механізму санації кредитних установ створено Раду з санації 

(Single Resolution Board) та Санаційний фонд (Single Resolution Fund). До основних 

функцій Ради з санації віднесено прийняття рішень про застосування механізмів 

санації до проблемних або неплатоспроможних кредитних установ, управління 

Санаційним фондом та прийняття рішень про виділення грошових коштів 

Санаційного фонду для підтримки кредитних установ. На відміну від Єдиного 

механізму нагляду, Єдиний механізм санації застосовується не тільки до кредитних 

установ держав-членів зони євро, а й до кредитних установ інших держав, які 

здійснюють діяльність на території відповідних держав. Єдиний механізм санації 
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кредитних установ почав функціонувати з 01.01.2016. В рамках Єдиного механізму 

санації Рада з санації тісно співпрацює з національними органами держав, 

відповідальних за регулювання та виведення з ринку проблемних та 

неплатоспроможних кредитних установ. Так, національні органи зобов’язані 

реалізувати рішення Ради з санації на території відповідної держави-члена. 

Виведення з ринку малих кредитних установ здійснюється національними органами 

держав без залучення Ради з санації [286, c. 26-27]. 

Основним документом, що визначає порядок фінансового оздоровлення 

кредитних установ, а також процедуру виведення неплатоспроможних кредитних 

установ з ринку, є Директива 2014/59/ЄС Європейського парламенту та Ради від 

15.05.2014 «Про основні положення щодо фінансового оздоровлення та виведення з 

ринку неплатоспроможних кредитних установ та інвестиційних фірм» [161]. 

Директива 2014/59/ЄС розроблена на основі Основних принципів ефективних 

режимів виведення з ринку фінансових установ, затверджених Радою з фінансової 

стабільності в 2014 році та спрямована на забезпечення швидкого виведення з ринку 

неплатоспроможних фінансових установ з мінімальними ризиками для фінансової 

стабільності. Для цього Директива 2014/59/ЄС визначає порядок дій з попередження 

неплатоспроможності кредитних установ шляхом їх фінансового оздоровлення 

(санації), порядок вжиття компетентними органами завчасних заходів для 

попередження неплатоспроможності, порядок виведення неплатоспроможних 

кредитних установ з ринку у разі, якщо неплатоспроможності уникнути не вдається, 

а також порядок співробітництва та взаємодії між компетентними органами держав-

членів ЄС. 

Директива 2014/59/ЄС визначає п’ять основних способів виведення 

неплатоспроможних кредитних установ з ринку: 

1. Процедура «бейл-ін» (bail-in), що передбачає списання незабезпечених 

вимог кредиторів та/або їх конвертацію в частку в статутному капіталі кредитної 

установи (наприклад, в акції), тим самим збитки кредитної установи перекладаються 

на плечі її акціонерів (учасників) та кредиторів. У випадку конвертації 

незабезпечених вимог кредиторів в частку в статутному капіталі відбувається 
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капіталізація кредитної установи на суму, необхідну для покриття збитків. При цьому, 

кредитори стають акціонерами (учасниками) кредитної установи та отримують право 

на дивіденди від майбутніх прибутків кредитної установи. У випадку списання 

незабезпечених вимог кредиторів зменшується загальна сума зобов’язань кредитної 

установи, що розширює можливості для її фінансового оздоровлення. 

2. Продаж неплатоспроможної кредитної установи (всієї кредитної установи 

або її частини) новому інвестору. 

3. Передача активів та зобов’язань неплатоспроможної кредитної установи 

перехідній установі з подальшим продажом перехідної установи новому інвестору. 

4. Передача негативно класифікованих активів та зобов’язань 

неплатоспроможної кредитної установи спеціальній установі проблемних активів 

(приймаючій установі) з метою очищення балансу неплатоспроможної кредитної 

установи та її подальшого продажу новому інвестору. 

5. Надання фінансової підтримки держави як кредитора останньої інстанції 

або тимчасовий перехід кредитної установи у державну власність шляхом 

націоналізації. Згідно з Директивою 2014/59/ЄС цей спосіб є винятковим та може 

застосовуватися лише при виникненні надзвичайної ситуації, що може спричинити 

системну кризу, а також якщо використання всіх інших способів виведення 

неплатоспроможних кредитних установ з ринку не дали позитивного результату. 

Вищенаведені способи виведення неплатоспроможних кредитних установ з 

ринку можуть використовуватися окремо або поєднуватися один з одним з метою 

досягнення оптимального результату [286, c. 5, 6, 29-33]. 

Третій елемент (опора) Європейського банківського союзу, Європейська 

система гарантування вкладів, передбачає створення загальноєвропейської системи 

страхування депозитів, стійкої до національних економічних криз та спрямованої на 

мінімізацію негативного впливу, спричиненого неплатоспроможністю кредитних 

установ, на національні економіки [167]. На відміну від інших двох елементів (опор) 

Європейського банківського союзу, Європейська система гарантування вкладів на 

даний час не передбачає створення централізованого інституційного механізму 

шляхом передачі повноважень від національних органів держав до європейських 
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інституцій, а стосується гармонізації національних законодавств з метою досягнення 

однакового регулювання питань, пов’язаних із гарантуванням вкладів. Зокрема, 

встановлено єдину гарантовану суму відшкодування за вкладами – 100 тисяч євро за 

всіма вкладами одного вкладника-фізичної особи в одній кредитній установі. В 

рамках Європейської системи гарантування вкладів розглядається можливість 

створення Європейського фонду гарантування вкладів (у строк до 2024 року). У 

випадку його створення передбачається здійснити передачу окремих повноважень зі 

здійснення виплат та акумулювання страхових внесків від національних органів до 

Європейського фонду гарантування вкладів. На першому етапі передбачається, що 

Європейський фонд здійснюватиме гарантування вкладів спільно з національними 

органами, при цьому частка Європейського фонду поступово збільшуватиметься за 

рахунок зменшення частки національних органів. Починаючи з 2024 року 

повноваження з гарантування вкладів будуть повністю передані від національних 

органів до Європейського фонду (при цьому, як і раніше, система гарантування 

вкладів стосуватиметься лише вкладів до 100 тисяч євро), а національні органи 

здійснюватимуть адміністрування виплат від Європейського фонду вкладникам на 

місцях [286, c. 27]. 

В рамках Європейського банківського союзу здійснюється амбітна спроба 

систематизувати джерела банківського права ЄС в Єдиний звід правил (Single 

Rulebook) з метою забезпечення одноманітного та послідовного застосування 

банківського права ЄС на території всіх держав-членів та, відповідно, підвищення 

ефективності банківського сектору ЄС [115, c. 200, 201]. На даний час в Єдиному 

зводі правил систематизовано вимоги чотирьох основоположних документів [71, 

c. 83-84]: 

 Директива 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26.06.2013 про 

доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд за кредитними 

установами та інвестиційними фірмами; 

 Регламент № 575/2013 Європейського парламенту та Ради від 26.06.2013 про 

пруденційні вимоги до діяльності кредитних установ та інвестиційних фірм; 
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 Директива 2014/59/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.05.2014 про 

визначення основоположних правил санації кредитних установ та виведення 

неплатоспроможних кредитних установ з ринку; 

 Директива 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16.04.2014 про 

системи гарантування вкладів. 

Також, до Єдиного зводу правил включені технічні та імплементаційні 

стандарти, розроблені Європейською службою банківського нагляду та затверджені 

Європейською комісією, що визначають порядок реалізації вищезазначених актів, а 

також методичні рекомендації Європейської служби банківського нагляду з питань їх 

виконання [202]. 

 

2.4. Висновки до розділу 2 

 

1. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені на 

універсальному рівні, за критерієм юридичної сили можна поділити на такі категорії: 

‒ стандарти, що є нормами міжнародного права та становлять міжнародно-

правові стандарти банківської діяльності у вузькому розумінні згідно із визначенням, 

запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього дослідження (стандарти, вироблені в 

рамках Світової організації торгівлі);  

‒ стандарти, що є нормами міжнародного «м’якого права» та входять до складу 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності у широкому розумінні згідно 

із визначенням, запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього дослідження 

(стандарти, вироблені в рамках Базельського комітету з банківського нагляду, 

Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради з фінансової стабільності, 

Комітету з глобальної фінансової системи, Комітету з платежів та інфраструктури 

ринку, Міжнародної асоціації страховиків депозитів, Групи з розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням коштів, Організації економічного співробітництва та 

розвитку). 

Також, міжнародна регламентація банківської діяльності на універсальному 

рівні здійснюється із використанням технічних міжнародних стандартів, що не мають 
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юридичної сили, становлять неправові технічні норми, спрямовані на забезпечення 

технічної стандартизації з метою досягнення певного ступеня впорядкованості у 

відповідній сфері, та входять до складу міжнародних стандартів в значенні, 

запропонованому в підрозділі 1.1 розділу 1 цього дослідження (стандарти, вироблені 

в рамках Міжнародної організації зі стандартизації [ISO] та Товариства всесвітніх 

міжбанківських фінансових телекомунікацій [SWIFT]). 

2. Провідна роль у виробленні міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності на універсальному рівні належить Базельському комітету з банківського 

нагляду. За понад 43 роки свого існування Базельським комітетом затверджено більш 

ніж 57 стандартів, 66 методичних рекомендацій, підготовлено більш ніж 26 оглядів 

найкращої практики з різноманітних питань банківського регулювання та нагляду. 

3. Базельський комітет в межах компетенції затверджує акти трьох видів: 

‒ стандарти, що встановлюють мінімально обов’язкові вимоги з питань 

банківського регулювання та нагляду, які підлягають повній імплементації в 

національні правові системи впродовж часу, визначеного Базельським комітетом; 

‒ методичні рекомендації, що доповнюють стандарти в окремих сферах, 

особливо важливих для банківського регулювання та нагляду, та надають додаткові 

рекомендації з метою імплементації стандартів; 

‒ огляди найкращої практики, що описують найкращі фактично існуючі 

приклади банківського регулювання та нагляду в окремих сферах з метою поширення 

інформації про них та вдосконалення відповідної практики на національному рівні. 

4. Стандарти Базельського комітету за предметом регулювання уявляється 

можливим поділити на 4 основні групи: стандарти капіталу банків, стандарти 

ефективного нагляду за діяльністю банків та банківських груп, стандарти управління 

ризиками банків, стандарти ліквідності банків. 

5. Методичні рекомендації Базельського комітету за предметом регулювання 

стосуються 7 основних сфер: управління ризиками банків, ефективний нагляд за 

діяльністю банків та банківських груп, формування та розкриття інформації про 

капітал банків, корпоративне управління та комплаєнс в банках, вимоги до надання 
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окремих банківських послуг, управління ліквідністю банків, вимоги до внутрішнього 

та зовнішнього аудиту банків. 

6. Огляди найкращої практики вироблені Базельським комітетом за 5 

основними напрямками: управління ризиками банків, ефективний нагляд за 

діяльністю банків та міждержавне співробітництво в сфері нагляду за діяльністю 

банків, формування капіталу банків, оцінка та управління ліквідністю банків, 

принципи оплати праці та оцінки персоналу в банках. 

7. Державам-учасницям Світової організації торгівлі в якості винятка з 

положень ГАТС надано право застосовувати заходи пруденційного регулювання, в 

тому числі для захисту прав клієнтів, вкладників, інвесторів або з метою забезпечення 

цілісності та стабільності фінансової системи. На основі аналізу практики вирішення 

спорів в рамках СОТ встановлено, що заходи пруденційного регулювання можуть 

застосовуватися як виняток з будь-яких положень ГАТС, зокрема як виняток з 

режиму найбільшого сприяння (ст. ІІ ГАТС), із зобов’язань щодо доступу на ринок 

(ст. XVI ГАТС) та національного режиму (ст. XVII ГАТС). 

8. Практика вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі з торгівлі 

фінансовими послугами стосувалася обмежень на ринку переказу коштів, обмежень 

з транскордонного постачання фінансової інформації та діяльності іноземних 

постачальників фінансової інформації, а також обмежень щодо застосування режиму 

найбільшого сприяння та зобов’язань щодо доступу на ринок фінансових послуг.  

9. Основні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в 

рамках Міжнародного валютного фонду, стосуються забезпечення прозорості 

монетарної політики центрального банку, а також складання та поширення 

статистичної звітності, зокрема щодо основних показників діяльності банківського 

сектора економіки. 

10. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в рамках 

Світового банку, стосуються принципів надання послуг з міжнародного переказу 

коштів, принципів складання кредитної звітності та функціонування систем 

кредитної звітності, включаючи кредитні реєстри та бюро кредитних історій, а також 

відновлення платоспроможності та захисту прав кредиторів банків. 
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11. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в рамках 

Ради з фінансової стабільності, стосуються особливостей регулювання та нагляду за 

діяльністю системно важливих фінансових установ, управління ризиками фінансових 

установ, посилення регулювання і нагляду за діяльністю «тіньової банківської 

системи» та «детінізації» банківської системи. 

12. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в рамках 

Комітету з платежів та інфраструктури ринку, стосуються принципів функціонування 

інфраструктур фінансового ринку, використання електронних каналів для надання 

фінансових послуг та статусу електронних валют. 

13. Міжнародно-правові стандарти, вироблені в рамках Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів, стосуються розробки та моніторингу ефективності реалізації 

принципів побудови та функціонування ефективної системи гарантування вкладів. 

14. Вплив на міжнародну стандартизацію банківської діяльності здійснюють 

також й інші суб’єкти, діяльність яких присвячена переважно іншим питанням, проте 

в ході виконання статутних функцій вони затвердили окремі документи з питань, що 

мають дотичне відношення до врегулювання відносин у банківській сфері. Так, 

Принципи корпоративного управління, затверджені Організацією економічного 

співробітництва та розвитку, широко використовуються органами державної влади, в 

тому числі центральними банками, з метою удосконалення національного 

законодавства з питань корпоративного управління, в тому числі у банках, що, в свою 

чергу, сприяє підвищенню фінансової стабільності в державі. 

15. Неправові технічні стандарти, затверджені в рамках Міжнародної 

організації зі стандартизації (ISO), можна умовно згрупувати у такі категорії: 

стандарти, спрямовані на забезпечення автоматизації платежів, стандарти безпеки 

обробки інформації при здійсненні платежів, стандарти надання банківських послуг 

мобільними каналами зв’язку. 

16. Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій 

(SWIFT) затвердило ряд технічних стандартів з обміну інформацією між банками 

держав світу, а також забезпечує міжбанківський обмін інформацією на основі 

розроблених стандартів. Затверджені технічні стандарти стосуються форматів обміну 
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повідомленнями між банками з питань переказу коштів за дорученням клієнтів, 

переказу коштів між власними кореспондентськими рахунками банків, проведення 

операцій з торгівлі іноземною валютою, документарних операцій, операцій з 

грошовими чеками, а також з питань надання послуг з управління грошовими 

коштами. 

17. Переважна більшість регіональних та локальних моделей міжнародного 

регулювання банківської діяльності була створена з метою визначення порядку та 

надання взаємної допомоги з імплементації стандартів Базельського комітету з 

банківського нагляду з урахуванням місцевої специфіки, а також розвитку 

національних банківських систем, обміну досвідом та проведення навчально-освітніх 

заходів, спрямованих на підвищення рівня знань працівників органів банківського 

регулювання та нагляду. 

