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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Банківські відносини 

виступають однією з важливих складових економічних відносин та відображають 

широкий спектр аспектів банківської діяльності, а також питань, пов’язаних з 

організацією та функціонуванням банківської системи. Нормативним регулятором 

банківських відносин виступає банківське право - комплексна правова галузь, що 

містить норми як приватного, так і публічного права. Посилення глобалізаційних 

процесів в світовій економіці та збільшення міжнародного руху капіталу, висновки 

щодо причин виникнення світових фінансових криз призвели до появи міжнародної 

регламентації банківської діяльності на універсальному, регіональному та 

локальному рівнях. І якщо вивченню приватноправових аспектів міжнародних 

банківських відносин присвячена значна кількість досліджень, публічно-правові 

аспекти міжнародних банківських відносин вивчені недостатньо.

Необхідність дослідження міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності обумовлюється як проблемами недостатньої ефективності вітчизняної 

банківської системи, наслідком яких є неспроможність ефективно протистояти 

фінансовим кризам, так і рядом теоретичних питань, оскільки значна частина 

стандартів вироблена в рамках міжнародних неурядових організацій та є нормами 

міжнародного «м’якого» права, що відображає світову трнлєштію по т*ик-опиотяння
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державами більш гнучких механізмів співробітництва та зумовлює необхідність 

наукового дослідження міжнародно-правових аспектів статусу та функціонування 

відповідних утворень.

Імплементація міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в 

банківське право України неможлива без здійснення комплексного аналізу їх 

теоретико-історичних, нормативних та інституційних аспектів. При проведенні 

такого дослідження необхідно визначити структуру міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності, особливості сучасної міжнародної регламентації 

банківської діяльності на універсальному, регіональному та локальному рівнях, 

вивчити проблемні питання імплементації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності в Україні та виробити пропозиції із забезпечення 

імплементації в банківське право України одного з основоположних сучасних 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності - Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду.

Досягнення вказаного є метою дисертаційного дослідження С. С. Савчука на 
тему «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності», що підтверджує 

високий ступінь актуальності обраної теми, який підкреслюється відсутністю 

комплексних досліджень відповідної проблематики в українській та іноземній науці 

міжнародного права.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Дисертаційне 

дослідження С. С. Савчука є оригінальним науковим дослідженням актуальних в 

теоретичному і практичному контексті проблем міжнародно-правової науки, містить 

науково обґрунтовані результати, що вирішують завдання аналізу проблем і 

тенденцій використання міжнародно-правових стандартів банківської діяльності.

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що об’єднують дев’ять 

підрозділів та висновки до кожного розділу, висновків, списку використаних джерел 

(налічує 300 найменувань) та двох додатків. Структура дисертації обрана вірно та є 

логічною, що дало автору можливість обґрунтовано, повно і послідовно розкрити 

тему дослідження та досягти поставленої мети.
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Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації, є 

теоретично обґрунтованими та достовірними, зважаючи на проведений критичний 

аналіз значного обсягу наукової літератури та нормативних й інших джерел (з- 

поміж яких варто виокремити міжнародні договори, міжнародно-правові звичаї, 

односторонні акти держав, акти міжнародних міжурядових та неурядових 

організацій, норми «м'якого права», акти внутрішнього законодавства в динаміці їх 

створення і реалізації, рішення міжнародних і національних судових установ, 

наукові праці у сфері міжнародного права, конституційного, цивільного, 

фінансового та інших галузей права), раціональне застосування комплексу наукових 

методів і прийомів наукового пізнання та достатню апробацію отриманих 

результатів. Зазначене забезпечило всеосяжний аналіз сучасних міжнародно- 

правових стандартів банківської діяльності, а також надання аргументованих 

пропозицій щодо здійснення імплементації в банківське право України Основних 

принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського 

нагляду.

Серед основних наукових досягнень дисертанта, які містять наукову новизну, 
слід відзначити такі.

