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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сутність системних реформ, що відбуваються
в Україні сьогодні, є утвердженням європейських цінностей у всіх сферах
суспільного життя. З огляду на стратегічні напрями розвитку нашої
держави, удосконалення правового регулювання банківської системи, як
«кровоносної системи» економіки держави, є одним із головних
пріоритетів України. Важливим питанням забезпечення фінансової
безпеки держави є постійне вдосконалення правового регулювання
банківських відносин з метою гарантування стабільності банківської
системи, а також забезпечення правових засад надання сучасних та
якісних банківських послуг.

Економіка України потребує розвитку та модернізації, обумовлених її
евроінтеграційним курсом. Функціонування банківської системи ЄС на чолі з
Європейським центральним банком (далі – ЄЦБ) і національними
центральними банками держав – членів ЄС є прикладом правового
регулювання та адміністративної діяльності.

Вивчення досвіду і особливостей формування Європейської системи
центральних банків, а також грошово-кредитної політики його головного
монетарного центру – ЄЦБ, має не лише теоретичне, а й важливе практичне
значення. У цій площині актуальності набуває дослідження діяльності,
повноважень та функцій Національного банку України (далі – НБУ) як
основного регулятора грошово-кредитної політики держави.

Сучасний стан наукових розробок з окресленої тематики перебуває на
недостатньому рівні, що виражається у відсутності комплексних правових
досліджень, де було б ураховано усі тенденції зміни банківського
законодавства в сучасний період відповідно до його євроінтеграційної
спрямованості.

Необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання
банківських відносин в Україні відповідно до правового регулювання в
Європейському Союзі та потреба в належному науковому обґрунтуванні
цього процесу свідчить про актуальність теми дисертаційного дослідження,
що й визначило її вибір.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог Закону
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», положень
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016–2020 рр., затвердженої Указом Президента України від
26.02.2016 р. № 68/2016, Пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 р., затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942,
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр.,
затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових
наук України від 03.03.2016 р., а також Планів науково-дослідної роботи
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема
дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою юридичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Протокол від 22.12.2014 р. № 4).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на
основі аналізу міжнародного та національного права, зарубіжного досвіду
розглянути правове регулювання банківських відносин в Україні та в країнах-
членах Європейського Союзу, окреслити шляхи, спрямовані на удосконалення
національного законодавства щодо регулювання банківських відносин в
умовах євроінтеграційних процесів.

Реалізація вказаної мети зумовила необхідність послідовного вирішення
таких завдань:

– розкрити поняття «банківські відносини», «банківська система»,
«регулювання банківських відносин» та «адаптація банківського
законодавства»;

– проаналізувати програмні документи у сфері адаптації національної
банківської системи відповідно до вимог Європейського Союзу;

– охарактеризувати правові принципи регулювання банківської
діяльності в Європейському Союзі та Україні;

– з’ясувати теоретичні засади фінансово-правового статусу
Національного банку Україні та дослідити правовий статус Європейського
центрального банку та центральних банків країн Європейського Союзу;

– дослідити основні заходи щодо адаптації банківського законодавства
України відповідно до вимог Європейського Союзу;

– розробити теоретичні засади механізму звернення банків у відповідні
органи з приводу втручання в їхню діяльність чи порушення їх незалежності
державними органами;

– дослідити правовий механізм стрес-тестування банківських установ в
Україні та країнах-членах Європейського Союзу;

– розробити та надати пропозиції щодо основних шляхів вдосконалення
банківського законодавства України у процесі його адаптації з правом
Європейського Союзу.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері
правового регулювання банківської системи України в умовах
євроінтеграції.

Предмет дослідження – правове регулювання банківських відносин в
Україні та країнах-членах Європейського Союзу.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система
загальних та спеціальних методів наукового пізнання, що дозволяє розкрити
поставлені завдання всебічно в єдності їх змісту та форми.

Діалектичний метод пізнання суспільних відносин і правових явищ
застосовувався в процесі дослідження тенденцій розвитку банківських
відносин та становлення банківської системи; метод історизму
використовувався для висвітлення генези понять «банківська система» та
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«банківські відносини», характеристики засад здійснення банківської
діяльності (підрозділи 1.1, 1.2); системно-структурний метод – для
встановлення внутрішньої побудови механізму правового регулювання
банківських відносин та розроблення класифікації принципів здійснення
банківської діяльності (підрозділи 1.1, 1.3); метод функціонального аналізу
застосовувався при формуванні правової характеристики сутності
банківської діяльності як поліфункціональної правової категорії (підрозділи
1.1, 2.3, 3.1); статистичні методи використані з метою збору інформації, а
також узагальнення статистичних даних щодо проблем правового
регулювання банківських відносин; формально-логічний (догматичний) –
для уточнення понятійного апарату (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.3);
порівняльно-правовий метод – у процесі порівняння міжнародно-правових, а
також національних правових актів, що дало можливість запропонувати
конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України
(розділи 1–3). Названі методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і
взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту і об’єктивність
дослідження.