18. З-поміж регіональних стандартів банківської діяльності слід відзначити 

стандарти, розроблені в рамках Ради з ісламських фінансових послуг, що 

позиціонується як аналог Базельського комітету для учасників ринку ісламської 

банківської діяльності та ісламських фінансових послуг. На відміну від традиційної 

банківської діяльності в основі ісламської банківської справи лежить особливий 

підхід до здійснення банківської діяльності, що узгоджується з релігійними 

правилами ісламу, – заборона проценту як наперед визначених платежів за 

користування кредитом, спільний розподіл ризиків, прибутків і збитків між банком 

та клієнтом, які за вимогами ісламу повинні виступати партнерами один одного, 

заборона спекулятивних операцій, прийнятність лише тих договорів, які відповідають 

принципам Шаріату. 

За період свого існування Рада з ісламських фінансових послуг затвердила 26 

стандартів, методичних рекомендацій та технічних приміток, зокрема щодо 

управління ризиками, адекватності капіталу, корпоративного управління за 

принципами Шаріату, прозорості та забезпечення ринкової дисципліни, управління 

ліквідністю, стрес-тестування банків, використання рейтингів фінансових 

інструментів, що відповідають принципам Шаріату, використання інструментів 

ісламського грошового ринку та проведення стрес-тестів ісламських банків. 
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19. Розвиток регіональних європейських стандартів банківської діяльності був 

обумовлений цілеспрямованою політикою в рамках Європейського Економічного 

Співтовариства та Європейського Союзу з метою формування єдиного внутрішнього 

ринку, в тому числі впровадження свободи надання банківських послуг, свободи руху 

капіталу та свободи заснування суб’єктів господарювання.  

20. Регіональні стандарти банківської діяльності в ЄС засновуються на 

стандартах Базельського комітету, проте значно розширені за рахунок імплементації 

положень щодо формування єдиного внутрішнього ринку, що на даний час знайшли 

своє відображення, з-поміж іншого, у таких фундаментальних принципах 

банківського права ЄС як принцип взаємного визнання банківського нагляду, що 

здійснюється у державах-членах, принцип «єдиної банківської ліцензії» 

(«банківського паспорту»), принцип основного контролю компетентних органів 

держави реєстрації головного офісу кредитної установи. 

21. З 2012 року формування Економічного та валютного союзу в рамках ЄС 

перейшло у завершальну стадію у зв’язку з прийняттям рішення про створення 

Європейського банківського союзу, що передбачає впровадження централізованого 

механізму застосування норм банківського права ЄС на рівні інституцій ЄС та 

складається з трьох основних елементів (опор): Єдиний механізм нагляду, Єдиний 

механізм санації, Європейська система гарантування вкладів. 
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РОЗДІЛ 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ В 

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

3.1. Необхідність імплементації міжнародно-правових стандартів в 

банківське право України 

 

Необхідність імплементації міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності в банківське право України викликано рядом причин. З-поміж них умовно 

можна виділити юридичні та економічні. 

До юридичних причин можна віднести обов’язки України з імплементації 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, передбачені міжнародними 

договорами України, обов’язки, що випливають з членства в міжнародних 

організаціях, а також односторонні зобов’язання, взяті на себе Україною в рамках 

міжнародних організацій. В свою чергу, укладення таких договорів було викликано 

рядом політичних, фінансових та інших передумов, зокрема необхідністю 

утвердження України як незалежної держави на міжнародній арені, посилення 

євроатлантичної інтеграції, гармонізації методів та інструментів банківського 

регулювання та нагляду в Україні з провідними міжнародно-правовими стандартами 

та ін.  

До економічних причин можна віднести внутрішні економічні проблеми, які 

змушували Україну здійснити імплементацію тих чи інших міжнародно-правових 

стандартів для покращення економічної ситуації в нашій державі, зокрема в часи 

фінансових криз. Аналіз та впровадження провідного світового досвіду з вирішення 

аналогічних проблем, імплементація перевірених світових методів та інструментів 

банківського регулювання та нагляду, які б дозволили уникнути подібних ситуацій у 

майбутньому, прискорювали вихід із кризових ситуацій та водночас гармонізували 

банківське регулювання та нагляд в Україні з провідними міжнародно-правовими 

стандартами. 

Після проголошення незалежності перед Україною постала гостра необхідність 

розбудови власного банківського законодавства, яке має врегулювати діяльність 
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банківської системи на основі принципів ринкової економіки. Враховуючи 

відсутність власного досвіду у регулюванні ринкових відносин міжнародно-правові 

стандарти банківської діяльності були тим орієнтиром, які б дозволяли створити 

основу для розбудови вітчизняного банківського регулювання та нагляду. 

З проголошенням незалежності Україна отримала у спадок від СРСР 

функціонуючу та порівняно добре розгалужену банківську систему. Так, станом на 

жовтень 1991 р. в Україні було зареєстровано 67 комерційних банків [51].  

Відправною точкою становлення правової регламентації банківської діяльності 

в Україні можна вважати Декларацію про державний суверенітет України від 

16.07.1990, якою, з-поміж іншого, проголошено економічну самостійність України. 

Самостійність держави у вирішенні питань економічного розвитку є складовою такої 

сторони державного суверенітету як незалежність у внутрішніх справах [84, c. 123]. 

Згідно зі статтею VI Декларації Українська РСР самостійно створює банківську 

систему та впроваджує свою грошову одиницю. Вищою кредитною установою 

Української РСР є Національний банк України.  

На основі Декларації про державний суверенітет України 03.08.1990 було 

прийнято Закон УРСР «Про економічну самостійність Української РСР», відповідно 

до статті 6 якого Українська РСР на своїй території самостійно організує банківську 

справу.  

Важливим кроком у встановленні правової регламентації банківської діяльності 

стало прийняття Закону УРСР «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991, що 

зі змінами та доповненнями діяв до 2001 року. Закон набрав чинності 01.05.1991 та 

передбачав дворівневу структуру банківської системи, перший рівень якої становить 

Національний банк України, а другий – комерційні банки. Згідно з Постановою 

Верховної Ради УРСР «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» від 20.03.1991 № 873-XII на базі Української республіканської 

контори Держбанку СРСР 20.03.1991 було створено Національний банк України [16, 

c. 375; 2, c. 294]. 

Вже в жовтні 1991 р. Верховною Радою України було затверджено Статут 

Національного банку України [53], що більш детально врегульовував правовий 



172 

статус, основні завдання, функції та повноваження Національного банку України, 

порядок звітності та контролю за його діяльністю. Статут Національного банку 

України діяв в незмінному вигляді впродовж 8 років до прийняття Закону України 

«Про Національний банк України» в 1999 р. 

Після створення Національний банк України розпочинає не тільки нормотворчу 

діяльність шляхом прийняття нормативно-правових та розпорядчих актів з питань 

здійснення банківського регулювання та нагляду, а також міжнародне 

співробітництво з центральними банками інших держав. Так, першими 

міжнародними міжвідомчими договорами стали угоди про встановлення 

кореспондентських відносин між Національним банком України та центральними 

банками інших держав, а також про організацію зовнішньоекономічних розрахунків 

між фізичними та юридичними особами за поставлені товари, роботи і послуги. 

Паралельно Україна розпочинає переговори з набуття членства у міжнародних 

фінансових організаціях, в рамках яких здійснюється обговорення питань 

банківського регулювання та нагляду, а також виробляються та затверджуються 

міжнародно-правові стандарти з відповідного питання. Так, в 1992 році Україна стає 

членом Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку, а також Європейського банку реконструкції та розвитку. В 1993 році 

Україна набуває членства в Міжнародній фінансовій корпорації, а в 1994 – в 

Багатосторонньому агентстві з гарантій інвестицій [70, c. 92]. 

Після вступу України до Міжнародного валютного фонду на нашу державу та 

Національний банк України як орган державної влади, який представляє Україну в 

МВФ, почали поширюватися обов’язки, що випливають зі Статуту МВФ, зокрема в 

частині валютного режиму, сприяння удосконаленню міжнародного нагляду за 

станом міжнародної ліквідності, надання статистичної інформації, а також обов’язки, 

взяті на себе шляхом підписання найвищими посадовими особами держави листа про 

наміри, додатком до якого є меморандум про економічну та/або фінансову політику, 

яку має намір проводити держава з метою імплементації рекомендацій МВФ.  

За період незалежності Україною всього було підготовлено та направлено до 

МВФ 11 меморандумів про економічну та/або фінансову політику.  
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Так, Меморандумом про економічну та фінансову політику України від 

01.09.2016 р. [35], підготовленому за результатами другого перегляду програми в 

рамках угоди з МВФ про механізм розширеного фінансування, передбачено ряд 

заходів, що відносяться до компетенції Національного банку України, зокрема 

відновлення резервів Національного банку України, поступове скасування 

адміністративних обмежень на валютному ринку, скорочення інфляції до рівня нижче 

5 відсотків, посилення автономії та механізмів внутрішнього контролю 

Національного банку України, посилення банківського регулювання та нагляду, 

скорочення надмірних обсягів кредитування пов’язаних з банками осіб, продовження 

реалізації стратегії рекапіталізації та реструктуризації банків. 

Після вступу до МВФ наступним значимим міжнародним договором, що 

поклав на Україну обов’язок з імплементації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності, стала Угода про партнерство і співробітництво між Україною 

і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994, що 

набрала чинності 01.01.1998. Зокрема, статтею 51 Угоди було передбачено зближення 

та поступове приведення банківського законодавства України у відповідність до 

законодавства Європейських Співтовариств. Для цього Європейські Співтовариства 

зобов’язалися надавати Україні необхідну технічну допомогу, включаючи обмін 

експертами, організацію семінарів, професійну підготовку.  

В якості прикладу імплементації в банківське законодавство України актів 

законодавства ЄС в рамках та із залученням технічної допомоги, передбаченої 

Угодою про партнерство і співробітництво, можна навести прийняття Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI, згідно 

з яким від Національного банку України були передані до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб повноваження по виведенню неплатоспроможних банків з 

ринку, в тому числі із запровадження тимчасової адміністрації та призначення 

ліквідатора. При цьому, Національний банк України продовжує виконувати функції з 

банківського регулювання та нагляду, у тому числі здійснює посилений нагляд за 

діяльністю проблемних банків та затверджує програми їх фінансового оздоровлення 

в межах встановлених часових обмежень. Передача повноважень по виведенню 
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неплатоспроможних банків з ринку спеціальному органу було здійснено у 

відповідності до Директиви Європейського парламенту та Ради 94/19/ЄС «Про схеми 

гарантування депозитів» від 30.05.1994. 

Разом з тим, відсутність в Угоді про партнерство і співробітництво чітких 

зобов’язань у вигляді переліку конкретних актів та часових рамок їх імплементації, 

на наш погляд, створювало можливості для уникнення виконання взятих зобов’язань, 

а також суттєвих затримок в їх виконанні. 

Відповідний недолік було усунуто при укладенні в 2014 році Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, стаття 133 якої передбачає поступове 

приведення законодавства України у сфері регулювання банківських та інших 

фінансових послуг до acquis communautaire Європейського Союзу (acquis ЄС) 

починаючи з дати підписання Угоди. Так, Додатком XVII-2, з-поміж іншого, 

передбачено перелік з 13 європейських директив, що підлягають імплементації в 

Україні, а також графік їх імплементації. Відповідні директиви стосуються стандартів 

доступу на ринок банківських послуг, стандартів пруденційного нагляду за 

діяльністю банків, стандартів розрахунків та нагляду (оверсайту) платіжних систем, 

стандартів побудови ефективної системи гарантування вкладів. 

Разом з тим, слід відзначити, що відповідні директиви самі по собі автоматично 

не стануть складовою частиною національного законодавства України. Україна взяла 

на себе зобов’язання перенести їх зміст у власне законодавство, в тому числі 

нормативно-правові акти Національного банку України. Так, згідно з статтею 2 

Додатку XVII до Угоди про асоціацію за компетентними органами України 

залишається право вибору форми та способу імплементації директив ЄС в 

національне законодавство України.  

Окрім обов’язку з імплементації регіональних європейських стандартів 

банківської діяльності статтею 127 Угоди про асоціацію також передбачено обов’язок 

України забезпечити впровадження провідних міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності, зокрема Основних принципів ефективного банківського 

нагляду Базельського комітету та Рекомендацій FATF з побудови національної 
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системи протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та поширенню зброї масового знищення. 

Таким чином, Угодою про асоціацію передбачено обов’язок України 

забезпечити імплементацію як регіональних європейських стандартів банківської 

діяльності, так і універсальних міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності. 

З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію органами державної 

влади України прийнято ряд програм із забезпечення її імплементації. 

Основний перелік заходів, яких необхідно вжити в банківському секторі 

економіки з метою імплементації Угоди про асоціацію, передбачено Комплексною 

програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391.  

Комплексна програма містить детальний перелік із 40 заходів, яких повинні 

вжити органи державної влади, які здійснюють регулювання фінансового сектору 

(Національний банк України, Нацкомфінпослуг, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) з метою, з-

поміж іншого, забезпечення імплементації Угоди про асоціацію. Заходи стосуються 

трьох основних напрямків: 

‒ Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансового 

сектору; 

‒ Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектору; 

‒ Захист прав споживачів та інвесторів фінансового сектору. 

Передбачається, що реалізація Комплексної програми відбуватиметься у три 

етапи: очищення фінансового сектору, перезавантаження фінансового сектору та 

створення передумов для довгострокового сталого розвитку фінансового сектору. 

Слід відзначити, що окремі заходи, передбачені Комплексною програмою, вже 

фактично виконані. Так, на виконання заходу А.3 «Посилити контроль та 

відповідальність за операціями з пов’язаними особами» Національним банком 

України 12.05.2015 було прийнято постанову № 314 «Про заходи щодо приведення 

банками обсягів активних операцій з пов’язаними особами у відповідність до 
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нормативних вимог» та постанову № 315 «Про затвердження Положення про 

визначення пов’язаних із банком осіб». Зазначеними актами, зокрема, передбачено 

детальний перелік ознак пов’язаності фізичних та юридичних осіб з банком. Для всіх 

банків установлено форму звіту про обсяги активних операцій з пов’язаними з банком 

особами та строки його подання до Національного банку України. За результатами 

розгляду відповідних звітів Національним банком було визначено обсяг активних 

операцій з пов’язаними особами для кожного банку та фактичне значення нормативу 

максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком 

особами. Постановою № 314 передбачено здійснення перевірки активних операцій з 

пов’язаними особами у 20 найбільших за активами банках. Така перевірка була 

проведена провідними аудиторськими фірмами з «великої четвірки». Залежно від 

виявленого розміру відхилень фактичного значення нормативу максимального 

розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами 

Національним банком України було встановлено індивідуальні для кожного банку 

строки приведення нормативу Н9 до нормативного значення. 

Разом з тим, більша частина заходів, передбачена Комплексною програмою, ще 

потребує виконання.  

Також, Кабінетом Міністрів України затверджено Розпорядження від 

17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Вказаним Розпорядженням на 

Державну службу фінансового моніторингу України покладено обов’язок спільно з 

Національним банком України проводити роботу з підготовки та укладення 

міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму. 

Слід відзначити, що після затвердження вказаного Розпорядження (17.09.2014) 

Держфінмоніторингом було укладено 4 меморандуми про взаєморозуміння щодо 

співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
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злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, а саме з Шрі-Ланкою, Сент-Люсією, Уругваєм та Того [15]. 

Значна частина обов’язків із забезпечення імплементації універсальних 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності була взята на себе Україною 

при вступі до Світової організації торгівлі.  