Автором визначено нормативну структуру міжнародної регламентації 

банківської діяльності, що здійснюється шляхом використання: 1) правових норм; 

2) норм «м’якого» права, які включають акти міжнародних організацій, що не мають 

юридично обов’язкового характеру, акти міжнародних неурядових організацій та 

інших міжнародних утворень, що не мають статусу класичної міжнародної 

організації за міжнародним правом, тлумачення та практику застосування таких 

актів, спільні заяви міжнародних діячів тощо; 3) неправових технічних норм, 

спрямованих на забезпечення технічної стандартизації з метою сприяння 

міжнародному економічному співробітництву. Автор надав характеристику кожній 

із зазначених нормативних груп, виявив притаманні їм риси та закономірності 

застосування.

Доцільним є висновок дисертанта про те, що поняття «міжнародно-правові 

стандарти банківської діяльності» може використовуватися як у вузькому, так і у
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широкому розумінні. Так, автор вказує на те, що під міжнародно-правовими 

стандартами банківської діяльності у вузькому розумінні слід розуміти норми 

міжнародного права, які регулюють міжнародні відносини у банківській сфері та 

закріплюють зобов’язання держав забезпечити визначений мінімальний рівень 

міжнародно-правового та/або внутрішньодержавного регулювання відносин у 

банківській сфері. У широкому розумінні автор пропонує включати до міжнародно- 

правових стандартів банківської діяльності також норми міжнародного «м’якого 

права».

Цінними є положення дисертації щодо класифікації сучасних міжнародно- 

правових стандартів банківської діяльності за сферою дії та предметом 

регулювання. Автор відзначає, що за сферою дії сучасні міжнародно-правові 

стандарти банківської діяльності вироблені на універсальному, регіональному та 

локальному рівнях в рамках більш ніж ЗО міжнародних організацій та міжнародних 

утворень, що не мають статусу класичної міжнародної організації. За предметом 

регулювання автор пропонує класифікацію міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності 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.

Вважаємо, що слід підтримати висновки автора про те, що перші ініціативи із 

започаткування міжнародного співробітництва центральних банків держав світу 

виникають наприкінці XIX - початку XX ст., а першим міжнародно-правовим 

стандартом банківської діяльності можна розглядати «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
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та спрямовані на посилення незалежності центральних банків від політичного 

впливу в післявоєнній Європі.
Дисертант, ретельно проаналізувавши історичні аспекти розвитку 

міжнародних банківських відносин, цілком вірно відзначив, що створення 

Базельського комітету з банківського нагляду було спричинено рядом економічних, 

юридичних та інституційних факторів. Так, слід погодитись із висновком про те, що 

існуючі на той час формати співпраці між державами (в рамках Міжнародного 

валютного фонду, Постійного комітету з питань європейської валюти 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, питань монетарної 

політики) та не передбачали взаємодію з питань регулювання та нагляду за 

діяльністю банків, що включає в основному питання мікроекономічного рівня.

Автор вірно вказує, що практика вирішення спорів в рамках Світової 

організації торгівлі з питань 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. Торкаючись положень Генеральної угоди про 

торгівлю послугами від 15.04.1994 р. (ГАТС), що надають державам-учасницям 

право застосовувати заходи пруденційного регулювання для захисту прав клієнтів, 

вкладників, інвесторів, з метою забезпечення цілісності та стабільності фінансової 

системи, автор (на основі аналізу практики вирішення спорів в рамках СОТ) 

встановив, що заходи пруденційного регулювання можуть застосовуватися як 

виняток з будь-яких положень ГАТС, зокрема як виняток з режиму найбільшого 

сприяння (ст. II ГАТС), із зобов’язань щодо доступу на ринок (ст. XVI ГАТС) та 
національного режиму (ст. XVII ГАТС).

Варто відзначити загальний висновок дисертанта, який цілком слушно 

стверджує, що переважна більшість регіональних та локальних моделей
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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.