Нормативною основою дослідження є Конституція України,
міжнародні документи, закони України, нормативно-правові акти
підзаконного рівня, спрямовані на врегулювання відносин у сфері правового
регулювання банківських відносин в Україні, а також відповідні документи
Європейського Союзу.

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці у
галузі теорії права та держави, цивільного та адміністративного права,
фінансового права та міжнародного права, підготовлені, зокрема,
А. Берлачем, І. Безклубим, Л. Вороновою, А. Гальчинським, Д. Гетманцевим,
Н. Губерською, І. Д’яконовою, А. Єпіфановим, І. Заверухою, Н. Златіною,
Н.Ковалко, О. Костюком, В. Кротюком, М. Кучерявенком, Т. Латковською,
О. Музикою-Стефанчук, А. Нечай, О. Орлюк, С. Очкуренком, Н. Пришвою,
А. Пишним, Л. Савченко, М. Сідаком, В. Сікорою, В. Стельмахом,
А. Шаповалом, Г. Шемшученком та ін. Вагомий внесок у дослідження
євроінтеграційних процесів зробили такі зарубіжні науковці: С. Гоффман,
К. Дойч, П. Кеннен, Р. Манделл, А. Мілвард, Г. Фейгін та інші.

Емпіричну базу складають акти, аналітичні та інформаційні матеріали
Національного банку України, документи Європейського центрального
банку, центральних банків країн – членів ЄС, матеріали офіційної
статистики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним із перших комплексних правових досліджень,
присвячених теоретичним і практичним проблемам правового регулювання
банківських відносин в Україні та країнах – членах ЄС в умовах
євроінтеграції. За результатами дослідження обґрунтовано нові концептуальні
теоретичні та прикладні положення й висновки, з яких найбільш значущі
наступні:
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уперше:
– розроблено теоретичні засади механізму звернення банків у

відповідні органи з приводу втручання в їхню діяльність чи порушення
їхньої незалежності державними органами; запропоновано на
законодавчому рівні передбачити залучення таких органів, як Незалежна
асоціація банків України та Асоціація українських банків в якості
посередника (медіатора) при вирішенні спорів з приводу втручання
державних органів в діяльність банків;

– встановлено факт невідповідності застосування термінології в процесі
адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС; запропоновано
первинно, при окресленні процесу приведення національного законодавства у
відповідність до права ЄС, застосовувати поняття «адаптація банківського
законодавства», а поняття «гармонізація банківського законодавства» – після
набрання країною членства в ЄС;

– досліджено та проведено порівняння правового механізму стрес-
тестування банківських установ у країнах ЄС та в Україні; на основі аналізу
зарубіжного досвіду доведено, що стрес-тестування банківських установ має
позитивний вплив як для самих банків, так і для їх реальних чи потенційних
клієнтів, оскільки дає уявлення про фінансовий стан банку, сприяє мінімізації
масштабів державного впливу на роботу ринків фінансових послуг, а гроші
платників податків не витрачаються на марну націоналізацію; дає додатковий
шанс слабким банкам уникнути дефолту; є окремим засобом здійснення
банківського нагляду, який в Україні не знайшов належного застосування,
проте потребує запровадження з метою виконання взятих на себе державою
зобов’язань у процесі євроінтеграції;

удосконалено:
– теоретичні погляди на принципи публічної банківської діяльності в

Україні, які охоплюють принципи (засади) організації та здійснення
банківської діяльності (законності, верховенства права і прямої дії
Конституції України; верховенства права та законних інтересів учасників
банківської діяльності, правового регулювання банківської діяльності;
самостійності та незалежності НБУ; незалежності організації і діяльності
банків України; надання банківських послуг і здійснення банківських
операцій виключно на підставі ліцензій; колегіальності; дотримання
банківської таємниці; діяльності банків у межах реально залучених ресурсів;
повної економічної самостійності); принципи (засади) банківського контролю
(нагляду) (об’єктивності; незалежності; компетентності; гласності;
ефективності; відповідальності);

– визначення поняття «банківська система» під якою пропонується
розуміти історично сформовану та законодавчо закріплену сукупність банків
(НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків у державі, що
функціонують у межах єдиної фінансової системи);

– доктринальні погляди на поняття «банківська діяльність», що
пропонується визначати як сукупність банківських послуг, що систематично
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надаються банками, відповідно до передбаченого законом переліку, з метою
отримання прибутку;

дістали подальшого розвитку:
– дослідження правового статусу центральних банків Польщі та

Німеччини, що дозволило виявити схожі та відмінні риси у порівнянні з
фінансово-правовим регулюванням діяльності НБУ;

– основні термінологічні засади адаптації банківського законодавства
України з правом ЄС, на підставі чого розмежовано такі поняття, як
«адаптація банківського законодавства», «гармонізація банківського
законодавства», «імплементація банківського законодавства»;