В Протоколі про вступ України до СОТ від 05.02.2008 та додатку до нього – 

Графіку специфічних зобов’язань в секторі послуг – Україна не зробила застережень 

стосовно обмежень в доступі на ринок банківських послуг при постачанні послуг та 

для постачальників послуг з держав-членів СОТ, а також обмежень щодо 

національного режиму. Також, Україна не зробила винятки щодо постачання 

банківських послуг в Додатку про відмову від зобов’язань за статтею ІІ ГАТС. Відтак, 

обов’язки щодо забезпечення режиму найбільшого сприяння (ст. ІІ ГАТС), 

забезпечення доступу на ринок (ст. XVI ГАТС) та національного режиму (ст. XVII 

ГАТС) застосовуються до України в повному обсязі. 

Планом першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках 

членства у СОТ, затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17.12.2008 № 1570-р, на Національний банк України покладено обов’язок із 

забезпечення внесення змін до актів законодавства щодо торгівлі послугами згідно з 

зобов’язаннями України за Протоколом про вступ України до СОТ, брати участь в 

підготовці звіту України про торговельну політику, пов’язану з виконанням 

зобов’язань України в рамках членства в СОТ, а також здійснювати поновлення 

річної статистичної інформації. 

Вступу України до СОТ передувала активна робота Верховної Ради України та 

Національного банку України щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на 

розширення можливостей нерезидентів з надання банківських послуг в Україні та 

встановлення рівних можливостей для резидентів та нерезидентів з доступу на 

банківський ринок України. 

16.11.2006 було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про банки і банківську діяльність», який запровадив можливість відкриття в Україні 

філій іноземних банків. До цього часу законодавством України було передбачено 
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можливість відкриття лише представництв іноземних банків. На відміну від філії 

представництво не має право здійснювати банківську діяльність і здійснює лише 

функції із представництва та захисту інтересів іноземного банку на території України.  

Паралельно Національний банк України вніс зміни до власних нормативно-

правових актів, спрямовані на встановлення переліку економічних нормативів та 

інших вимог, яких повинна дотримуватися в своїй діяльності філія іноземного банку. 

До юридичних причин необхідності імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України слід віднести також 

обов’язки, які виникають з членства України в міжнародних організаціях, зокрема 

щодо виконання рішень, прийнятих відповідною міжнародною організацією в рамках 

її нормотворчої діяльності. Як зазначає О. О. Шибаєва, в основі норми, створеної за 

участю міжнародної організації, в кінцевому рахунку лежить угода між державами 

щодо здатності міжнародної організації бути суб’єктом міжнародного права і в такій 

якості створювати норми міжнародного права. Вторинний характер відповідних норм 

не применшує їх соціального значення [86, c. 107]. 

Так, після вступу України до Світової організації торгівлі на нашу державу 

поширюються міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в 

рамках цієї міжнародної організації та закріплені, зокрема, в Генеральній угоді про 

торгівлю послугами 1994 р., що має статус міжнародного договору, в Додатку про 

фінансові послуги до неї, а також в Протоколі про взаєморозуміння щодо обов’язків 

в сфері фінансових послуг, який є додатком до Заключного акта за результатами 

Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів 1994 р., 

підписаного представниками держав та Європейських Співтовариств, що брали 

участь в Уругвайському раунді багатосторонніх торговельних переговорів. 

Разом з тим, щодо актів міжнародних організацій, які не мають юридично 

обов’язкового характеру, актів міжнародних неурядових організацій (МНУО) та 

інших міжнародних утворень, що не мають статусу класичної міжнародної 

організації за міжнародним правом, які в ході своєї статутної діяльності розробляють 

та затверджують норми «м’якого» права, а також щодо неправових технічних норм, 
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то юридичного обов’язку з імплементації відповідних норм як такого в України не 

виникає. 

Так, на даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від імені України 

бере участь в роботі Міжнародної асоціації страховиків депозитів, що не має статусу 

міжнародної організації та є юридичною особою за законодавством Швейцарії. 

Формального обов’язку з імплементації міжнародних стандартів, вироблених в 

рамках цієї організації, зокрема Основних принципів ефективних систем страхування 

вкладів 2014 р., в України не виникає. Дії, спрямовані на імплементацію вказаних 

стандартів, є добровільними та здійснюються з метою підвищення іміджу України на 

зовнішньополітичній арені, підвищення інвестиційної привабливості України, 

впровадження провідних світових рекомендацій з побудови ефективної системи 

гарантування вкладів. 

До економічних причин, які змушували Україну здійснити імплементацію 

міжнародно-правових стандартів для вирішення внутрішніх економічних проблем, 

слід віднести фінансово-економічні кризи 1998 та 2014-2015 рр. 

Так, в 1999-2001 рр. було прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на 

формування організаційної основи банківської системи України, зокрема Закон 

України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV та Закон 

України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III. 

Фінансово-економічна криза виявила ряд проблемних питань, на врегулювання 

яких і було спрямовано вказані закони. Так, до 1999 р. в Україні був відсутній 

окремий закон, який би врегульовував правовий статус та режим діяльності 

Національного банку України. Після прийняття Конституції України постало питання 

про прийняття нового законодавчого акта, що повинен передбачати порядок 

реалізації конституційної функції Національного банку України – забезпечення 

стабільності грошової одиниці України, визначити структуру та функції керівних 

органів Національного банку України (зокрема Ради Національного банку України), 

порядок взаємовідносин Національного банку України з Президентом України, ВР 

України та КМ України у відповідності до вимог Основного закону. Відсутність 



180 

відповідного закону суттєво звужувало можливості Національного банку України для 

реагування на події фінансово-економічної кризи 1998-1999 рр. 

Також, у зв’язку зі стабілізацією фінансово-економічної ситуації виникла 

необхідність закласти нові правові основи стабільного розвитку і діяльності банків в 

Україні і створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, 

забезпечення захисту інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих 

умов для розвитку економіки України.  

Зокрема, Законом України «Про Національний банк України» передбачено 

економічну самостійність та гарантії невтручання в діяльність Національного банку з 

боку органів законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осіб, розширено 

функції Національного банку з метою забезпечення стабільності грошової одиниці 

України, здійснення ефективного банківського регулювання та нагляду, проведення 

ефективної грошово-кредитної політики, управління готівковим грошовим обігом, 

організації банківської статистики та статистики платіжного балансу, деталізовано 

повноваження регулятора у сфері валютного регулювання, визначено порядок 

взаємовідносин Національного банку України з Президентом України, Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів України, передбачено створення Ради 

Національного банку, її повноваження та порядок роботи. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» комплексно врегулював 

відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та 

ліквідації банків, визначив вимоги до капіталу, корпоративного управління та 

діяльності банків, удосконалив регулювання відносин банків з клієнтами, деталізував 

режим банківської таємниці, передбачив порядок застосування Національним банком 

України заходів впливу за порушення вимог банківського законодавства. 

Прийняття нових законів було спрямовано на часткову імплементацію 

Основних принципів ефективного банківського нагляду, затверджених Базельським 

комітетом з банківського нагляду у вересні 1997 р., з метою поступового приведення 

банківського законодавства України у відповідність до міжнародно-правових 

стандартів, зокрема в частині статусу, повноважень та відповідальності органів 

банківського регулювання та нагляду. 
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Паралельно розширюється членство України в міжнародних фінансових 

організаціях. Так, в 2000 р. Україна стала членом Міжнародного центру з 

урегулювання інвестиційних спорів, а в 2004 р. – Міжнародної асоціації розвитку. 

Тим самим, починаючи з 2004 року Україна є членом всіх міжнародних організацій, 

що входять до складу Групи Світового банку.  

У 2003 р. МВФ спільно зі Світовим банком розпочали періодичні оцінки стану 

дотримання Україною міжнародно визнаних стандартів у сфері банківського нагляду, 

прозорості монетарної та фінансової політики, а також у сфері платіжних систем та 

інфраструктури фінансового ринку в рамках програми ROSC (Reports on the 

Observance of Standards and Codes / Звітність з дотримання стандартів та кодексів 

поведінки). Звіти та рекомендації експертів є важливим орієнтиром для визначення 

подальших напрямків розвитку банківського законодавства України. 

Системні проблеми в банківському секторі економіки, що частково виникли у 

зв’язку з недосконалістю банківського законодавства, були виявлені і під час 

суттєвого погіршення фінансово-економічної ситуації в Україні в 2014-2015 рр. 

Слабка інституційна спроможність Національного банку України, зокрема слабка 

функціональна та фінансова незалежність центрального банку, недостатня 

ефективність банківського нагляду, відсутність в структурі Національного банку 

України органів, які б здійснювали ефективний нагляд за системою внутрішнього 

контролю, відсутність у Національного банку України доступу до державних 

реєстрів, відсутність стратегії капіталізації банків, призводило до того, що більшість 

проблем, з якими зіткнувся банківський сектор в 2014-2015 рр., не були виявлені та 

попереджені заздалегідь. Слабкі вимоги до розкриття структури власності банків 

призводили до того, що станом на кінець 2013 р. Національний банк України володів 

інформацією про реальних власників менш ніж третини всіх діючих банків [58]. Це, 

в свою чергу, дозволяло власникам уникати відповідальності, а банкам – обходити 

економічні нормативи щодо обмеження операцій з пов’язаними особами, 

позбавляючи Національний банк України можливості здійснювати ефективний 

банківський нагляд. 
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У зв’язку з цим, з 2014 р. розпочинається активна робота з удосконалення 

банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку 

України і їх приведення у відповідність до міжнародно-правових стандартів.  

Так, 28.12.2014 Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 

заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» № 78-VIII. 

З-поміж іншого, Законом передбачено проведення банками на вимогу Національного 

банку України діагностичного обстеження з метою визначення потреби банку в 

капіталізації, реструктуризації та/або реорганізації (з метою забезпечення 

дотримання банком показників достатності капіталу). Відповідні вимоги спрямовані 

на виконання принципу 1 другої опори «Базелю ІІ» – «Вимоги до наглядової 

діяльності національних органів банківського регулювання та нагляду» [118], що 

передбачає проведення стрес-тестів банків для виявлення можливих подій або змін в 

ринковій ситуації, які можуть негативно вплинути на банк. 

Наступним кроком стало прийняття Верховною Радою України Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 

пов’язаних із банком осіб» від 02.03.2015 № 218-VIII, що посилив вимоги до 

розкриття структури власності банків. Крім публікації інформації про власників 

істотної участі, від банків відтепер вимагається оприлюднювати інформацію про 

ключових учасників банків, тобто фізичних осіб, які прямо або опосередковано через 

інших юридичних осіб володіють корпоративними правами в банку [55]. Також, 

Законом розширено перелік пов’язаних з банками осіб, встановлено жорсткі 

обмеження щодо проведення операцій між банками та пов’язаними особами лише на 

поточних ринкових умовах, передбачено цивільно-правову, адміністративну та 

кримінальну відповідальність пов’язаних з банками осіб за доведення банку до 

неплатоспроможності, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам 

вкладників чи інших кредиторів банків, а також їх обов’язок відшкодувати завдану 

банку шкоду. Відповідні зміни спрямовані на виконання принципів 5 «Критерії 

ліцензування» та 20 «Операції з пов’язаними особами» Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету [149]. 



183 

На початку літа 2015 р. Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови 

інституційної спроможності Національного банку України» від 18.06.2015 

№ 541-VIII. З метою посилення функціональної та фінансової незалежності 

Національного банку України змінено порядок перерахування прибутку 

Національного банку України – новий порядок передбачає першочергове 

спрямування прибутку на формування загальних і додаткових резервів регулятора та 

заборону на авансове перерахування прибутку до Державного бюджету України. 

Розширено повноваження Ради Національного банку України: зокрема, за Радою 

закріплено функцію щодо здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю 

Національного банку та можливість створення за рішенням Ради аудиторського 

комітету Національного банку. Передбачено право регулятора мати доступ до 

інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зазначені зміни 

спрямовані на виконання вимог принципу 2 «Незалежність, звітність, наявність 

ресурсів та юридичний захист органів банківського регулювання та нагляду» 

Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету [149]. 

Паралельно Національний банк України активізував роботу з приведення до 

міжнародно-правових стандартів власної нормативно-правової бази. 

Так, в травні 2015 р. були запроваджені вимоги щодо діяльності системно 

важливих банків [52], зокрема щодо дотримання спеціальних значень економічних 

нормативів, формування буферу системної важливості, розроблення плану 

відновлення діяльності банку. Відповідні положення набудуть чинності в 

2019-2020 рр. та спрямовані на виконання «Загальних вимог до регулювання та 

нагляду за діяльністю внутрішньодержавних системно важливих банків» [89], 

прийнятих Базельським комітетом в 2012 р. 

Постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 

затверджено Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику 

за активними банківськими операціями, що встановлює мінімальні вимоги до банків 

стосовно визначення розміру очікуваних втрат (збитків) за активними банківськими 

операціями внаслідок реалізації кредитного ризику та спрямоване на виконання 
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принципу 18 «Проблемні активи, відрахування та резерви» Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету, першої опори «Базелю ІІ» 

– «Мінімальні вимоги до капіталу» [117] та стандарту «Ефективна оцінка та 

розрахунок розміру кредитних ризиків» [270] Базельського комітету. 

Разом з тим, значна частина роботи з приведення банківського законодавства та 

нормативно-правових актів Національного банку України до міжнародно-правових 

стандартів ще попереду. З-поміж перспективних напрямків слід відзначити 

необхідність регуляторної апроксимації банківського законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, лібералізації фінансових ринків та набуття 

режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг, зняття адміністративних 

обмежень для забезпечення вільного руху капіталу, удосконалення спеціальних 

вимог до капіталу, ліквідності та інших показників на основі «Базелю ІІІ», переходу 

до ризик-орієнтованого банківського нагляду та удосконалення принципів 

корпоративного управління в банках. 

 

3.2. Стан імплементації в банківське право України Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського 

нагляду 

 

Основні принципи ефективного банківського нагляду є одним з основним 

універсальних стандартів банківської діяльності та одним з найважливіших 

документів Базельського комітету з банківського нагляду. Принципи, викладені у 

ньому, використовуються як критерії для оцінки якості банківського регулювання та 

нагляду в державах по всьому світу. 

Чинна редакція документа, затверджена у вересні 2012 року, включає 29 

основоположних принципів банківського регулювання та здійснення банківської 

діяльності, що структурно об’єднуються у дві частини: 

‒ принципи, що стосуються статусу, повноважень та відповідальності органів 

банківського регулювання та нагляду, а також статусу банків (13 принципів). 
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‒ принципи, що визначають пруденційні вимоги до діяльності банків в окремих 

сферах (16 принципів). 

Значна частина рекомендацій, що містяться в Основних принципах, на даний 

час вже імплементована в Україні. Нижче пропонується виділити основні положення, 

які станом на 01.09.2017 залишалися неімплементованими, та запропонувати дії з їх 

імплементації в банківське право України. 

1. Встановлення пруденційних вимог залежно від профілю ризиків та 

системної важливості банків. Критеріями до принципу 1 «Відповідальність, цілі та 

повноваження» передбачено необхідність наявності у органу банківського нагляду 

повноважень з встановлення підвищених пруденційних вимог для окремих банків та 

банківських груп залежно від їх профілю ризиків та системної важливості. На даний 

час законодавство України не передбачає відповідних повноважень Національного 

банку України. З метою надання Національному банку України відповідних 

повноважень та повної імплементації цього принципу необхідно ініціювати внесення 

змін до Законів України «Про Національний банк України» та «Про банки і 

банківську діяльність». 