Іншим вагомим досягненням дисертанта, на нашу думку, є надання ним 

пропозицій щодо змін, які необхідно внести до законодавства України для 

забезпечення повної імплементації Основних принципів ефективного банківського 

нагляду Базельського комітету. Зокрема автор пропонує внести зміни, 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.

Важливими у практичному сенсі є наукові результати, яких автор досяг на 

основі аналізу комплексу питань, пов’язаних з неповною відповідністю змісту 

окремих міжнародно-правових стандартів банківської діяльності специфіці правової 

системи України. Так, слід погодитись із висновком про те, що це найбільш виразно 

виявляється у комплексі питань, які випливають з можливості прийняття органом 

банківського нагляду рішень на основі професійного судження. Торкаючись цього 

питання, автор відзначає, що використання професійного судження, яке включає 

суб’єктивний аспект, без зазначення в законодавстві чіткого переліку підстав і 
наглядових рішень, які їм кореспондують, може розглядатися як таке, що
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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.

В роботі містяться й інші слушні положення, висновки і рекомендації.

У цілому дисертант успішно справився із поставленими завданнями. 

Сформульованим у дослідженні науковим положенням, висновкам і рекомендаціям 

притаманні елементи наукової новизни. Вони є достовірними і науково 

обґрунтованими.

Повнота викладу основних результатів дослідження в опублікованих 

працях. Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно висвітлено в 

наукових публікаціях дисертанта. Його посилання на опублікування досліджень за 

темою дисертації є достовірними. 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 фаховому періодичному виданні, а 

також у 6 опублікованих тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Повнота викладу основних результатів дисертації відповідає встановленим 

вимогам. Кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний зміст роботи, 

засвідчує достатній рівень апробації отриманих результатів. Зміст автореферату 

достатньо розкриває основні положення дисертаційної роботи, а також отримані 
автором наукові результати, висновки та рекомендації.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту. В цілому 

дисертаційне дослідження С. С. Савчука вирішує важливу наукову проблему 

міжнародно-правового характеру та містить ґрунтовний аналіз міжнародно- 

правових стандартів банківської діяльності. Дисертація та автореферат викладені 

грамотно з наукової та мовностилістичної точок зору, що забезпечує високий 

науковий рівень, легкість і доступність сприйняття матеріалів дослідження.

Водночас, необхідно зупинись на положеннях дисертаційного дослідження, 
які викликають сумнів чи можуть бути предметом дискусії.



1. Вбачається сумнівним, що до міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності автор пропонує включати і норми міжнародного «м’якого права» (стор. 

89, 98, 164). На сьогодні з-поміж науковців відсутній єдиний підхід до розуміння 

юридичної природи норм «м’якого» права. Значна кількість дослідників звертає 

увагу на те, що норми «м’якого» права є не правовими, а скоріше морально- 

політичними. Відтак вбачається сумнівним, що стандарти банківської діяльності, 

закріплені в нормах міжнародного «м’якого» права, автор пропонує відносити до 

міжнародно-правових стандартів. Натомість, на наш погляд, більш коректно 

відносити відповідні норми до міжнародних (а не міжнародно-правових) стандартів.

Разом з тим, дисертант цілком слушно пропонує розрізняти визначення 

поняття «міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» у вузькому та 

широкому розумінні (стор. 35, 89, 98, 164). У вузькому розумінні до міжнародно- 

правових стандартів банківської діяльності автор відносить виключно норми 

міжнародного права. У широкому розумінні автор пропонує включати до 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності і норми міжнародного 

«м’якого права», при цьому зазначаючи, що за такого підходу міжнародно- 
правовими стандартами у широкому розумінні є сукупність як норм міжнародного 

права, так і норм міжнародного «м’якого» права (тобто, фактично не ототожнюючи 

норми міжнародного права, та норми міжнародного «м’якого» права).