– наукові обґрунтування про необхідність належно, ефективно та
своєчасно здійснювати адаптацію у сфері банківського регулювання
відповідно до стандартів ЄС;

– аналіз програмних документів у сфері регулювання банківських
відносин, що дало змогу виявити деякі суперечності та недоліки: брак
аналітичних висновків щодо причин девальвації, інфляції та банківської
кризи, високу частку державних банків в активах банківської системи,
зменшення кількості банків.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного
дослідження полягає у тому, що вони становлять як науково-практичний, так
і практичний інтерес і можуть бути використані у:

– науково-дослідній сфері – в процесі дослідження проблем
вдосконалення правового регулювання банківських відносин. Результати
наукового дослідження були використані в процесі підготовки науково-
технічного звіту за результатами науково-дослідної роботи ДВНЗ
«Університет банківської справи» на тему: «Реформування фінансово-
кредитної системи: методологія та практика» (Довідка про впровадження
результатів наукового дослідження від 21.11. 2017 р.);

– практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у
дисертації, є доречними для їх використання у практичній прокурорсько-
слідчій діяльності (Акт про впровадження наукових розробок у практичну
діяльність управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними
організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури
України від 16 11. 2017 р.); висновки та пропозиції автора можуть також бути
використані у діяльності суду, зокрема, при вирішенні спорів за участю
фінансових установ, органів державної влади, місцевого самоврядування,
юридичних та фізичних осіб (Акт про впровадження наукових розробок у
діяльність Верховного суду України від 27.12.2017 р.);

– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін
«Фінансове право», «Банківське право», «Емісійне право» та інших
навчальних курсів, а також при написанні підручників, навчальних
посібників, методичних рекомендацій, у процесі професійної підготовки,
перепідготовки й підвищення кваліфікації службових осіб органів
публічної влади.
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його
основні висновки та рекомендації оприлюднені на: Науково-практичному
круглому столі «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період»
(м. Київ, 21 листопада 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції
«Цінність права, як найефективнішого регулятора суспільних відносин»
(м. Харків, 2–3 жовтня 2015 р.), ІІІ Всеукраїнському науково-практичному
круглому столі «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період»
(м. Київ, 4 грудня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції
«Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, 27–28
лютого 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.),
ІV Всеукраїнському науково-практичному круглому столі «Проблеми теорії
фінансового права в сучасний період» пам’яті професора Л.К. Воронової
(м. Київ, 28 листопада 2016 р.), постійно діючому науковому семінарі
«Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції»
(м. Київ, квітень 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні»
(м. Запоріжжя, 24–25 березня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ,
19 травня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та
практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (м. Київ,
8 червня 2018 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дослідження
знайшли відображення в 16 наукових публікаціях: 3 статтях у наукових
вітчизняних фахових виданнях, 3 статтях у закордонних наукових виданнях;
10 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях та
круглих столах.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації,
вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить
245 сторінок, з них основного тексту – 193 сторінки. Список використаних
джерел налічує 290 найменувань і займає 30 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з
науковими програмами, планами, темами, встановлено мету та завдання
роботи, визначено її об’єкт і предмет, методологічну, нормативну та науково-
теоретичну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення
одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію і впровадження,
публікації, структуру та обсяги роботи.

Розділ 1 «Теоретико-правові основи регулювання банківських
відносин» складається із трьох підрозділів, в яких розглядається
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методологія та джерела дослідження правового регулювання банківських
відносин в Україні та країнах-членах ЄС, аналізується розвиток наукової
думки щодо поняття і змісту банківських відносин та банківської
діяльності, досліджується значення принципів в регулюванні банківської
діяльності.

У підрозділі 1.1 «Публічні банківські відносини: поняття та вплив на
банківську діяльність» здійснено аналіз наукових підходів щодо оцінки та
розкриття сутності понять «банківська система» та «банківські
відносини».

Розглянуто погляди науковців на класифікацію етапів становлення та
розвитку банківської системи України, розкрито процес еволюції науково-
теоретичних підходів до регулювання банківських відносин, в залежності від
етапу функціонування банківської системи.

З’ясовано, що банківські відносини належать до сфери як публічно-
правового, так і приватно-правового регулювання. Публічні банківські
відносини – це урегульовані нормами права суспільні відносини, що
складаються в сфері банківської діяльності (емісійної діяльності НБУ,
організації банківської системи тощо), де одна сторона наділена владними
повноваженнями.

Підтримуючи інституційний підхід до визначення поняття «банківська
система», запропоновано визначити банківську систему як історично
сформовану та законодавчо закріплену сукупність банківських установ (НБУ
та інших банків, а також філій іноземних банків у державі, що функціонують у
межах єдиної фінансової системи).

Підрозділ 1.2 «Нормативно-правове забезпечення регулювання
банківських відносин в Україні та Європейському Союзі» присвячений
дослідженню методів, функцій, ознак ефективності правового регулювання
банківських відносин в Україні та країнах-членах ЄС та досліджені джерел
регулювання банківських відносин в Україні.