2. Проведення інспекційних перевірок учасників банківських груп, 

материнської компанії банку та пов’язаних з нею осіб. Відповідно до критеріїв до 

принципу 1 «Відповідальність, цілі та повноваження» орган банківського нагляду 

повинен бути наділений повноваженнями з перевірки діяльності банківської групи, в 

т. ч. з правом доступу до інформації з метою оцінки відповідності банківської групи 

вимогам законодавства та внутрішніх документів групи, а також повноваженнями з 

перевірки материнської компанії банку та пов’язаних з нею осіб, з метою оцінки їх 

впливу на безпеку та стабільність банківської групи. Також, згідно з критеріями до 

принципу 9 «Методи та інструменти нагляду» орган банківського нагляду повинен 

мати повноваження з виїзного та безвиїзного нагляду за банківськими групами.  

На даний час статтею 72 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

передбачено, що учасники банківських груп можуть бути об’єктом перевірки 

Національного банку України. Водночас, аналогічної норми для материнської 

компанії банку та пов’язаних з нею осіб зазначеним Законом не передбачено. Крім 
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того, пропонується уточнити, що учасники банківських груп можуть бути об’єктами 

інспекційної перевірки Національного банку України як посиленої форми 

банківського нагляду (у порівнянні зі звичайними перевірками), що передбачає 

здійснення виїзної перевірки безпосередньо у об’єкта нагляду. 

3. Колективна оцінка придатності членів правління та спостережної ради 

банку. Згідно з критеріями до принципу 5 «Ліцензування» орган ліцензування 

банківської діяльності повинен здійснювати колективну оцінку придатності членів 

правління та спостережної ради банку на предмет того, щоб всі члени зазначених 

органів спільно мали достатній рівень знань з основних напрямів діяльності банку та 

пов’язаних ризиків.  

Станом на 01.09.2017 Національний банк України здійснює оцінку професійної 

придатності та ділової репутації кожного керівника банку на індивідуальній основі. З 

метою повної імплементації зазначеного принципу пропонується перейти від 

індивідуальної оцінки кожної особи до колективної оцінки всього складу правління 

та спостережної ради банку.  

Для повної імплементації цього принципу необхідно внести зміни до Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», а також затвердити спеціальний 

нормативно-правовий акт Національного банку України з колективної оцінки 

керівників банку. 

4. Застосування превентивних заходів. Принципом 11 «Повноваження органу 

банківського нагляду із застосування превентивних заходів та заходів впливу» і 

критеріями до цього принципу передбачено, що у органу банківського нагляду 

повинні бути повноваження із застосування як заходів впливу за порушення вимог 

банківського законодавства, так і превентивних заходів з метою недопущення 

вчинення порушень. В свою чергу, превентивні заходи можуть включати завчасне 

інформування керівництва банку про погіршення ситуації з одночасним висуненням 

вимоги про своєчасне її виправлення. Якщо ж порушення попередити не вдалось, 

орган банківського нагляду може застосувати адекватний захід впливу. Також, 

превентивні заходи можуть передбачати проведення діалогу між органом 

банківського нагляду та членами спостережної ради і контролерами банку про 
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можливість приєднання слабкого банку до більш сильного і фінансово здорового 

банку (до того як слабкий банк стане неплатоспроможним).  

Статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» наразі 

передбачено право Національного банку України застосувати заходи впливу у разі 

порушення вимог банківського законодавства або здійснення ризикової діяльності. 

Повноважень Національного банку України із вжиття превентивних заходів, 

спрямованих на попередження та недопущення порушень, банківським 

законодавством України на даний час безпосередньо не передбачено. З метою повної 

імплементації вищезазначеного принципу пропонується внести відповідні зміни до 

Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську 

діяльність», а також затвердити окремий нормативно-правовий акт Національного 

банку України з питань застосування превентивних заходів. 

5. Удосконалення контролю за власниками істотної участі в банку. Згідно 

з критеріями до принципу 6 «Передача істотної участі» до повноважень органу 

банківського нагляду повинно належати вжиття заходів для відміни переходу 

контролю над банком, що відбувся без погодження органу банківського нагляду. 

Також, законодавством має бути передбачений обов’язок банків повідомляти орган 

банківського нагляду про будь-яку інформацію щодо власників істотної участі, яка 

може негативно вплинути на їх прийнятність та відповідність вимогам, які 

висуваються до власників істотної участі. 

На даний час законодавством України передбачені повноваження 

Національного банку України з накладення штрафу на особу, яка набула або 

збільшила істотну участь в банку без погодження регулятора, а також право 

тимчасово, до усунення порушення, заборонити використання власником істотної 

участі у банку права голосу. З метою повної імплементації вищезазначеного 

принципу пропонується внести зміни до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», спрямовані на запровадження механізму примусового відчуження 

істотної участі, набутої в банку без погодження Національного банку України, а 

також обов’язок банків повідомляти Національний банк України про будь-яку 
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інформацію щодо власників істотної участі, яка може негативно вплинути на їх 

прийнятність та відповідність встановленим вимогам. 

6. Удосконалення контролю за інвестиційною діяльністю банку. 

Критеріями принципу 7 «Суттєві придбання» передбачено, що при розгляді питання 

про можливість здійснення банком інвестиції орган банківського нагляду повинен 

врахувати наявність у банку адекватних фінансових, управлінських та організаційних 

ресурсів для здійснення відповідної інвестиції. Також, орган банківського нагляду 

повинен здійснювати оцінку ризиків у випадку наміру банку інвестувати в 

небанківський сектор, в т. ч. оцінити можливості банку управляти відповідними 

ризиками до здійснення інвестиції. 

Статтею 50 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено 

загальне правило, що полягає у дозвільному порядку інвестиційної діяльності банків 

– банк має право здійснити інвестицію лише на підставі письмового дозволу 

Національного банку України. Водночас, порядок надання відповідного дозволу 

безпосередньо не передбачає перевірку Національним банком наявності у банку 

адекватних фінансових, управлінських та організаційних ресурсів для здійснення 

відповідної інвестиції, а також оцінку ризиків при інвестуванні в небанківський 

сектор. З метою повної імплементації вищезазначеного принципу пропонується 

внести відповідні зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», а 

також до нормативно-правового акта Національного банку України, що визначає 

порядок надання письмового дозволу на здійснення інвестиції, – Інструкції про 

порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою 

Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 [24]. 

7. Удосконалення співробітництва з іншими державними органами. 

Критеріями принципу 8 «Підхід до нагляду» передбачено, що перед прийняттям 

рішення про виведення банку з ринку орган банківського нагляду спільно з іншими 

органами державної влади повинен здійснити ідентифікацію, моніторинг та оцінку 

ризиків, тенденцій розвитку та концентрацій в банківській системі, оцінку перспектив 

виведення банку з ринку, провести обмін інформацією про порушення банків, 

допущені в інших сферах діяльності.  
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Також, згідно з критеріями до принципу 11 «Повноваження органу 

банківського нагляду із застосування превентивних заходів та заходів впливу» орган 

банківського нагляду повинен співпрацювати з іншими органами державної влади 

для вироблення оптимального підходу до роботи з проблемним банком (включаючи 

аналіз доцільності його ліквідації, приєднання до більш фінансово здорового банку, 

реструктуризації). 

Для забезпечення повної імплементації цього принципу пропонується внести 

зміни до Законів України «Про Національний банк України», «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» та інших законодавчих актів, передбачивши: 

‒ регулярний обмін інформацією між Національним банком України, Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку, Міністерством внутрішніх справ, іншими органами 

державної влади про проблемні питання розвитку та ризики банківського сектору, 

порушення банків в інших сферах діяльності; 

‒ запровадження механізму взаємодії між Національним банком України та 

ФГВФО до віднесення банку до категорії проблемних з метою оцінки перспектив 

виведення банку з ринку, вироблення оптимального підходу до роботи з банком, 

обговорення проблемних питань з метою їх недопущення чи мінімізації. 

8. Перехід до ризик-орієнтованого банківського нагляду. Запровадження 

нових підходів до банківського нагляду. Згідно з критеріями до принципу 9 

«Методи та інструменти нагляду» орган банківського нагляду повинен 

використовувати такі методи та інструменти, що дозволяють регулярно оцінювати 

безпечність та стабільність банків, їх суттєві ризики, бізнес-моделі діяльності, стан 

корпоративного управління для виявлення ризиків, які лише зароджуються, та 

напрямків, які потребують подальшої уваги. При здійсненні банківського нагляду 

повинен враховуватися профіль ризиків банку. 

Існуюча система банківського нагляду в Україні засновується переважно на 

пост-фактичному аналізі стану банку, виходячи з відомостей фінансової та 

статистичної звітності, поданих до Національного банку України. Перехід до ризик-
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орієнтованого нагляду вимагає впровадження проактивного реагування на ризики, що 

полягає у здатності їх своєчасно передбачити та не допустити їх виникнення, 

ескалацію та перехід граничної межі. Це, в свою чергу, вимагає побудови принципово 

нової методологічної основи банківського нагляду із врахуванням індивідуальних 

особливостей банків виходячи з їх профілю ризиків. 

Також, критеріями до принципу 9 «Методи та інструменти нагляду» 

передбачено більш широке коло питань, що повинні охоплюватися наглядовою 

діяльністю регулятора, у порівнянні з існуючим станом справ в Україні.  

Так, орган банківського нагляду повинен проводити регулярні оцінки 

банківської системи в цілому, в т. ч. з метою виявлення, оцінки та мінімізації ризиків, 

які зароджуються та стосуються банківської системи в цілому для недопущення 

негативного впливу на її стабільність.  

При здійсненні банківського нагляду компетентний орган повинен 

підтримувати регулярні контакти з членами спостережної ради, правління банку, 

керівництвом банку вищої та середньої ланки для розуміння та оцінки таких 

внутрішніх аспектів діяльності банку як стратегія розвитку банку, структура групи, 

стан корпоративного управління, адекватність капіталу, ліквідність, якість активів, 

системи управління ризиками та внутрішнього контролю. Орган банківського 

нагляду повинен зустрічатися з членами спостережної ради та правління банку для 

обговорення висновків, отриманих при здійсненні наглядової діяльності, результатів 

інспекційних перевірок та зовнішнього аудиту. За необхідності, орган банківського 

нагляду повинен проводити окремі зустрічі з незалежними членами спостережної 

ради банку. 

Орган банківського нагляду повинен проводити окрему оцінку діяльності 

служби внутрішнього аудиту банку для виявлення здатності внутрішніх аудиторів 

реально виявляти сфери потенційного ризику для банку. 

Для повної імплементації вищезазначених положень в банківське право 

України, в т. ч. запровадження ризик-орієнтованого нагляду, пропонується ініціювати 

внесення відповідних змін до Законів України «Про Національний банк України», 

«Про банки і банківську діяльність», а також ініціювати затвердження нового 
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нормативно-правового акта Національного банку України, що визначатиме порядок 

здійснення Національним банком України наглядової діяльності. 

9. Удосконалення корпоративного управління в банках. Критеріями до 

принципу 14 «Корпоративне управління» передбачено ряд положень, які не 

імплементовані в банківське право України. Зокрема, орган банківського нагляду 

повинен регулярно проводити оцінку стану корпоративного управління в банках на 

предмет її відповідності профілю ризиків та рівню системної важливості банку. 

До компетенції спостережної ради банку повинно належати затвердження 

стандартів професійної придатності та добросовісності для вищого керівництва 

банку, планів управління наступництвом (заміни керівників, що звільняються), 

формування корпоративної культури та цінностей банку (наприклад, шляхом 

затвердження кодексу професійної поведінки працівників банку). Спостережна рада 

банку повинна забезпечувати, щоб система оплати праці, в т. ч. система заохочень, 

була побудована таким чином, щоб працівники обачливо ставилися до ризиків та не 

заохочувалися до прийняття надмірних ризиків 

Додатковим критерієм до принципу 14 «Корпоративне управління» 

передбачено обов’язок банків негайно повідомляти центральний банк про будь-яку 

інформацію, що може негативно вплинути на оцінку професійної придатності та 

добросовісності членів спостережної ради та вищого керівництва банку. 

З метою повної імплементації вищевказаних положень необхідно ініціювати 

внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-

правового акта Національного банку України, що визначає порядок визначення 

професійної придатності та ділової репутації керівників банку, – Положення про 

порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 

№ 306. Також, доцільно затвердити окремий нормативно-правовий акт 

Національного банку України з питань організації корпоративного управління в 

банках. При розробці відповідних документів необхідно враховувати Принципи 

корпоративного управління в банках, затверджені Базельським комітетом з 

банківського нагляду 08.07.2015 [151]. 
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10. Удосконалення управління ризиками в банках. Критеріями до принципу 

15 «Управління ризиками» встановлено ряд вимог до системи управління ризиками в 

банках та її оцінки органом банківського нагляду, що не імплементовані в банківське 

право України.  

Так, орган банківського нагляду повинен затвердити стандарти з управління 

окремими видами ризиків, зокрема кредитним, ринковим, операційним ризиками, 

ризиками ліквідності та зміни процентної ставки. При розробці відповідних 

стандартів необхідно враховувати критерії до принципів 17 «Кредитний ризик», 19 

«Ризик концентрації та ліміти максимального ризику», 21 «Ризик країни та ризик 

обмеження переказу коштів (трансфертний ризик)», 22 «Ринковий ризик», 23 «Ризик 

процентної ставки в банківському портфелі», 24 «Ризик ліквідності», 

25 «Операційний ризик» Основних принципів ефективного банківського нагляду.  

В банках повинні існувати внутрішні процеси для оцінки адекватності капіталу 

та ліквідності з урахуванням ризик-апетиту та профілю ризиків банку.  

Банки повинні мати адекватні політики та процеси, що забезпечують 

інформування членів спостережної ради банку та правління банку про ризики, 

пов’язані із запровадженням нових банківських продуктів, внесенням суттєвих змін 

до існуючих продуктів, істотними змінами в діяльності банку (зокрема 

запровадження нових інформаційних систем, процесів, бізнес-моделей, інвестиції на 

значну суму). Відповідні дії повинні здійснюватися після попереднього погодження 

спостережною радою банку або окремим комітетом з питань управління ризиками 

при спостережній раді. 

Банки повинні затвердити програми стрес-тестування, спрямовані на оцінку 

перспективної ситуації, співрозмірні з профілем ризику банку та рівнем його 

системної важливості. Орган банківського нагляду повинен оцінювати програми 

стрес-тестування банків на предмет охоплення суттєвих джерел ризику та негативних 

сценаріїв розвитку подій. Результати стрес-тестування повинні враховуватися при 

прийнятті банком рішень, побудові процесів управління ризиками та оцінці 

достатності капіталу і ліквідності. 
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Орган банківського нагляду повинен оцінювати правильність врахування 

банком ризиків у внутрішніх процедурах ціноутворення, при розрахунку фінансових 

результатів роботи банку та затвердженні нових продуктів з усіх основних напрямів 

діяльності банку. 

Деякі з вищезазначених питань на даний час врегульовані Методичними 

рекомендаціями щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в 

банках України, схваленими постановою Правління Національного банку України від 

02.08.2004 № 361. Водночас, цей документ не має обов’язкової сили для банків та є 

рекомендаційним. Крім того, вказані Методичні рекомендації в значній частині є 

застарілими. З огляду на це, найбільш доцільним варіантом для повної імплементації 

принципу 15 «Управління ризиками» в банківське право України вбачається розробка 

відповідних змін до Закону України «Про Національний банк України» та 

затвердження окремого нормативно-правового акта Національного банку України з 

питань організації системи управління ризиками в банках та управління окремими 

видами ризиків. 