2. У роботі автор акцентує увагу на необхідності імплементації міжнародно- 

правових стандартів банківської діяльності в банківське право України. Разом з тим, 

автором підготовлено пропозиції із забезпечення імплементації в банківське право 

України лише одного міжнародно-правового стандарту банківської діяльності - 

Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з 

банківського нагляду (стор. 184-195). І хоча Основні принципи є основоположним 

міжнародним стандартом банківської діяльності, автору було б доцільно надати 

пропозиції із забезпечення імплементації в банківське право України й інших 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності.

3. Дисертант, зосередившись на дослідженні міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності, не приділив достатньої уваги поняттю та місцю
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міжнародного банківського права в структурі сучасного міжнародного права. 

Зокрема, автором не запропоновано власну позицію щодо того, чи є міжнародне 

банківське право інститутом, підгалуззю чи окремою галуззю сучасного 

міжнародного права.

І хоча відповідне питання безпосередньо не ставилося дисертантом в якості 

одного із завдань дослідження, воно потребує опрацювання.

4. На нашу думку, в окремому підрозділі варто було б дослідити міжнародно- 

правові стандарти прозорості грошово-кредитної політики центральних банків. Хоча 

дисертант звертає увагу на те, що міжнародно-правові стандарти прозорості 

грошово-кредитної політики входять до міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності (стор. 39), у роботі є декілька посилань саме на стандарти 

прозорості грошово-кредитної політики центральних банків. Зокрема, мова йде про 

дослідження діяльності Міжнародного валютного фонду (стор. 61, 94, 113, 166) та 

аналіз змісту Кодексу найкращої практики з прозорості монетарної та фінансової 

політики (стор. 40, 114, 199).

5. Значно підсилило б позитивне враження від дисертаційного дослідження 

приділення автором уваги досвіду дотримання міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності в державах-членах Європейського Союзу та Сполучених 

Штатах Америки. Всебічний і ретельний аналіз, глибоке узагальнення особливостей 

реалізації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в зарубіжних 

країнах важливі для прогнозування шляхів і способів подальшої еволюції 

банківського права України.

6. Низку цікавих аспектів дослідження не відображено в положеннях наукової 

новизни та висновках дисертації. Так, автором проведено аналіз міжнародно- 

правового статусу Базельського комітету з банківського нагляду (стор. 196-198). 

Зокрема, автором встановлено підстави відсутності у Базельського комітету статусу 

класичної міжнародної організації за міжнародним правом. Разом з тим, у 

положеннях щодо наукової новизни результатів дослідження цей результат не 

знайшов відображення.
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Надані зауваження та пропозиції мають уточнюючий та дискусійний характер, 

не є принциповими й суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та ступінь її відповідності 
встановленим вимогам. Дисертаційна робота С. С. Савчука на тему «Міжнародно- 

правові стандарти банківської діяльності» є цілісним, логічним, завершеним та 

самостійним дослідженням, присвяченим актуальним проблемам міжнародного 

права. За змістом, обсягом, ступенем новизни, теоретичним і практичним 

значенням, повнотою викладу основних результатів дослідження в опублікованих 

працях та оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 і 13 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор Савчук Сергій 

Станіславович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право.

Доктор юридичних наук, професор, 
головний науковий співробітник 

відділу європейського права та
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Детальний аналіз дисертації С. С. Савчука «Міжнародно-правові 

стандарти банківської діяльності» дозволяє сформулювати наступні 

узагальнені висновки щодо актуальності обраної теми, ступеня 

обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та 

рекомендацій, наукової новизни й повноти викладу результатів в 

опублікованих працях, практичного значення результатів дослідження, 
дискусійних положень та зауважень до дисертації.

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається багатьма 

факторами, серед яких варто зазначити наступні. По-перше, міжнародне 

банківське співробітництво, як важлива сфера стабілізації національного 

банківського сектора та система глобальної взаємодії, є невід’ємною 

частиною забезпечення стабільності світової фінансово-економічної системи. 