За результатами аналізу запропоновано авторське визначення поняття
«регулювання банківських відносин» як впорядкування державою відносин,
які виникають у сфері управління банківською системою; це процес
врегулювання нормами публічного та приватного права суспільних
відносин, що виникають, змінюються та припиняються у процесі діяльності
банків.

Констатовано, що правове регулювання банківських відносин є
нормативним впливом на суспільні відносини (з метою їхнього
упорядкування, та розвитку) у сфері банківської діяльності, що виражається
через систему правових норм та методів.

Зроблено висновок щодо недоцільності розробки та прийняття
єдиного кодифікованого акту у сфері банківських відносин – Банківського
кодексу. Швидкоплинність вимог щодо ефективної реалізації відносин, що
входять до кола банківського регулювання, та виклики, що постають перед
банківською системою у зв’язку зі змінами у глобальній економічній
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ситуації, потребують швидкого реагування законодавця, шляхом внесення
змін до нормативних актів. Прийняття Банківського кодексу не вирішить
питання гармонізації усіх нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність банківських установ, а відтак не забезпечить сталого розвитку
банківської системи.

Здійснено огляд міжнародного досвіду правового регулювання
банківських відносин та проаналізовано основні програмні документи у
сфері гармонізації вітчизняної банківської системи із вимогами ЄС.

У підрозділі 1.3 «Правові принципи регулювання банківської діяльності
в Європейському Союзі та Україні» досліджені та розмежовані правові
принципи регулювання банківської діяльності.

На підставі поділу принципів публічної банківської діяльності на
принципи організації та здійснення банківської діяльності, принципи
банківського контролю та нагляду, зроблено висновок щодо їх ролі у
правовому регулюванні фінансової діяльності загалом і, банківської, зокрема.
Зазначено, що принципи виступають у якості ідей, які спрямовують
законодавця до визначення напрямів вдосконалення відповідних галузевих
норм.

З метою належного регулювання банківської діяльності та
ефективного функціонування банківської системи в Україні необхідно
щоб європейські принципи, закріплені в Директивах ЄС (Директива
2006/48/ЄС, Директива 2009/110/ЄС, Директива 2013/36/ЄС тощо)
знайшли своє відображення в національному законодавстві України, що
дасть змогу не тільки адаптувати вітчизняну банківську систему до
європейських стандартів, але і введе українські банки до кола суб’єктів
банківської системи ЄС.

Вказано на необхідність розробити механізм звернення банків у
відповідні органи з приводу втручання в їх діяльність чи порушення їх
незалежності з боку державних органів. Запропоновано на законодавчому
рівні передбачити залучення таких органів, як Незалежна асоціація банків
України та Асоціація українських банків в якості посередника (медіатора) при
вирішенні спорів з приводу втручання органів державної влади або
управління в діяльність банків. Аргументовано необхідність нормативно
визначити детермінанти оптимального рівня державного регулювання
банківської діяльності та законодавчо визначити доцільні заходи державного
втручання у банківську діяльність.

Розділ 2 «Правовий статус центральних банківських установ»
складається з чотирьох підрозділів, присвячених загальній характеристиці
суб’єктів банківських правовідносин. аналізу фінансово-правового статусу
Національного банку України, правового статусу Європейського
центрального банку та центральних банків країн ЄС.

У підрозділі 2.1 «Загальна характеристика суб’єктів банківських
правовідносин» розкрито поняття «суб’єкт банківських правовідносин», на
основі аналізу наукових юридичних джерел та нормативно-правових актів
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у сфері банківських відносин охарактеризовано поняття «банк», проведено
класифікацію банків (за спеціалізацією, за формою власності), досліджено
правовий статус окремих суб’єктів банківських відносин.

Банківськими є відносини, які виникають у сфері банківської діяльності
між суб’єктами, що мають юридичний зв’язок організаційного і майнового
характеру та які врегульовані нормами банківського права. До суб’єктів
банківських правовідносин належать НБУ, банки та філії іноземних банків, а
також громадяни, юридичні особи (як кінцеві споживачі) та інші суб’єкти
(наприклад, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб), якщо їм делеговані
повноваження у сфері організації та контролю за здійсненням банківської
діяльності.

Констатовано, що частка державних банків в активах банківської
системи становить 53,9 відсотків, під контролем державних банків перебуває
53,6 відсотків банківських депозитів, що вказує на низьку
конкурентноспроможність банківського сектору України.

У підрозділі 2.2 «Фінансово-правовий статус Національного банку
України» досліджено засади правового регулювання, роль, функції, ознаки та
задачі центрального банку України.

Встановлено, що центральні банки займають провідне місце в
регулюванні банківської діяльності та забезпеченні стабільності банківської
системи. Вони є фінансовими агентами уряду, банки банків та як провідники
монетарної політики мають суттєвий вплив на розвиток економіки країни в
цілому.