11. Посилення вимог до капіталу. Повна імплементація принципу 16 

«Адекватність капіталу» потребує внесення в банківське право України ряду змін.  

Так, згідно з критеріями до принципу 16 вимоги до капіталу повинні 

відображати профіль ризиків та рівень системної важливості банку в контексті 

ситуації на ринках і макроекономічних умов та обмежувати зростання позичкового 

капіталу (левериджу) як банку, так і всієї банківської системи. У зв’язку з цим, 

доцільно ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів Національного 

банку України, передбачивши вимоги до капіталу з урахуванням таких видів ризиків 

як ринковий ризик, операційний ризик, ризик зміни процентної ставки в банківському 

портфелі, ризик обмеження переказу коштів (трансфертний ризик), ризик країни, 

ризик концентрації. 

Також, критеріями до принципу 16 передбачено можливість на підставі рішення 

органу банківського нагляду використання банками власної оцінки ризику для 

розрахунку регулятивного капіталу. В такому випадку, до процесу власної оцінки 

ризику повинні застосовуватися жорсткі критерії. Орган банківського нагляду 
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повинен проводити оцінку відповідного внутрішнього процесу банку для визначення 

стану дотримання встановлених вимог та правильності внутрішньої оцінки з 

урахуванням ризиків, на які наражається банк. Наглядовий орган вправі відкликати 

погодження на здійснення банком власної оцінки ризику для розрахунку 

регулятивного капіталу у випадку невиконання банком критеріїв прийнятності або 

встановлених умов. З огляду на зазначене, пропонується ініціювати розробку 

окремого нормативно-правового акта Національного банку України, яким 

передбачити можливість власної оцінки банком ризику для розрахунку 

регулятивного капіталу за умови отримання погодження регулятора, а також 

встановити вимоги до процесу власної оцінки ризику. 

12. Розкриття інформації та прозорість. З метою імплементації в банківське 

право України принципу 28 «Розкриття інформації та прозорість» необхідно 

запровадити обов’язок банків розкривати інформацію про свою діяльність у 

відповідності до третьої опори «Базелю ІІ» (викладена у стандарті «Опора 3 – 

розкриття інформації», затвердженому Базельським комітетом 28.01.2015 [258]). 

Вказаним документом передбачено п’ять основних принципів розкриття інформації 

банками (зрозумілість, всеосяжність, важливість для користувачів, тривалість у часі, 

можливість порівняння з іншими банками), а також передбачені рекомендації про 

порядок розкриття інформації щодо основних ризиків, притаманних діяльності банку: 

про рівень кредитного, ринкового, операційного ризиків, ризику зміни процентної 

ставки в банківському портфелі, а також про діяльність банку з сек’юритизації 

активів. 

Для імплементації принципу 28 «Розкриття інформації та прозорість» також 

доцільно запровадити обов’язок банків, окрім подання фінансової та статистичної 

звітності, за результатами діяльності протягом року готувати та оприлюднювати 

річний звіт про свою діяльність, що, з-поміж іншого, повинен висвітлювати питання 

про стан корпоративного управління, обсяг операцій з пов’язаними особами, політики 

винагороди, що діють в банку. Підготовка річного звіту про корпоративне управління 

на даний час вже передбачена статтями 121 та 122 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Водночас, зазначений 
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Закон передбачає подання відповідного звіту акціонерам фінансової установи та 

органам, що здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, проте 

не встановлює обов’язок з оприлюднення відповідного звіту для інформування 

громадськості. 

Для запровадження вищезазначених обов’язків в банківське право України 

доцільно ініціювати внесення змін до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», а також затвердити окремий нормативно-правовий акт Національного 

банку України з питань оприлюднення банками інформації. 

 

3.3. Проблемні питання імплементації міжнародно-правових стандартів в 

банківське право України 

 

На сьогоднішній день міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

імплементовані в банківське право України частково. За понад 25 років незалежності 

ставлення української влади до імплементації міжнародно-правових стандартів 

неодноразово змінювалося від рішучості їх впровадити в банківське право до 

пасивного споглядання і навіть заперечення, а згодом – до усвідомлення їх 

доцільності та активних дій з імплементації [66, c. 92]. 

Методологічне опрацювання міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності на рівні Національного банку України здійснювалася впродовж всіх років 

незалежності України. Водночас, каталізатором практичних дій з їх імплементації в 

банківське право України в значній мірі були зовнішні фактори: фінансово-

економічні кризи, що спричинили кризові явища на банківському ринку України, 

необхідність виконання умов для вступу України до Світової організації торгівлі, 

вимог Міжнародного валютного фонду в рамках програм фінансування України, 

укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що передбачає поступове 

приведення законодавства України у сфері регулювання банківських та інших 

фінансових послуг до acquis ЄС. 
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З-поміж основних проблемних питань імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України можна виділити 

юридичні, економічні, політичні та адміністративно-технічні. 

До основних юридичних проблемних питань слід віднести такі: 

‒ рекомендаційний характер більшості міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності (згідно з визначенням поняття «міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності» у широкому розумінні, запропонованому у дослідженні);  

‒ те, що Україна не бере участь в значній кількості міжнародних організацій та 

інших утворень, в рамках яких здійснюється розробка та впровадження міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності; 

‒ зміст окремих міжнародно-правових стандартів банківської діяльності не в 

повній мірі відображає специфіку правової системи України, що створює додаткові 

ускладнення в механізмі імплементації відповідних стандартів. 

1. Більшість універсальних міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності (згідно із визначенням, запропонованим у підрозділі 1.1 розділу 1 цього 

дослідження) становлять собою норми «м’якого права». Так, нормами «м’якого 

права» є стандарти банківської діяльності, вироблені міжнародними утвореннями, що 

не мають статусу класичної міжнародної організації, зокрема Базельським комітетом 

з банківського нагляду, Радою з фінансової стабільності, Комітетом з глобальної 

фінансової системи, Комітетом з платежів та інфраструктури ринку, Міжнародною 

асоціацією страховиків депозитів. 

Відсутність юридичної сили у актів зазначених міжнародних утворень 

викликано відсутністю у них статусу міжнародної організації, а також прямим 

посиланням в установчих документах на рекомендаційний характер їх актів. 

Так, основне міжнародне утворення, в рамках якого здійснюється розробка 

міжнародних стандартів банківської діяльності, – Базельський комітет з банківського 

нагляду – не має статусу класичної міжнародної організації за міжнародним правом з 

огляду на: 
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‒ відсутність у його установчих документів (протокол рішення голів 

центральних банків держав «великої десятки» 1974 р. та Статут Базельського 

комітету 2013 р.) статусу міжнародного договору [61, c. 116]; 

‒ відсутність у Базельського комітету повноцінної власної волі через наявність 

прямого посилання в Статуті Базельського комітету на необхідність схвалення рішень 

з основних питань діяльності Базельського комітету Групою голів центральних банків 

і керівників органів банківського нагляду держав «великої десятки» та здійснення 

Базельським комітетом діяльності в межах загальних напрямків і робочої програми, 

що визначені зазначеною групою [263, c. 81]; 

‒ відсутність у Базельського комітету міжнародної правосуб’єктності як з 

огляду на відсутність відповідних положень в його установчих документах, так і 

зважаючи на відсутність у Базельського комітету ознак, які висуваються концепцією 

імпліцитної компетенції [62, c. 104-105]. 

На неформальному статусі Базельського комітету неодноразово акцентували і 

найвищі посадові особи Базельського комітету та дослідники його діяльності [180, 

c. 45], характеризуючи Базельський комітет як неформальне об’єднання посадових 

осіб та професіоналів у сфері банківського регулювання та нагляду. 

Так, другий Голова Базельського комітету, Заступник голови Банку Англії 

Пітер Кук, в 1984 р. зазначив, що «Комітет не має будь-якого формального 

наднаціонального статусу; його висновки не мають юридичної сили і ніколи не 

передбачалося, що вони повинні мати юридичну силу. Метою Комітету є скоріше 

вироблення та надання в якості рекомендаційних широких принципів в сфері нагляду, 

а також методичних рекомендацій з найкращої практики в надії та очікуванні, що 

органи влади окремих держав вживуть заходів з їх імплементації у вигляді, 

адаптованому під національні системи» [236, c. 83]. На даний час на офіційному веб-

сайті Базельського комітету оприлюднена інформація подібного змісту: «Рішення 

Комітету не мають юридичної сили. Завдання Комітету полягає у виробленні 

стандартів, методичних рекомендацій, найкращих практик в очікуванні, що органи 

влади держав світу їх імплементують» [193].  
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Базельський комітет наслідує неформальний статус своєї «материнської» 

організації – «великої десятки» (G10) та є неформальним утворенням держав. В 

роботі Базельського комітету представники держав приймають участь не в якості 

офіційних представників при міжнародній організації, а скоріше в якості посадових 

осіб центральних банків та органів банківського нагляду. 

Характеризуючи Базельський комітет, дослідники вживають терміни «форма 

міжнародного міжвідомчого співробітництва» [191, c. 35], «міжурядове відомство», 

«міжвідомча регуляторна мережа», «суб’єкт міжнародного регуляторного процесу» 

[114, c. 17] та говорять про становлення «глобального адміністративного права» [222, 

c. 1]. На наш погляд, термін «форма міжнародного міжвідомчого співробітництва» є 

найбільш вдалим і таким, що в повній мірі характеризує співробітництво між 

відомствами (центральними органами державної влади, що відають певною галуззю 

або сферою суспільного життя і входять до системи органів виконавчої влади) [87, 

c. 429] окремих держав. 

В якості інших прикладів існуючих форм міжнародного міжвідомчого 

співробітництва без створення міжнародної організації, окрім Базельського комітету, 

можна навести Раду фінансової стабільності, Комітет з глобальної фінансової 

системи, Комітет з платежів та інфраструктури ринку, Міжнародну асоціацію 

страховиків депозитів [264, c. 69]. 

Посилання на відсутність юридичної сили у прийнятих рішень міститься в 

установчих документах Базельського комітету, Ради фінансової стабільності та 

Комітету з платежів та інфраструктури ринку.  

Так, згідно зі статтею 3 Статуту: «Базельський комітет не має будь-якого 

формального наднаціонального статусу. Рішення Базельського комітету не мають 

юридичної сили. Скоріше, він покладається на добровільне виконання його членами 

своїх зобов’язань з метою досягнення цілей Базельського комітету» [116]. 

Нормами «м’якого права» є також акти міжнародних публічних організацій, що 

не мають юридично обов’язкового характеру, зокрема Кодекс найкращої практики з 

прозорості монетарної та фінансової політики Міжнародного валютного фонду, 

Загальні принципи кредитної звітності Світового банку, Міжнародні стандарти з 
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протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та поширенню зброї масового знищення Групи з розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), що також відомі під назвою 

«Рекомендації FATF». 

Так, Кодекс найкращої практики з прозорості монетарної та фінансової 

політики було затверджено Тимчасовим комітетом Ради керуючих Міжнародного 

валютного фонду 26.09.1999. В тексті Кодексу зазначено про те, що він містить 

перелік бажаних напрямків з підвищення прозорості монетарної та фінансової 

політики з розрахунку на те, що держави-члени будуть прагнути з часом забезпечити 

їх реалізацію [144]. Також, в прес-релізі за результатами засідання Тимчасового 

комітету безпосередньо зазначено про те, що Кодекс має статус методичних 

рекомендацій для держав-членів МВФ [144]. 

Незважаючи на те, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням коштів (Financial Action Task Force / FATF) є міжнародною 

міжурядовою організацією, розроблені нею Міжнародні стандарти з протидії 

відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

поширенню зброї масового знищення 2012 р. мають рекомендаційний характер і 

також відомі під назвою «Рекомендації FATF» [209]. 

Рекомендаційний характер більшості міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності (згідно з визначенням поняття «міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності» у широкому розумінні, запропонованому у дослідженні) не 

покладає на Україну міжнародно-правового обов’язку забезпечити реалізацію 

відповідних стандартів у внутрішньодержавний правовий порядок. Для їх 

імплементації в законодавство України необхідно самостійно ініціювати внесення 

змін до законів та нормативно-правових актів Національного банку України.  

Слід відзначити, що чинною редакцією статті 93 Конституції України не 

передбачено наявність у Національного банку України права законодавчої ініціативи, 

що певною мірою ускладнює процес винесення відповідних законодавчих ініціатив 

на розгляд ВР України. 
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2. Імплементація міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

ускладнюється також і тим, що Україна не бере участь в значній кількості 

міжнародних організацій та інших утворень, в рамках яких здійснюється розробка та 

впровадження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, 

Україна не є членом Базельського комітету з банківського нагляду, Ради з фінансової 

стабільності, Комітету з глобальної фінансової системи, Комітету з платежів та 

інфраструктури ринку, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

коштів. 

Відсутність можливості брати участь у безпосередній розробці положень 

міжнародно-правових стандартів, озвучення позиції України для забезпечення її 

врахування, відсутність доступу до робочих матеріалів підготовки міжнародно-

правових стандартів не сприяє всесторонньому розумінню природи та змісту 

міжнародно-правових стандартів для забезпечення їх повноцінної реалізації в 

банківське право України. 

З-поміж причин неучасті України в роботі ряду міжнародних організацій та 

інших утворень слід відзначити як тривале пасивне ставлення до міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності, так і цілеспрямовану політику самих 

міжнародних організацій та інших утворень. Вказана політика полягає в тому, що до 

їх складу включаються, як правило, представники найбільш розвинутих економік 

світу.  

Так, станом на 01.09.2017 до складу Базельського комітету входять 28 членів: 

органи банківського регулювання та нагляду 27 держав світу (Австралія, Аргентина, 

Бельгія, Бразилія, Великобританія, Гонконг, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, 

Китай, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Південна Африка, 

Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, США, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція, 

Японія) та Європейського Союзу. 

Станом на 01.09.2017 до складу Ради з фінансової стабільності входять 

представники 24 держав, Європейського союзу та 10 міжнародних фінансових 

урядових та неурядових організацій, до складу Комітету з глобальної фінансової 

системи – 23 членів, до складу Комітету з платежів та інфраструктури ринку – 25 
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членів, до складу Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

коштів – 35 членів. 

Представники менш розвинутих економік включаються до складу регіональних 

органів, що спрямовують свою діяльність на реалізацію відповідних міжнародно-

правових стандартів. 

Зокрема, в частині міжнародно-правових стандартів з протидії відмиванню 

коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї 

масового знищення Україна є членом Комітету експертів Ради Європи з оцінки 

заходів протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню 

тероризму (MONEYVAL), який, в свою чергу, є асоційованим членом Групи з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF). 

Слід відзначити, що впродовж останніх років Україна проводить активну 

діяльність із долучення до розробки міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності. Так, в 2017 році Національний банк України став учасником Базельської 

консультативної групи, створеної при Базельському комітеті з банківського нагляду 

з метою залучення до обговорення нових пропозицій Базельського комітету 

представників органів банківського регулювання та нагляду тих держав, які не є його 

членами [46]. 

3. До юридичних проблемних питань імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності слід також віднести те, що зміст окремих 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності не в повній мірі відображає 

специфіку правової системи України, що створює додаткові ускладнення в механізмі 

імплементації відповідних стандартів. 

Так, рядом міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

передбачено прийняття органом банківського нагляду рішення на підставі 

професійного судження. 