Тому дослідження нормативно-правових та інституційних основ її 

функціонування є важливим завданням. По-друге, особливості міжнародного 

регулювання банківської сфери, наявність значної кількості міжнародних 

організацій публічного характеру, які не відносяться до класичних 

міждержавних утворень, але що мають вплив на розробку міжнародних 
стандартів банківської діяльності, ставлять важливе загальнотеоретичне 

питання про їхню роль у системі міжнародно-правового регулювання, ґенезу



акторів міжнародно-правових відносин, місце та вплив міжнародних 

стандартів, що розроблені недержавними суб’єктами, у системі 

міжнародного права. Це загальне питання зручно вирішити на конкретно- 

практичному рівні, якій відображений саме в темі запропонованого 

дослідження. По-трете, в умовах європейської інтеграції та реалізації Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вкрай важливим є 

врахування вимог Угоди щодо банківського сектора, які безперечно є 

міжнародно-правовими стандартами. По-четверте, в умовах перманентних 

банківських криз в Україні, ситуації з Приватбанком, критики на адресу 

Національного банку України щодо регулювання банківської системи 

України вкрай важливим є питання імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності та співробітництва, перш за все, з 

Базельським комітетом з банківського нагляду та СОТ. Але, на нашу думку, 

важливим питанням є запровадження та аналіз механізмів захисту 

національних інтересів України в умовах агресії з використанням потенціалу 
досліджених автором дисертації інституцій та механізмів.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і 
новизна. Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертаційній роботі С. С. Савчука є аргументованими та обґрунтованими, 

сформульовані чітко, логічно, послідовно. Достовірність одержаних 

результатів підтверджується: теоретико-методологічною обґрунтованістю 

вихідних положень дослідження; опрацюванням достатньої кількості джерел 

(300 найменувань); застосуванням сучасних методів досліджень; апробацією 

результатів досліджень, впровадженням результатів дослідження у 
практичну діяльність.

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень, які мають 

наукову новизну і виносяться на захист є:

1) виявлення, що 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 та інших міжнародних 

утворень (с. 27);

2) запровадження поняття «міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності» як сукупності 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-правового та/або внутрішньодержавного 

правового регулювання відносин у банківській сфері (с. 35-36);

3) встановлення передумов еволюції інституційних та нормативних 

міжнародних механізмів співробітництва у сфері банківської діяльності у XX 

ст., впливу розвитку регіонального співробітництва європейських держав з 

питань регулювання банківської діяльності на створення міжнародно- 

правових стандартів з банківської діяльності на універсальному рівні в 

рамках Базельського комітету з банківського нагляду та виокремлення 

економічних, юридичних та інституційних передумов його створення (с. 56- 
65, 222-224);

4) обґрунтування провідної ролі Базельського комітету з банківського 

нагляду у розробці міжнародно-правових стандартів банківської діяльності 

на універсальному рівні, систематизація його актів за механізмом та 

обов’язковістю впровадження та за предметом регулювання (с. 99-103,165- 
166, 224-225);

5) встановлення, що 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 (с. 168, 225);

6) доведення, що створення Європейського банківського союзу 

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 (с. 169, 226);



7) встановлення, що Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом передбачено обов’язок України забезпечити 

імплементацію як регіональних європейських стандартів банківської 

діяльності, так і універсальних міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності (с. 175);
8) обґрунтування пропозицій з імплементації Основних принципів 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського 

нагляду у законодавство України (с. 184-195, 226);

9) виявлення юридичних, економічних, політичних та адміністративно- 

технічних перешкод імплементації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності у законодавство України та обґрунтування практичних 

висновків та рекомендацій щодо приведення законодавства та практики 

України до міжнародно-правових стандартів банківської діяльності (с. ПО, 

196-210).

Оцінка змісту та завершеності дисертації.
Дисертація С. С. Савчука складається зі вступу, трьох розділів, що 

об’єднують дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначені мета та 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологічна основа дисертації, 

викладено наукову новизну роботи, її теоретичне і практичне значення, 

надано відомості про апробацію результатів дослідження та публікації за 

темою дослідження, зазначено структуру роботи. Слід відмітити дуже 

логічну обґрунтованість актуальності теми роботи, яка була б більш 

переконливою, якщо б містила посилання на конкретні факти.