Проаналізовано підходи науковців з приводу місця НБУ в системі
органів державної влади. Сформульовано, що побудова структури НБУ за
принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням не потребує
вдосконалення, проте в діяльності керівних органів центрального банку
України необхідний якісно новий підхід у частині заміни статусу членів Ради
НБУ, а також слід переглянути засади персональної відповідальності голови
центрального банку та членів Ради НБУ.

На основі аналізу зарубіжного законодавства досліджено правовий
статус, основні функції центральних банків Грузії, Великобританії,
Бельгії, Естонії, Словенії тощо та аргументовано, що країни з відносно
незалежним центральним банком досягають кращих результатів в
економіці, ніж країни, де центральний банк є органом з обмеженою
незалежністю.

З огляду на євроінтеграційну спрямованість нашої держави,
підтримано пропозиції науковців щодо внесення доповнення до Закону
України «Про Національний банк України» в частині визначення основної
мети діяльності НБУ (подібно до Європейського центрального банку та
центральних банків держав-членів Європейського Союзу). Запропоновано
викласти ст. 61 Закону у наступній редакції: «Основна мета діяльності
Національного банку України – забезпечення стабільності грошово-кредитної
політики України».
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У підрозділі 2.3 «Правовий статус Європейського Центрального
Банку» приділено увагу правовому статусу Європейського Центрального
Банку.

Охарактеризовано передумови виникнення та функціонування ЄЦБ, а
також окреслено та проаналізовано основні характеристики його правового
статусу.

За результатами аналізу європейського законодавства, з’ясовано
головну мету ЄЦБ (підтриманні грошової стабільності в Європейській
Валютній Системи). Проаналізовано стратегії, інструменти грошово-
кредитної політики, функції, завдання, структуру та повноваження органів
ЄЦБ. Зроблено висновок, що чітке закріплення основної мети ЄЦБ слугує
запорукою для ефективної організації його діяльності. Згідно зі ст. 282
Договору про функціонування ЄС зазначений банк разом з національними
центральними банками утворюють Європейську систему центральних банків
та провадять монетарну політику Союзу.

У підрозділі 2.4 «Правовий статус центральних банків країн
Європейського Союзу (на прикладі Республіки Польщі та Федеративної
республіки Німеччини)» розглянута структура банківської системи
Європейського Союзу, особливості створення та функціонування центральних
банків у країнах-членах ЄС на прикладі Республіки Польща та Федеративної
Республіки Німеччина (німецька модель центрального банку є базовою у
країнах Центральної Європи).

Системний моніторинг європейського законодавства надав змогу
стверджувати, що національні центральні банки створюються як незалежні
юридичні особи. Їх правовий статус визначається нормами законів про
центральні банки, статутами, нормами валютного законодавства. Зазвичай
основним правовим актом, що регламентує діяльність центрального банку, є
Закон про центральний банк, де чітко сформульовані завдання та основні
напрями діяльності центрального банку.

Визначено, що до основних аспектів правового статусу та засад
створення й діяльності національних центральних банків відносять питання
щодо організаційно-правової форми; засад публічно-правової чи приватно-
правової організації, характеристики центрального банку як юридичної особи;
основні підходи щодо визначення його ролі, основної мети, завдань,
принципів, місця серед органів державної влади країни, його
підпорядкування, кола повноважень, функцій, механізмів, які допомагають
розв’язати завдання у сфері їхньої діяльності, структури, порядків
формування органів управління, особливостей ухвалення рішень, принципи та
механізми формування та затвердження кошторису, а також незалежності
центрального банку тощо.

Розділ 3 «Адаптація банківського законодавства України в умовах
євроінтеграційних процесів» складається із двох підрозділів, у яких
розглянуті основні шляхи вдосконалення банківського законодавства України
відповідно до вимог ЄС.
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У підрозділі 3.1 «Основні заходи щодо адаптації банківського
законодавства України відповідно до вимог ЄС» розглянуто проблемні
питання адаптації українського законодавства до вимог ЄС та надано
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке
регламентує регулювання банківських відносин. Наголошено на необхідності
випереджувального характеру запровадження нових стандартів вітчизняного
законодавства, які б відповідали сучасним викликам та кризам не тільки
української, але і європейської площини.

Комплексно проаналізовано норми, які відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС Україна має імплементувати. Встановлено, що
58 актів стосуються безпосередньо фінансового сектору, з яких імплементація
щонайменше 20 актів належить до компетенції НБУ.

Аргументовано, що адаптація національного регулювання фінансових
ринків в Україні до стандартів ЄС надасть змогу розвинути чинну
інфраструктуру фінансового ринку.

Автором продемонстровано співвідношення та відмінності у
визначенні таких ключових понять, як «адаптація», «гармонізація»,
«імплементація». Запропоновано визначення поняття адаптації банківського
законодавства як процесу створення єдиних стандартів, направленим на
створення узгодженості законів, положень, стандартів та практики з тією
метою, щоб одні і ті ж правила застосовувались до фізичних та юридичних
осіб, які діють в країні відповідно до взятих Україною зобов’язань за Угодою
про асоціацію.