Наприклад, згідно з Принципом 11 Основних принципів ефективного 

банківського нагляду Базельського комітету орган банківського нагляду повинен 

мати в своєму розпорядженні достатню кількість наглядових інструментів для 

застосування у випадку, якщо, на думку органу банківського нагляду, банк не 
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дотримується вимог законодавства, нормативно-правових або індивідуальних актів, 

здійснює небезпечну або неналежну діяльність, що може створювати ризики для 

банку або банківської системи, або у випадку виникнення загрози інтересам 

вкладників. 

Базель ІІ в контексті запровадження ризик-орієнтованого підходу до 

банківського нагляду особливий акцент робить на необхідності винесення органом 

банківського нагляду високоякісних професійних суджень, зокрема для оцінки 

ступеню реалізації банками вимог законодавства, нормативно-правових та 

індивідуальних актів. 

Використання професійного судження при прийнятті рішень включає в себе 

суб’єктивний аспект. З однієї сторони, професійне судження спрямоване на 

забезпечення всестороннього та справедливого розгляду питання, привнесення в 

«бездушність» правових норм елементу справедливості [13, c. 32]. З іншої сторони, 

прийняття рішень на основі абстрактного професійного судження без чітких критеріїв 

несе корупціогенний фактор, створює ризик прийняття свавільного рішення, не дає 

можливості учасникам правовідносин належним чином передбачити наслідки власної 

поведінки та може розглядатися як таке, що суперечить принципам публічного права 

в Україні.  

Так, згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відсутність в законодавстві чіткого переліку підстав і наглядових рішень, які їм 

кореспондують, та використання професійного судження для індивідуальної оцінки 

ситуації та винесення індивідуального рішення може розглядатися як таке, що 

суперечить вищенаведеній статті Конституції України. 

При цьому, слід враховувати високий ризик судового оскарження рішень, 

винесених на основі професійного судження. Так, згідно зі статтею 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи 

прийняті (вчинені) вони:  
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‒ на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України; 

‒ обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення (вчинення дії); 

‒ безсторонньо (неупереджено), добросовісно, розсудливо, з дотриманням 

принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 

‒ пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 

‒ з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення. 

Відповідно до статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України за 

результатами розгляду адміністративного позову суд може прийняти будь-яке 

рішення, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і 

громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень.  

На практиці суди нерідко самостійно оцінюють рішення, прийняте на основі 

професійного судження Національного банку України, і якщо професійне судження 

суду відрізняється, рішення Національного банку України може бути скасоване.  

Так, Постановою Вищого адміністративного суду України від 20.04.2014 у 

справі № К/800/30133/16 визнано протиправною постанову Правління Національного 

банку України № 877/БТ від 10.12.2015 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» до 

категорії проблемних та застосування особливого режиму контролю за діяльністю 

банку» з огляду на те, що суд дійшов висновку про відсутність у Національного банку 

України підстав для прийняття відповідного рішення за результатами самостійного 

аналізу судом всіх фактичних обставин справи.  

В якості іншого прикладу можна навести Ухвалу Вищого адміністративного 

суду України від 13.12.2016 у справі № К/800/27045/16, згідно з яким Вищий 

адміністративний суд України підтримав позицію судів попередніх інстанцій щодо 

необґрунтованості та неправомірності рішення Комітету з питань нагляду та 
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регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного 

банку України від 14.03.2016 року № 123 «Про визначення наявності вирішального 

впливу на управління та діяльність Публічного акціонерного товариства «Банк 

Петрокоммерц-Україна» та визнання осіб власниками істотної участі». Як зазначив 

суд аналізуючи прийняття Національним банком України рішення на основі 

професійного судження, припущення посадових осіб Національного банку України 

не можуть бути покладені в основу спірного рішення та, відповідно, бути підставою 

для відповідальності позивачів. 

Як свідчить практика, судам досить проблематично дати належну 

кваліфіковану економічну та технічну оцінку правильності рішень Національного 

банку України, прийнятих при здійсненні ним пруденційного нагляду, а правова 

оцінка з боку судів досить часто зводиться до аналізу дотримання процедури. 

На наш погляд, повноцінне впровадження інституту професійного судження в 

рамках банківського нагляду в Україні вимагає внесення змін до законодавства та 

подальших наукових досліджень, зокрема в частині удосконалення й адаптації 

традиційних принципів публічного права до нових викликів. 

Економічні проблемні питання імплементації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності в банківське право України переважно стосуються 

імплементації стандартів достатності капіталу банків, зокрема стандартів Базель ІІ та 

Базель ІІІ. Разом з тим, окремі економічні проблемні питання виникають і стосовно 

імплементації інших міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, 

зокрема стандартів корпоративного управління в банках. В якості основних 

економічних проблемних питань наводяться такі: 

1. Більшість сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, 

зокрема стандарти достатності капіталу «Базель ІІ» та «Базель ІІІ», орієнтовані на 

країни з розвинутою ринковою економікою, які мають гнучкий режим валютного 

курсоутворення, розвинену інфраструктуру фінансового ринку (зокрема мережу 

рейтингових агентств) та розвинутий фондовий ринок [6, c. 264]. Багато з аспектів, 

яких стосуються стандарти Базельського комітету, є обмеженими чи недостатньо 

актуальними для сучасного стану економіки України. Зокрема, це стосується 
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додаткових вимог до капіталу під ринкові та операційні ризики, формування 

контрциклічного буфера капіталу, впровадження коефіцієнту левериджу, 

коефіцієнтів ліквідного покриття та чистого стабільного фінансування. Існуючі 

економічні нормативи, що діють в Україні, вже враховують відповідні аспекти, але у 

спосіб, що відрізняється від запропонованого Базельським комітетом. 

В якості прикладу можна навести ситуацію із запровадженням в Україні 

передбаченого Базелем ІІ нормативу капіталу під операційні ризики – ризики, що 

виникають через недоліки або неадекватність внутрішніх процесів, внутрішніх 

систем, внаслідок людського фактору чи непередбачуваних зовнішніх подій, 

включаючи юридичний ризик [207]. Норматив капіталу під операційні ризики за 

базовим підходом Базелю ІІ складає 15% від середньозваженого річного доходу банку 

за останні три роки. 

В Україні окремий норматив капіталу під операційні ризики не встановлений. 

Одним з аргументів на користь відсутності потреби у запровадженні відповідного 

нормативу в Україні зазначається те, що загальний норматив достатності 

(адекватності) регулятивного капіталу в Україні є вищим у порівнянні з 

міжнародними стандартами, що і забезпечує покриття операційних ризиків в розмірі, 

адекватному для України. Так, згідно з Базелем ІІ та Базелем ІІІ норматив достатності 

(адекватності) капіталу повинен становити не нижче 8%. Натомість в Україні 

значення відповідного нормативу становить 10%. 

2. Повна імплементація міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

призведе до суттєвих додаткових витрат українських банків, спрямованих, зокрема, 

на формування додаткового капіталу, резервів під ризики, впровадження додаткових 

процесів та процедур. 

Це, в свою чергу, призведе до спрямування значної кількості коштів банків на 

власні потреби замість стимулювання розвитку вітчизняної економіки та може 

поставити банки з українським капіталом у більш невигідне становище в порівнянні 

з банками з іноземним капіталом, які функціонують в Україні, зокрема з огляду на 

більші можливості іноземних банків для залучення додаткового фінансування, а 
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також може призвести до «перевищення ступеня допустимого ризику» [85, c. 126] для 

вітчизняної банківської системи. 

Так, Базелем ІІІ передбачено впровадження коефіцієнту левериджу – 

співвідношення розміру капіталу банку до позикових коштів. Необхідність 

впровадження коефіцієнту левериджу обґрунтовується тим, що однією з причин 

світових фінансових криз стало накопичення банками надмірної кількості позикових 

коштів (левериджу). На піку кризи фінансові ринки, як правило, змушують банки 

зменшити розмір левериджу, що створює додатковий тиск на вартість активів, що, в 

свою чергу, призводить до подальшого загострення ситуації в економіці [120]. 

Разом з тим, в Україні впровадження коефіцієнту левериджу розглядається як 

впровадження надмірного регулювання, що не є в повній мірі адекватним для 

України. В якості аргументу зазначається те, що чинним законодавством України 

передбачено суттєве поетапне зростання мінімального розміру статутного та 

регулятивного капіталу банку з 120 млн. грн. до 500 млн. грн. на період до 2024 року. 

Запровадження додаткових вимог до капіталу, зокрема у формі коефіцієнту 

левериджу, для банків України, які ще не в повній мірі подолали наслідки фінансово-

економічної кризи 2014-2015 рр., може мати негативний вплив на розвиток 

банківської системи та економіки України в цілому. 

Одночасно слід відзначити, що окремі вимоги стосовно заснування та 

діяльності банків в Україні є більш суворими у порівнянні з міжнародними 

стандартами банківської діяльності. 

Так, відповідно до статті 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної 

особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 

мільйонів гривень. 

Водночас, статтею 12 Директиви Європейського парламенту та Ради 

2013/36/ЄС «Про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд за 

кредитними установами та інвестиційними фірмами» [160] мінімальний розмір 

початкового капіталу кредитної установи повинен становити не менше 5 млн. євро, 
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що за офіційним курсом Національного банку України станом на 01.09.2017 

становить 151,9 млн. грн. 

Таким чином, бар’єри виходу на банківський ринок України в частині вимог до 

капіталу є значно вищими у порівнянні з європейським банківським ринком.  

Основними аргументами встановлення в Україні більш жорстких вимог до 

розміру капіталу є необхідність підвищення рівня капіталізації банків, посилення їх 

стійкості до негативних змін на ринку та захист інтересів вкладників і кредиторів 

банків [42]. Це, в свою чергу, створює підґрунтя для громадського тиску на Верховну 

Раду України та Національний банк України щодо ініціювання зниження вимог до 

капіталу банків [4]. 

Слід відзначити, що недоцільність впровадження міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності через економічні причини обґрунтовується не 

тільки в частині вимог до капіталу. Так, посилення вимог до корпоративного 

управління в банках шляхом повної імплементації Принципів корпоративного 

управління банків, затверджених Базельським комітетом з банківського нагляду в 

2015 р., на думку окремих банків, також може призвести до підвищення витрат банків 

на забезпечення власного корпоративного управління, зокрема в частині підвищених 

витрат на утримання незалежних членів спостережної ради, її комітетів, 

удосконалення системи управління ризиками та функції комплаєнсу тощо. На нашу 

думку, відповідні аргументи не в повній мірі враховують комплексний позитивний 

ефект, що може мати місце внаслідок впровадження відповідних стандартів в 

банківське право України, зокрема в частині удосконалення стану корпоративного 

управління в банках, підвищення ступеню захисту прав міноритарних акціонерів, 

зростання інвестиційної привабливості України. 

До політичних проблемних питань імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України слід віднести те, що 

питання участі України в міжнародних організаціях, в рамках яких здійснюється 

розробка та впровадження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, а 

також виконання рішень та рекомендацій відповідних міжнародних організацій часто 

стає заручником політичної ситуації в Україні, що ускладнює імплементацію 
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міжнародно-правових стандартів, а в окремих випадках – навіть ставить під загрозу 

співробітництво України з відповідною міжнародною організацією. 

Так, 06.09.2000 Радою керуючих МВФ було прийнято рішення про те, що в 

період 1996 по 1998 роки Україною неодноразово надавалася до МВФ недостовірна 

інформація про розмір міжнародних резервів нашої держави [197]. Відповідні факти 

були підтверджені Прем’єр-міністром України В. Ющенко та Головою 

Національного банку України В. Стельмахом [227]. В результаті штучного завищення 

розміру міжнародних резервів Україною було проведено три операції з продажу 

належних їй спеціальних прав запозичень на загальну суму 145 млн. СПЗ. Якби розмір 

міжнародних резервів не було завищено, Україна б не отримала право на проведення 

третьої операції з продажу 72,5 млн. СПЗ через низький розмір міжнародних резервів.  

Після визнання відповідних фактів з боку вищих посадових осіб України для 

мінімізації наслідків інциденту наша держава зобов’язалася проводити аудит 

міжнародних резервів Національного банку України на щоквартальній основі та 

зберігати міжнародні резерви в першокласних світових банках. Також, Україна 

добровільно здійснила зворотний викуп спеціальних прав запозичень на суму 72,5 

млн. СПЗ, на продаж яких Україна не мала права через низький розмір міжнародних 

резервів. 

Разом з цим, відповідні обставини завдали суттєвої шкоди репутації нашої 

держави, в результаті чого Україну було позбавлено права використання коштів МВФ 

до кінця 2002 року. 

Не сприяло співпраці з провідними міжнародними організаціями і неодноразові 

різкі заяви вищих посадових осіб України про недоцільність виконання рекомендацій 

МВФ, зокрема про недоцільність переходу на гнучкий режим курсоутворення гривні 

та припинення її штучної стабілізації за рахунок міжнародних резервів України [75], 

недоцільність вступу до СОТ [47], відмови від укладення Угоди про асоціацію з ЄС 

на користь вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану [10]. 

До адміністративно-технічних проблемних питань на шляху імплементації 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське право України 

можна віднести обмеженість людських та фінансових ресурсів, а також проблему 
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перекладу міжнародно-правових стандартів банківської діяльності на українську 

мову. 

Впродовж останніх років наша держава проводить цілеспрямовану політику з 

реформування державної служби у відповідності до Стратегії реформування 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період 

до 2017 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18.03.2015 № 227-р [79], та Стратегії реформування державного управління України 

на 2016-2020 роки, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.06.2016 № 474-р [78]. Реформування державного управління спрямоване на 

підвищення його ефективності, що супроводжується оптимізацією державних 

службовців.  

Внутрішня трансформація, що супроводжується оптимізацією працівників, 

триває і в Національному банку України. Одним з результатів першого етапу 

трансформації Національного банку, який завершився у 2015 році, стало зменшення 

чисельності персоналу з 11,8 до 5,3 тис. штатних одиниць. Впродовж наступних двох 

з половиною років кількість працівників Національного банку планується зменшити 

ще вдвічі у порівнянні з поточним рівнем [45]. 

Слід розуміти, що імплементація міжнародно-правових стандартів вимагає 

значних інтелектуальних, фінансових та технічних ресурсів. Реалізація відповідного 

завдання в умовах зменшення чисельності персоналу та скорочення видатків 

бюджету ускладнюється. Разом з тим, очікується, що в результаті реформування 

державного управління та завершення внутрішньої трансформації Національного 

банку України на роботу будуть запрошені провідні фахівці у відповідних сферах, що 

повинно здійснити позитивний вплив на темп та якість імплементації міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності у банківське право України. 

З-поміж адміністративно-технічних проблем слід також відзначити те, що 

більшість міжнародно-правових стандартів банківської діяльності не перекладені на 

українську мову, що ускладнює роботу з ними. Зокрема, залишаються не 

перекладеними на українську мову більшість стандартів, розроблених Базельським 

комітетом з банківського нагляду, а також стандарти, розроблені Радою з фінансової 
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стабільності, Комітетом з глобальної фінансової системи, Комітетом з платежів та 

інфраструктури ринку, Міжнародною асоціацією страховиків депозитів. 

Відповідна проблема мінімізується по мірі зростання кількості державних 

службовців та працівників Національного банку України, що володіють англійською 

мовою. Разом з тим, тексти відповідних стандартів повинні бути доступні для 

широкого кола громадськості, у зв’язку з чим проблема їх перекладу на українську 

мову виходить на перший план. 