Проведено аналіз поняття «acquis communautaire» відповідно до
тлумачень Суду Правосуддя Європейських співтовариств, а також
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.

У підрозділі 3.2 «Основні шляхи вдосконалення банківського
законодавства України у процесі його адаптації з правом Європейського
Союзу» досліджено основні проблемні питання процесу адаптації
банківського законодавства України.

Здійснено порівняльно-правовий аналіз регулювання захисту банківської
таємниці відповідно до законодавства України та Швейцарії; визначено, що
правовий механізм захисту банківської таємниці в Україні потребує
вдосконалення. Норми національного фінансового законодавства мають бути
приведені відповідно до вимог ЄС, а саме Директиви 2015/849 Європейського
парламенту та Ради, що надасть Україні можливість доступу до інформації про
рахунки та вклади громадян, відкриті на території США, країн-членів ЄС та
країн, які також ратифікують цю директиву про обмін інформацією.

Досліджено такі напрямки адаптації вітчизняного банківського сектору
із європейським рівнем, як вдосконалення системи стрес-тестування банків;
питання діяльності спеціалізованих банківських установ в Україні та ЄС;
питання створення єдиного мегарегулятора фінансового ринку крізь призму
вивчення зарубіжного досвіду.
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ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано
розв’язання наукового завдання щодо удосконалення правового регулювання
банківських відносин в Україні в умовах євроінтеграції. У результаті
проведеного дослідження сформульовано низку висновків і рекомендацій,
спрямованих на досягнення поставленої мети.

Запропоновано авторські визначення окремих понять, а саме:
адаптація банківського законодавства – процес створення єдиних
стандартів, направлених на досягнення узгодженості законів, положень,
стандартів та практики з тією метою, щоб одні й ті ж правила
застосовувалися до фізичних та юридичних осіб, які діють в країні
відповідно до взятих Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію;
банківська система – це історично сформована та законодавчо закріплена
сукупність банків (НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків у
державі, що функціонують у межах єдиної фінансової системи); банківська
діяльність – це сукупність банківських послуг, що систематично надаються
банками, відповідно до передбаченого законом переліку, з метою отримання
прибутку; регулювання банківських відносин – процес впорядкування
державою відносин, які виникають у сфері управління банківською
системою; це процес врегулювання нормами публічного та приватного права
суспільних відносини, що виникають, змінюються та припиняються у
процесі діяльності банківських установ. Суть правового регулювання
банківських відносин полягає у нормативно-організаційному впливі на
суб’єктів цих відносин з метою їхнього упорядкування та розвитку
відповідно до суспільних інтересів.

Вагома група правових актів, що справляють значний вплив на
регулювання банківських відносин, – програмні документи, затверджені
Кабінетом Міністрів України, НБУ, Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку України (Комплексна програма розвитку фінансового
сектору України до 2020 р., Стратегія розвитку банківської системи України
2016–2020 рр., Засади стратегічного реформування державного банківського
сектору до 2025 р. та ін.). Комплексний аналіз цих актів дав можливість
виявити суперечності та недоліки окремих програмних документів:
невідповідність ряду норм, задекларованих у Комплексній програмі розвитку
фінансового сектору України до 2020 р., що реалізує НБУ, реальним викликам
фінансового сектору; декларація головної цілі Програми розвитку
фінансового сектору України д 2020 р. суперечить визначенню її цілі –
зменшенню кількості банків (зменшення кількості банківських установ
суперечить принципам ринкової економіки), бракує аналітичних висновків
щодо причин девальвації, інфляції і банківської кризи (що, своєю чергою, не
дозволяє сформувати системного бачення шляхів їх подолання та тягне за
собою помилкові дії з боку НБУ, що суперечать стандартам та директивам ЄС
і поглиблюють кризу фінансового сектору), висока частка державних банків



13

(значний розмір державного банківського капіталу) в активах банківської
системи може вказувати на її низьку конкурентноспроможність тощо.

Розглянуто загальні та спеціальні принципи регулювання банківською
сферою в ЄС (відповідно до директив), а також принципи публічної
банківської діяльності в Україні. Останні згруповано наступним чином:
принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності; принципи
(засади) банківського контролю (нагляду). До першої групи віднесені
принципи: законності, верховенства права і прямої дії Конституції України;
верховенства прав та законних інтересів учасників банківської діяльності;
правового регулювання банківської діяльності, самостійності та незалежності
НБУ; незалежності та фінансової стабільності банків та інших фінансово-
кредитних установ; поєднання приватних та публічних інтересів у процесі
державного регулювання банківської діяльності; надання банківських послуг і
здійснення банківських операцій винятково на підставі ліцензій; дозвільного
характеру банківської діяльності; прозорості діяльності банків й інших
фінансово-кредитних установ; дотримання банківської таємниці; діяльності
банків у межах реально залучених ресурсів. До другої групи віднесено
принципи об’єктивності; незалежності банківського нагляду та контролю;
компетентність; плановість; ефективність; відповідальність та інші.