На наш погляд, вищезазначені проблемні питання можуть і повинні бути 

вирішені з метою забезпечення імплементації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності в банківське право України. Якщо банківська система України 

прагне бути частиною міжнародної банківської спільноти, вона має бути відкритою, 

прозорою, зрозумілою як для внутрішнього ринку, так і для міжнародної спільноти, в 

тому числі іноземних інвесторів, та активно впроваджувати кращі світові 

методологічні досягнення з питань банківського регулювання та нагляду. 

 

3.4. Висновки до розділу 3 

 

1. До юридичних причин необхідності імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України уявляється можливим 

віднести обов’язки України з імплементації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності, передбачені міжнародними договорами України, обов’язки, 

що випливають з членства в міжнародних організаціях, а також односторонні 

зобов’язання, взяті на себе Україною в рамках міжнародних організацій.  

2. Обов’язки з імплементації міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності в рамках Міжнародного валютного фонду взяті на себе Україною шляхом 

приєднання до Статуту МВФ в 1992 р. та взяття на себе односторонніх зобов’язань 

через підписання найвищими посадовими особами держави листів про наміри, 

додатками до яких є меморандуми про економічну та/або фінансову політику, яку має 

намір проводити Україна з метою імплементації рекомендацій МВФ. 
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3. Основним недоліком Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 

і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994, що 

передбачала зближення та поступове приведення банківського права України у 

відповідність до законодавства Європейських Співтовариств, стала відсутність чітких 

зобов’язань у вигляді переліку конкретних актів та часових рамок їх імплементації, 

що, на наш погляд, створювало можливості для уникнення виконання взятих 

зобов’язань, а також суттєвих затримок в їх виконанні. 

4. Відповідний недолік було усунуто при укладенні в 2014 році Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, Додатком XVII-2 до якої, з-поміж 

іншого, передбачено перелік з 13 європейських директив з питань банківського 

регулювання та нагляду, що підлягають імплементації в Україні, а також графік їх 

імплементації. 

5. Угодою про асоціацію передбачено обов’язок України забезпечити 

імплементацію як регіональних європейських стандартів банківської діяльності, так і 

універсальних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, зокрема 

Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету та 

Рекомендацій FATF з побудови національної системи протидії легалізації коштів, 

отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї 

масового знищення. 

6. Ряд заходів з імплементації Угоди про асоціацію, передбачених 

Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 

затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 

№ 391, на даний час вже виконано, зокрема захід А.3 «Посилити контроль та 

відповідальність за операціями з пов’язаними особами». Разом з тим, більша частина 

заходів, передбачена Комплексною програмою, ще потребує виконання.  

7. В Протоколі про вступ України до СОТ від 05.02.2008 та додатку до нього – 

Графіку специфічних зобов’язань в секторі послуг – Україна не зробила застережень 

стосовно обмежень в доступі на ринок банківських послуг при постачанні послуг та 

для постачальників послуг з держав-членів СОТ, а також обмежень щодо 
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національного режиму. Також, Україна не зробила винятки щодо постачання 

банківських послуг в Додатку про відмову від зобов’язань за статтею ІІ ГАТС. Відтак, 

обов’язки щодо забезпечення режиму найбільшого сприяння (ст. ІІ ГАТС), 

забезпечення доступу на ринок (ст. XVI ГАТС) та національного режиму (ст. XVII 

ГАТС) застосовуються до України в повному обсязі. 

8. Вступу України до СОТ передувала активна робота Верховної Ради України 

та Національного банку України щодо внесення змін до законодавства, спрямованих 

на розширення можливостей нерезидентів з надання банківських послуг в Україні та 

встановлення рівних можливостей для резидентів та нерезидентів з доступу на 

банківський ринок України, зокрема щодо запровадження можливості відкриття в 

Україні філій іноземних банків та визначення правового режиму їх діяльності. 

9. Після вступу України до Світового банку на нашу державу поширюються 

міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в рамках цієї 

міжнародної організації, зокрема Принципи та керівні положення з ефективних 

систем відновлення платоспроможності та захисту прав кредиторів 2001 р., Загальні 

принципи надання послуг з міжнародного переказу коштів 2007 р., Загальні принципи 

кредитної звітності 2011 р. 

10. Юридичного обов’язку з імплементації норм «м’якого права» та неправових 

технічних норм, вироблених в рамках міжнародних організацій та міжнародних 

утворень, що не мають статусу класичної міжнародної організації за міжнародним 

правом, в України не виникає. 

11. До економічних причин необхідності імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України уявляється можливим 

віднести внутрішні економічні проблеми, які змушували Україну здійснити 

імплементацію тих чи інших міжнародно-правових стандартів для покращення 

економічної ситуації, зокрема в часи фінансово-економічних криз. Аналіз та 

впровадження провідного світового досвіду з вирішення аналогічних проблем, 

імплементація перевірених світових методів та інструментів банківського 

регулювання та нагляду, які б дозволили уникнути подібних ситуацій у майбутньому, 
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прискорювали вихід із кризових ситуацій та водночас гармонізували банківське 

регулювання та нагляд в Україні з провідними міжнародними стандартами. 

12. Фінансово-економічна криза 1998 р. стала одним з факторів прийняття 

Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV та 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, що 

спрямовані на часткову імплементацію Основних принципів ефективного 

банківського нагляду, затверджених Базельським комітетом з банківського нагляду у 

вересні 1997 р., зокрема в частині статусу, повноважень та відповідальності органу 

банківського регулювання та нагляду. 

13. Фінансово-економічна криза 2014-2015 рр. стала одним з факторів 

започаткування активної роботи з удосконалення банківського законодавства та 

нормативно-правових актів Національного банку України і їх приведення у 

відповідність до міжнародно-правових стандартів, зокрема в частині посилення 

незалежності та інституційної спроможності Національного банку України, 

проведення стрес-тестів банків, посилення вимог до розкриття структури власності 

банків, запровадження вимог щодо діяльності системно важливих банків, 

удосконалення порядку визначення кредитного ризику за активними банківськими 

операціями. 

14. З-поміж перспективних напрямків роботи з приведення банківського 

законодавства України до міжнародно-правових стандартів слід відзначити 

необхідність регуляторної апроксимації банківського законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, лібералізації фінансових ринків та набуття 

режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг, зняття адміністративних 

обмежень для забезпечення вільного руху капіталу, удосконалення спеціальних 

вимог до капіталу, ліквідності та інших показників на основі «Базелю ІІІ», переходу 

до ризик-орієнтованого банківського нагляду та удосконалення принципів 

корпоративного управління в банках. 

15. Для забезпечення повної імплементації Основних принципів ефективного 

банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду необхідно внести 

зміни до законодавства України, спрямовані на надання Національному банку 
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України повноважень із встановлення пруденційних вимог залежно від профілю 

ризиків та системної важливості банків, проведення інспекційних перевірок 

учасників банківських груп, материнської компанії банку та пов’язаних з нею осіб, 

здійснення колективної оцінки придатності членів правління та спостережної ради 

банку, застосування до банків превентивних заходів, удосконалення контролю за 

власниками істотної участі в банку, інвестиційною діяльністю банку, покращення 

співробітництва з іншими державними органами, забезпечити перехід до ризик-

орієнтованого банківського нагляду та запровадити нові підходи до банківського 

нагляду, удосконалити систему корпоративного управління та управління ризиками 

в банках, посилити вимоги до капіталу банків, а також вимоги до розкриття банками 

інформації. 

16. З-поміж основних проблемних питань імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України можна виділити 

юридичні, економічні, політичні та адміністративно-технічні. 

17. До основних юридичних проблемних питань слід віднести такі: 

‒ рекомендаційний характер більшості міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності (згідно з визначенням поняття «міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності» у широкому розумінні, запропонованому у дослідженні);  

‒ те, що Україна не бере участь в значній кількості міжнародних організацій та 

інших утворень, в рамках яких здійснюється розробка та впровадження міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності; 

‒ зміст окремих міжнародно-правових стандартів банківської діяльності не в 

повній мірі відображає специфіку правової системи України, що створює додаткові 

ускладнення в механізмі імплементації відповідних стандартів.  

18. Відсутність юридичної сили у більшості універсальних міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності викликано тим, що:  

‒ за своєю природою більшість універсальних міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності становлять норми «м’якого права»;  

‒ у міжнародних утворень, в рамках яких вироблено більшість універсальних 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, відсутній статус 
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міжнародної організації (зокрема у Базельського комітету з банківського нагляду, 

Ради фінансової стабільності, Комітету з глобальної фінансової системи, Комітету з 

платежів та інфраструктури ринку, Міжнародної асоціації страховиків депозитів); 

‒ в установчих документах ряду міжнародних утворень, в рамках яких 

вироблено універсальні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, 

міститься пряме посилання на рекомендаційний характер їх актів. 

19. Основне міжнародне утворення, в рамках якого здійснюється розробка 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, – Базельський комітет з 

банківського нагляду – не має статусу класичної міжнародної організації за 

міжнародним правом з огляду на: 

‒ відсутність статусу міжнародного договору у його установчих документів 

(протокол рішення голів центральних банків держав «великої десятки» 1974 р. та 

Статут Базельського комітету 2013 р.); 

‒ відсутність у Базельського комітету повноцінної власної волі через наявність 

прямого посилання в Статуті Базельського комітету на необхідність схвалення рішень 

з основних питань діяльності Базельського комітету Групою голів центральних банків 

і керівників органів банківського нагляду держав «великої десятки» та здійснення 

Базельським комітетом діяльності в межах загальних напрямків і робочої програми, 

що визначені зазначеною групою; 

‒ відсутність у Базельського комітету міжнародної правосуб’єктності як з 

огляду на відсутність відповідних положень в його установчих документах, так і 

зважаючи на відсутність у Базельського комітету ознак, які висуваються концепцією 

імпліцитної компетенції. 

20. Характеризуючи статус Базельського комітету з банківського нагляду, 

дослідники вживають терміни «форма міжнародного міжвідомчого співробітництва», 

«міжурядове відомство», «міжвідомча регуляторна мережа», «суб’єкт міжнародного 

регуляторного процесу» та говорять про становлення «глобального 

адміністративного права». 

21. Нормами «м’якого права» є також акти міжнародних публічних організацій, 

що не мають юридично обов’язкового характеру, зокрема Кодекс найкращої 
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практики з прозорості монетарної та фінансової політики Міжнародного валютного 

фонду, Загальні принципи кредитної звітності Світового банку, Міжнародні 

стандарти з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), що також відомі під 

назвою «Рекомендації FATF». 

22. Рекомендаційний характер більшості міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності (згідно з визначенням поняття «міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності» у широкому розумінні, запропонованому у дослідженні) не 

покладає на Україну міжнародно-правового обов’язку забезпечити реалізацію 

відповідних стандартів у внутрішньодержавний правопорядок. Для їх імплементації 

в законодавство України необхідно самостійно ініціювати внесення змін до законів 

та нормативно-правових актів Національного банку України. Відсутність у 

Національного банку України права законодавчої ініціативи певною мірою 

ускладнює процес винесення відповідних законодавчих ініціатив на розгляд 

Верховної Ради України. 

23. Імплементація міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

ускладнюється також і тим, що Україна не бере участь в значній кількості 

міжнародних організацій та інших утворень, в рамках яких здійснюється розробка та 

впровадження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, 

Україна не є членом Базельського комітету з банківського нагляду, Ради з фінансової 

стабільності, Комітету з глобальної фінансової системи, Комітету з платежів та 

інфраструктури ринку, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

коштів. 

24. З-поміж причин неучасті України в роботі ряду міжнародних організацій та 

інших утворень, в рамках яких здійснюється розробка та впровадження міжнародно-

правових стандартів банківської діяльності, слід відзначити як тривале пасивне 

ставлення до міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, так і 

цілеспрямовану політику самих міжнародних організацій та інших утворень, що 
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полягає у включенні до їх складу, як правило, представників найбільш розвинутих 

економік світу.  

25. Впродовж останніх років Україна проводить активну діяльність із 

долучення до розробки міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Так, 

в 2017 році Національний банк України став учасником Базельської консультативної 

групи, створеної при Базельському комітеті з банківського нагляду з метою залучення 

до обговорення нових пропозицій Базельського комітету представників органів 

банківського регулювання та нагляду тих держав, які не є його членами. 

26. Проблема неповної відповідності змісту окремих міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності специфіці правової системи України найбільш 

виразно виявляється у комплексі питань, які випливають з можливості прийняття 

органом банківського нагляду рішень на основі професійного судження (що 

передбачено рядом міжнародно-правових стандартів банківської діяльності). 

Використання професійного судження, що включає суб’єктивний аспект, без 

зазначення в законодавстві чіткого переліку підстав і наглядових рішень, які їм 

кореспондують, може розглядатися як таке, що суперечить основам публічного 

правопорядку в Україні, зокрема статті 19 Конституції України, та містить високий 

ризик судового оскарження рішень, винесених на основі професійного судження, що 

підтверджується існуючою судовою практикою. 

27. Економічні проблемні питання імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України переважно стосуються 

імплементації міжнародно-правових стандартів достатності капіталу банків, зокрема 

стандартів Базель ІІ та Базель ІІІ, та полягають у тому, що: 

‒ більшість сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

орієнтовані на країни з розвинутою ринковою економікою, які мають гнучкий режим 

валютного курсоутворення, розвинену інфраструктуру фінансового ринку, 

розвинутий фондовий ринок, та є обмеженими чи недостатньо актуальними для 

сучасного стану економіки України (зокрема це стосується запровадження 

додаткових вимог до капіталу під ринкові та операційні ризики, формування 
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контрциклічного буфера капіталу, впровадження коефіцієнту левериджу, 

коефіцієнтів ліквідного покриття та чистого стабільного фінансування); 

‒ повна імплементація міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

призведе до суттєвих додаткових витрат українських банків, що призведе до 

спрямування значної кількості коштів банків на власні потреби замість стимулювання 

розвитку вітчизняної економіки та може поставити банки з українським капіталом у 

більш невигідне становище в порівнянні з банками з іноземним капіталом. 

28. Окремі вимоги стосовно заснування та діяльності банків в Україні є більш 

суворими у порівнянні з міжнародно-правовими стандартами банківської діяльності, 

зокрема вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу юридичної особи, 

яка має намір здійснювати банківську діяльність. 

29. До політичних проблемних питань імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності в банківське право України слід віднести те, що 

питання участі України в міжнародних організаціях, в рамках яких здійснюється 

розробка та впровадження міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, а 

також виконання рішень та рекомендацій відповідних міжнародних організацій часто 

стає заручником політичної ситуації в Україні, що ускладнює імплементацію 

міжнародно-правових стандартів, а в окремих випадках – навіть ставить під загрозу 

співробітництво України з відповідною міжнародною організацією. 

30. До адміністративно-технічних проблемних питань на шляху імплементації 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське право України 

можна віднести обмеженість людських та фінансових ресурсів, а також проблему 

перекладу міжнародно-правових стандартів банківської діяльності на українську 

мову. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані в процесі дослідження важливі теоретичні і практичні результати 

конкретизуються у таких положеннях: 

1. Міжнародна регламентація банківської діяльності здійснюється шляхом 

використання:  

‒ правових норм, що відносяться до міжнародного публічного права та 

міжнародного приватного права;  

‒ норм «м’якого» права: актів міжнародних організацій, що не мають 

юридично обов’язкового характеру, актів міжнародних неурядових організацій та 

інших міжнародних утворень, що не мають статусу класичної міжнародної 

організації за міжнародним правом, тлумачень та практики застосування таких актів, 

спільних заяв міжнародних діячів тощо;  

‒ неправових технічних норм, спрямованих на забезпечення технічної 

стандартизації з метою сприяння міжнародній торгівлі та науково-технічному 

співробітництву. 