З’ясовано передумови виникнення та функціонування ЄЦБ, окреслено
та проаналізовано основні елементи його правового статусу. Визначено, що
чітке закріплення основної мети ЄЦБ слугує запорукою ефективної організації
його діяльності. Обґрунтовано, що в контексті евроінтеграційної
спрямованості України, закріплення основної мети діяльності для НБУ, –
забезпечення стабільності грошово-кредитної політики – послугує
максимально ефективному механізму його діяльності.

Порівняльне дослідження правового статусу центробанків Польщі та
Німеччини дозволило виявити схожі та відмінні риси у порівнянні з
фінансово-правовим регулюванням діяльності НБУ. Визначено, що до
основних аспектів правового статусу та засад створення й діяльності
національних центральних банків відносять питання щодо їх організаційно-
правової форми; засад публічно-правової чи приватно-правової організації,
характеристики центрального банку як юридичної особи; основні підходи
щодо визначення його ролі, основної мети, завдань, принципів, місця серед
органів державної влади країни, його підпорядкування, кола повноважень,
функцій, механізмів, які допомагають розв’язати завдання у сфері їхньої
діяльності, структури, порядків формування органів управління, особливостей
ухвалення рішень, принципи та механізми формування та затвердження
кошторису, а також незалежності центрального банку тощо.

Аналіз наукових досліджень у сфері адаптації банківського
законодавства України до права ЄС дає підстави стверджувати про: існування
певних прогалин у національному банківському законодавстві, у порівнянні із
правом ЄС; відсутність чіткого механізму адаптації положень acquis;
проблеми з перекладом норм і стандартів здійснення банківської діяльності
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ЄС, двозначне їх трактування, несистемність у визначенні понять і термінів
(наприклад, щодо «банківської таємниці», «банківської інформації»); повільне
впровадження вітчизняними банківськими установами рекомендацій
«Базель ІІ» та «Базель ІІІ»; недосконалу методику стрес-тестування банків в
Україні (на основі статистичних даних НБУ розглянуто банківські установи,
які пройшли стрес-тести, але потребують відновлення капіталізації відповідно
до поточних потреб, що забезпечить стабільність банківського сектору
України тощо).

Доведено, що в чинному законодавстві України відсутній чітко
визначений механізм звернення банків й інших фінансово-кредитних установ
до відповідних органів з приводу втручання в їхню діяльність чи порушення
їх незалежності державними органами. Можливе застосування загальних
положень щодо подання та розгляду скарг на дії чи бездіяльність посадових
осіб органів публічної влади. Проте банківська діяльність має таку
особливість, як ризики оперування коштами вкладників внаслідок:
недобросовісності учасників банківських й супутніх із ними відносин,
інфляції, кризових явищ тощо. Запропоновано на законодавчому рівні
передбачити залучення таких органів, як Незалежна асоціація банків України
та Асоціація українських банків в якості посередника (медіатора) при
вирішенні спорів з приводу втручання державних органів в діяльність банків.

Аргументовано, що головними теоретичними інструментами
дослідження оптимізації банківського регулювання є «корисність
регулювання» і «витрати регулювання». Державне регулювання банківської
діяльності можна назвати раціональним, якщо корисність від нього перевищує
пов’язані з ним витрати, або оптимальним, якщо різниця корисності
регулювання і витрат, пов’язаних з регулюванням банківської діяльності,
найбільша.

Проведено комплексний аналіз понять «гармонізація» та «адаптація»,
що закріплені в низці рамкових угод між Україною та ЄС, і є базовими
термінами для окреслення процесу увідповіднення законодавства країни, що
має на меті вступ до ЄС. Доведено, що відмінність визначень зазначених
понять призводить до неправильного їх застосування та хибних тлумачень.
Сформульовано висновок про те, що відповідно до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, основною метою визначена «політична асоціація» та
«економічна інтеграція», що має бути досягнута шляхом поступової адаптації
законодавства України до acquis ЄС. Обґрунтовано, що процес узгодження
національних норм з європейськими стандартами здійснення банківської
діяльності найкраще характеризується терміном «адаптація».
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АНОТАЦІЯ

Савенкова В.Г. Правове регулювання банківських відносин в
Україні та країнах-членах Європейського Союзу. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018.

Дисертація є комплексним правовим дослідженням проблем правового
регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах ЄС в умовах
євроінтеграції.

У роботі вирішено низку наукових завдань щодо розробки
теоретичних, правових та практичних засад, спрямованих на врегулювання
банківських відносин в Україні в умовах євроінтеграційних процесів, а також
досліджено основні заходи адаптації банківського законодавства України
відповідно до вимог ЄС; розглянуто засади фінансово-правового статусу НБУ
та досліджено правовий статус ЄЦБ та центральних банків країн ЄС.
Проаналізовані програмні документи у сфері адаптації національної
банківської системи відповідно до вимог ЄС. За результатами дослідження
обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та прикладні положення й
висновки.
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регулювання банківських відносин, адаптація банківського законодавства,
центральний банк, банківські відносини в Україні та ЄС, банківське
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АННОТАЦИЯ

Савенкова В.Г. Правовое регулирование банковских отношений в
Украине и странах-членах Европейского Союза. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
право; информационное право. – Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018.

Диссертация является комплексным исследованием проблем правового
регулирования банковских отношений в Украине и странах-членах ЕС в
условиях евроинтеграции.

В работе решен ряд научных заданий относительно разработки
теоретических, правовых и практических принципов, направленных на
урегулирование банковских отношений в Украине и странах-членах ЕС в
условиях евроинтеграционных процессов, а также исследованы основные
пути адаптации банковского законодательства Украины с целью подготовки
ко вступлению в ЕС; рассмотрены принципы финансово-правового статуса
НБУ и исследован правовой статус ЕЦБ и центральных банков стран ЕС.
Проанализированы программные документы в сфере адаптации национальной
банковской системы в соответствии с требованиями ЕС. Обоснованы новые
концептуальные теоретические и прикладные положения и выводы.

Ключевые слова: банковская система, финансовая система, правовое
регулирование банковских отношений, адаптация банковского
законодательства, центральный банк, банковские отношения в Украине и ЕС,
банковское законодательство.

ANNOTATION

Savenkova V.G. Legal regulation of banking relations in Ukraine and
member states of the European Union. – The manuscript.

The dissertation for obtaining the academic degree of candidate of legal
sciences, with the specialization 12.00.07 – Administrative Law and Procedure,
Financial Law, Information Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.

The dissertation is a complex research of problems of legal regulation of
banking relations in Ukraine and EU member states in the light of European
integration. In the dissertation the author solves a number of scientific problems
concerning the development of theoretical, legal and practical principles aimed
on regulation of banking relations in Ukraine and EU member states in the
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context of European integration processes, as well as the main measures of
adaptation of banking legislation of Ukraine in accordance with the requirements
of the EU laws.

The thesis is the first comprehensive legal research, which analyses the
program documents in the area of national banking system adaptation in accordance
with EU requirements. New theoretical and practical provisions and conclusions
have been made as the result of the research.

The author proposes the definitions for such concepts as of «banking
relations», «banking system», «regulation of banking relations», «adaptation of
banking legislation», conducts the research of financial and legal status of National
Bank of Ukraine, examines legal status of the European Central Bank and the
central banks of the EU member states, consolidates principles of the functioning of
European Central Bank among which the independence is defined as the most
important.

In the dissertation the author develops theoretical basis of the banks appeal
mechanism to the relevant authorities in case of interference with their activities or
violation of independence by state bodies and suggests to update the legislation in
the way to allow to invite such organizations as the Independent Association of
Ukrainian Banks and the Association of Ukrainian Banks as mediators in resolving
disputes over the interference of state bodies in the activities of banks.

The research conducted by the author reveals the fact of non-conformity of
the use of terminology in the process of adaptation of banking legislation of
Ukraine to the requirements of the EU laws. The author proposes initially in
outlining the process of bringing national legislation in line with EU laws to
apply the definition «adaptation of banking legislation», but to start using the
definition «harmonization of banking legislation» after Ukraine will become one
of the EU member states.

The mechanism of stress testing of banking institutions in Ukraine and EU
member states are compared in the dissertation. On the basis of the analysis of
foreign experience it is proved that stress testing of banking institutions has a
crucial and inevitably positive impact both on banks and on their currant or
potential clients, since it gives a clear understanding of the financial condition of the
bank, helps to minimize the degree of government influence and intervention in the
functioning of financial services markets, prevents taxpayers’ money from being
spent on unnecessary nationalization and gives an additional chance for weaker
banks to avoid default. Stress testing is considered to be an independent means of
banking supervision, which has not been properly used in Ukraine but needs to be
implemented in order to fulfil the obligations undertaken by the state in the process
of European integration of Ukraine.

The analysis of scientific research in the field of the Ukrainian banking
legislation adaptation to the EU law demonstrates considerable gaps in national
banking legislation in comparison with the EU laws, lack of a clear mechanism for
adapting the acquis, problems with translation of provisions and standards of EU
banking activity regulations, their unclear and usually ambiguous interpretation,
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unsystematic use of certain definitions, concepts and terms (for example, «banking
secrecy», «banking information»), slow implementation of the Basel II and Basel III
recommendations by domestic banking institutions, the use of improper method of
stress testing of banks in Ukraine.

Keywords: banking system, financial system, economic integration, legal
regulation of banking relations, banking relations, genesis of banking relations,
central banking institution, harmonization of banking legislation, euro
integrationprocesses, banking relations in Ukraine, banking relations in EU member
states, banking legislation.
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