2. Поняття «міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» може 

використовуватися у вузькому та широкому розумінні.  

У вузькому розумінні автор пропонує визначати міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності як норми міжнародного права, які регулюють міжнародні 

відносини у банківській сфері та закріплюють зобов’язання держав досягнути 

визначеного мінімального рівня міжнародно-правового та/або 

внутрішньодержавного правового регулювання відносин у банківській сфері. 

У широкому розумінні автор пропонує включати до міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності і норми міжнародного «м’якого права». Таким 

чином, у широкому розумінні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

– це сукупність норм міжнародного права та норм міжнародного «м’якого» права, які 

регулюють міжнародні відносини у банківській сфері та закріплюють зобов’язання 

та/або прагнення держав досягнути визначеного мінімального рівня міжнародно-
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правового та/або внутрішньодержавного правового регулювання відносин у 

банківській сфері. 

3. За сферою дії сучасні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності 

вироблені в рамках більш ніж 30 міжнародних організацій та міжнародних утворень, 

що не мають статусу класичної міжнародної організації, на універсальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

4. На універсальному рівні міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності вироблені в рамках більш ніж 10 міжнародних організацій та утворень без 

статусу міжнародної організації, зокрема в рамках Базельського комітету з 

банківського нагляду, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Світової 

організації торгівлі, Ради з фінансової стабільності, Комітету з глобальної фінансової 

системи, Комітету з платежів та інфраструктури ринку, Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

коштів, Організації економічного співробітництва та розвитку. 

5. На регіональному та локальному рівнях міжнародно-правові стандарти 

банківської діяльності вироблені в рамках більш ніж 20 міжнародних організацій та 

утворень без статусу міжнародної організації, зокрема: 

‒ в Азії – в рамках Асоціації держав Південно-Східної Азії, Азіатського банку 

розвитку, Ради голів центральних банків держав Східної Азії та Тихоокеанського 

регіону, Форуму голів центральних банків держав Південно-Східної Азії, Нової 

Зеландії та Австралії, Організації центральних банків держав Південно-Східної Азії, 

Асоціації органів нагляду за діяльністю ринків фінансових послуг тихоокеанських 

держав, Регіональної групи з банківського нагляду держав Закавказзя, Центральної 

Азії та Російської Федерації; 

‒ в Африці – в рамках Асоціації центральних банків Африки, Центрального 

банку держав Західної Африки, Банку держав Центральної Африки, Співтовариства 

розвитку Півдня Африки, Співтовариства Східної Африки, Комітету органів 

банківського нагляду Західної та Центральної Африки; 

‒ в Америці – в рамках Асоціації органів нагляду за діяльністю банків Америки 

та Карибської групи органів банківського нагляду; 
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‒ в Європі – в рамках Європейського Союзу та Групи органів банківського 

нагляду Центральної та Східної Європи; 

‒ між арабськими державами – в рамках Ради з ісламських фінансових послуг, 

Ради голів центральних банків та органів монетарної політики арабських держав, 

Ради співробітництва арабських держав Перської затоки; 

‒ між офшорними державами – в рамках Групи органів нагляду міжнародних 

фінансових центрів; 

‒ між франкомовними державами – в рамках Групи органів банківського 

нагляду франкомовних держав. 

6. За предметом регулювання міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності можна поділити на стандарти доступу на ринок банківських послуг, 

стандарти пруденційного нагляду за діяльністю банків, стандарти монетарної 

політики та фінансової стабільності, стандарти розрахунків та нагляду (оверсайту) 

платіжних систем, стандарти побудови ефективної системи гарантування вкладів, 

стандарти запобігання та протидії використанню банківської системи для легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

розповсюдженню зброї масового знищення. 

7. Перші ініціативи щодо започаткування міжнародного співробітництва 

центральних банків держав світу виникають наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Необхідність активізації їх співробітництва була викликана, в першу чергу, тим, що в 

часи дії золотомонетного стандарту (запровадженого на підставі міжнародного 

договору, укладеного на Паризькій конференції 1867 р.) золоті запаси 

концентрувалися в скарбницях найрозвинутіших держав, а зменшення кількості 

золота на внутрішньому ринку держав світу могло призвести до криз ліквідності, 

дефіциту платіжного балансу та зростання безробіття. 

Теоретичним підґрунтям перших міжнародних рухів за започаткування 

співробітництва центральних банків держав світу стала висунута у 1907 р. ідея 

італійського державного діяча Луїджі Луццаті про необхідність досягнення 

«міжнародного монетарного миру» шляхом припинення «монетарної війни» між 

державами та забезпечення міжнародного співробітництва з постачання золота 
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неліквідним центральним банкам, а також пропозиція Секретаря Державного 

казначейства США Джорджа Кортелью про скликання європейської конференції 

центральних банків, яка знайшла своє відображення у першій міжнародній 

конференції центральних банків – Брюсельській конференції 1912 р. 

8. Першим міжнародно-правовим стандартом банківської діяльності (згідно з 

визначенням поняття «міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» у 

широкому розумінні, запропонованому у дослідженні) стали «Загальні принципи 

діяльності центральних банків» 1921 р. (також відомі під назвою «Маніфест 

центральних банків»), розроблені Головою Банку Англії Монтегю Норманом спільно 

з Президентом Федерального резервного банку м. Нью-Йорк Бенджаміном Стронгом. 

Основною метою прийняття «Маніфесту центральних банків» стало посилення 

незалежності центральних банків від політичного впливу в післявоєнній Європі: під 

час війни центральні банки перетворились у фактичних виконавців волі урядів з 

метою забезпечення фінансування військових витрат, що мало катастрофічні 

наслідки для економічної та фінансової ситуації в державах. 

«Маніфест» передбачав 14 принципів, які умовно можна згрупувати у наступні 

категорії: незалежність від уряду, чітке розмежування функцій центрального банку та 

комерційних банків, ефективне здійснення банківського нагляду та співробітництво 

між центральними банками (що включає конфіденційний обмін інформацією, 

забезпечення проведення іноземних банківських операцій, взаємне надання послуг). 

9. Після завершення Другої світової війни почали створюватися умови для 

активного розвитку міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. 

Зокрема, початок діяльності Міжнародного валютного фонду став відправною 

точкою створення глобального механізму консультацій держав стосовно їх 

економічної і фінансової політики та вироблення міжнародно-правових стандартів 

прозорості монетарної політики центральних банків, а також складання та поширення 

статистичної звітності, зокрема щодо основних показників діяльності банківського 

сектора економіки. 

Паралельно в післявоєнній Європі починають розвиватися регіональні 

інтеграційні процеси. Після укладення Римського договору про заснування 
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Європейського Економічного Співтовариства 1957 р. почало розвиватися регіональне 

співробітництво європейських держав з питань регулювання банківської діяльності, 

що знайшло відображення у Першій та Другій банківських директивах, які 

запровадили принцип «єдиної банківської ліцензії» або «банківського паспорту» – 

визнання дозволу на здійснення діяльності кредитної установи, виданого 

компетентними органами однієї держави-члена, на території інших держав-членів. 

Розвиток регіонального співробітництва європейських держав з питань 

регулювання банківської діяльності спонукав світові фінансові центри, які не були 

учасниками Європейського Економічного Співтовариства, передусім США, 

Швейцарію та Японію, до винесення на порядок денний питання про створення 

майданчика для вироблення міжнародно-правових стандартів з банківської діяльності 

на універсальному рівні – Базельського комітету з банківського нагляду. 

10. Створення Базельського комітету було спричинено рядом економічних, 

юридичних та інституційних причин.  

Економічною передумовою створення Базельського комітету виступила 

фінансова криза, спричинена колапсом Бреттон-Вудської системи фіксованих 

валютних курсів у 1973 р., що призвела до значного обсягу збитків від курсових 

коливань у багатьох банках світу та банкрутств ряду банків, зокрема 

західнонімецького банку «Банкхауз Херштатт» [Bankhaus Herstatt] в червні 1974 р. та 

провідного банку США «Національний банк Франкліна» [Franklin National Bank] у 

вересні 1974 р. 

До юридичних причин можна віднести те, що, незважаючи на все зростаючу 

глобалізацію послуг з фінансового посередництва та підвищення взаємозалежності 

на міжнародному фінансовому ринку, регулювання та контроль за діяльністю банків 

продовжували здійснюватися на внутрішньодержавному рівні, виходячи з 

національної специфіки правової системи та розподілу влади в рамках конкретної 

держави. 

З інституційної точки зору, існуючі на той час формати співпраці між 

державами (в рамках Міжнародного валютного фонду, Постійного комітету з питань 

європейської валюти [Euro-currency Standing Committee] держав «великої десятки», 
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Європейського економічного співтовариства та ін.) стосувалися переважно 

співробітництва з важливих питань фінансово-валютного ринку на 

макроекономічному рівні (наприклад, стосовно тенденцій розвитку світової 

економіки, стану валютного ринку і перспектив його розвитку, питань монетарної 

політики) та не передбачали взаємодію з питань регулювання та нагляду за діяльністю 

банків, що включає в основному питання мікроекономічного рівня. 

11. Зміст сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

знаходить своє відображення у правових механізмах контролю у сфері банківської 

діяльності. На сучасному етапі розвитку міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності правові механізми контролю у сфері банківської діяльності можна 

поділити на дві категорії: механізми зовнішнього контролю, які застосовують 

компетентні органи банківського нагляду по відношенню до банків, та механізми 

внутрішнього контролю, які банки застосовують самостійно по відношенню до 

внутрішніх процесів в рамках системи внутрішньобанківського контролю. 

До основних правових механізмів зовнішнього контролю у сфері банківської 

діяльності, віднесених до компетенції органів банківського нагляду, уявляється 

можливим віднести встановлення обов’язкових економічних нормативів діяльності 

банків, визначення особливого порядку погодження набуття або збільшення істотної 

участі в банках, визначення особливого порядку погодження керівників банків, 

контроль за операціями з пов’язаними особами банків, призначення куратора банку, 

застосування заходів впливу.  

До основних правових механізмів внутрішнього контролю у сфері банківської 

діяльності, які банки застосовують самостійно по відношенню до внутрішніх 

процесів в рамках системи внутрішньобанківського контролю, уявляється можливим 

віднести ризик-менеджмент, комплаєнс-контроль та внутрішній аудит банку. 

12. Провідна роль у виробленні міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності на універсальному рівні належить Базельському комітету з банківського 

нагляду. За понад 43 роки свого існування Базельським комітетом затверджено більш 

ніж 57 стандартів, 66 методичних рекомендацій, підготовлено більш ніж 26 оглядів 

найкращої практики з різноманітних питань банківського регулювання та нагляду. 
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Стандарти Базельського комітету за предметом регулювання уявляється 

можливим поділити на 4 основні групи: стандарти капіталу банків, стандарти 

ефективного нагляду за діяльністю банків та банківських груп, стандарти управління 

ризиками банків, стандарти ліквідності банків. 

Методичні рекомендації Базельського комітету за предметом регулювання 

стосуються 7 основних сфер: управління ризиками банків, ефективний нагляд за 

діяльністю банків та банківських груп, формування та розкриття інформації про 

капітал банків, корпоративне управління та комплаєнс в банках, вимоги до надання 

окремих банківських послуг, управління ліквідністю банків, вимоги до внутрішнього 

та зовнішнього аудиту банків. 

Огляди найкращої практики вироблені Базельським комітетом за 5 основними 

напрямками: управління ризиками банків, ефективний нагляд за діяльністю банків та 

міждержавне співробітництво в сфері нагляду за діяльністю банків, формування 

капіталу банків, оцінка та управління ліквідністю банків, принципи оплати праці та 

оцінки персоналу в банках. 

13. Практика вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі з торгівлі 

фінансовими послугами стосувалася обмежень на ринку переказу коштів, обмежень 

з транскордонного постачання фінансової інформації та діяльності іноземних 

постачальників фінансової інформації, а також обмежень щодо застосування режиму 

найбільшого сприяння та зобов’язань щодо доступу на ринок фінансових послуг. 

Державам-учасницям Світової організації торгівлі в якості винятка з положень 

ГАТС надано право застосовувати заходи пруденційного регулювання, в тому числі 

для захисту прав клієнтів, вкладників, інвесторів або з метою забезпечення цілісності 

та стабільності фінансової системи. На основі аналізу практики вирішення спорів в 

рамках СОТ встановлено, що заходи пруденційного регулювання можуть 

застосовуватися як виняток з будь-яких положень ГАТС, зокрема як виняток з 

режиму найбільшого сприяння (ст. ІІ ГАТС), із зобов’язань щодо доступу на ринок 

(ст. XVI ГАТС) та національного режиму (ст. XVII ГАТС). 

14. Переважна більшість регіональних та локальних моделей міжнародного 

регулювання банківської діяльності була створена з метою визначення порядку та 
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надання взаємної допомоги з імплементації стандартів Базельського комітету з 

банківського нагляду з урахуванням місцевої специфіки, а також розвитку 

національних банківських систем, обміну досвідом та проведення навчально-освітніх 

заходів, спрямованих на підвищення рівня знань працівників органів банківського 

регулювання та нагляду. 

15. Розвиток регіональних європейських стандартів банківської діяльності був 

обумовлений цілеспрямованою політикою в рамках Європейського Економічного 

Співтовариства та Європейського Союзу з метою формування єдиного внутрішнього 

ринку, в тому числі впровадження свободи надання банківських послуг, свободи руху 

капіталу та свободи заснування суб’єктів господарювання.  

З 2012 року формування Економічного та валютного союзу в рамках ЄС 

перейшло у завершальну стадію у зв’язку з прийняттям рішення про створення 

Європейського банківського союзу, що передбачає впровадження централізованого 

механізму застосування норм банківського права ЄС на рівні інституцій ЄС та 

складається з трьох основних елементів (опор): Єдиний механізм нагляду, Єдиний 

механізм санації, Європейська система гарантування вкладів.  

16. Для забезпечення повної імплементації Основних принципів ефективного 

банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду необхідно внести 

зміни до законодавства України, спрямовані на надання Національному банку 

України повноважень із встановлення пруденційних вимог залежно від профілю 

ризиків та системної важливості банків, проведення інспекційних перевірок 

учасників банківських груп, материнської компанії банку та пов’язаних з нею осіб, 

здійснення колективної оцінки придатності членів правління та спостережної ради 

банку, застосування до банків превентивних заходів, удосконалення контролю за 

власниками істотної участі в банку, інвестиційною діяльністю банку, покращення 

співробітництва з іншими державними органами, забезпечення переходу до ризик-

орієнтованого банківського нагляду та запровадження нових підходів до банківського 

нагляду, удосконалення системи корпоративного управління та управління ризиками 

в банках, посилення вимог до капіталу банків, а також вимог до розкриття банками 

інформації.  
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17. Проблема неповної відповідності змісту окремих міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності специфіці правової системи України найбільш 

виразно виявляється у комплексі питань, які випливають з можливості прийняття 

органом банківського нагляду рішень на основі професійного судження. 

Використання професійного судження, що включає суб’єктивний аспект, без 

зазначення в законодавстві чіткого переліку підстав і наглядових рішень, які їм 

кореспондують, може розглядатися як таке, що суперечить основам публічного 

правопорядку в Україні, зокрема статті 19 Конституції України, та містить високий 

ризик судового оскарження рішень, винесених на основі професійного судження, що 

підтверджується існуючою судовою практикою. 
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