Розділ перший складається з трьох підрозділів та присвячений 

теоретичним та історичним аспектам ґенези міжнародно-правових стандартів 
банківської діяльності.

У першому підрозділі розкривається еволюція доктринальних поглядів 

та досліджується поняття та структура міжнародної регламентації 

банківської діяльності. Розкрито поняття «банківська діяльність»,



«міжнародна банківська діяльність» стосовно теми роботи. Надано 

ґрунтовний аналіз природи міжнародно-правових стандартів банківської 

діяльності (с. 27-29) та понять «міжнародний стандарт» (с. 29-31), 

«міжнародний правовий стандарт» (с. 31-32), «міжнародно-правовий

стандарт» (с. 32-35), на основі яких сформульовано визначення «міжнародно- 

правовий стандарт» (с. 35) та «міжнародно-правовий стандарт банківської 

діяльності» (с. 35-36). Важливою є класифікація міжнародно-правових 
стандартів банківської діяльності за сферою дії та предметом регулювання (с. 

36-37) з докладною їхньою характеристикою (с. 37-43). У підрозділі 1.2. 

проаналізовано становлення та історичний розвиток міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності з використанням історичного методу та 

різних підходів щодо періодизації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності (с. 47-57). Окрема частина присвячена становленню 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності у XX ст. (с. 52-56), 

перш за все, у сфері співробітництва центральних банків та статусу Банку 

міжнародних розрахунків (с. 57-58), створенню та ролі МВФ у впроваджені 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності (с. 60-61).
Відображено становлення стандартів банківської діяльності в рамках 

Європейського Економічного Співтовариства (с. 61-64). Проаналізовано 

зміст та механізми контролю у Конкордаті 1975 р. та Конкордаті 1983 р. (с. 

65-75). Дослідження змісту сучасних міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності у підрозділі 1.3. дозволило автору виділити основні 

правові механізми контролю у сфері банківської діяльності, що 

застосовуються у рамках пруденційного нагляду за діяльністю банків. Далі 

дисертант розглядає нормативний вплив міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності на функціонування правових механізмів контролю у 

сфері банківської діяльності (підрозділ 1.З.), використовуючи порівняльно- 

правовий та догматичний методи дослідження.

Розділ другий складається з трьох підрозділів, кожен з яких розкриває 
зміст сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, на 

універсальному, регіональному та локальному рівнях. Дисертант виокремлює



універсальні міжнародно-правові стандарти банківської діяльності на групи 

відповідно до їхньої юридичної сили (с. 98-99) (підрозділ 2.3.). Дослідник 

констатує, що «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», та надає їм ґрунтовну 

характеристику (с. 99-106). Далі надана характеристика відповідних актів 

СОТ та розкриті особливості їхньої реалізації з урахуванням рішень Групи 

СОТ з врегулювання спорів (с. 106-111) та актів інших міжнародних 

організацій (МВФ, Світовий банк, Рада з фінансової стабільності, Комітет з 

платежів та інфраструктури ринку, Міжнародна асоціація страховиків 

депозитів, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

коштів, Міжнародна організація зі стандартизації, Товариство всесвітніх 

міжбанківських фінансових телекомунікацій). У підрозділі 2.2 

досліджуються регіональні організації по співробітництву з питань 

банківського регулювання та міжнародно-правові стандарти банківської 

діяльності на регіональному та локальному рівнях. Особливу увагу автор 

приділив регулюванню банківської діяльності між державами арабського 

світу (с. 144-149). Далі розглянуті нормативно-правові основи пруденційного 

регулювання банківської діяльності в ЄС (підрозділ 2.3.). Автор виокремлює 

два рівня пруденційне регулювання банківської діяльності в ЄС (с. 153-154). 

Проаналізовано відповідні директиви та регламенти Європейського 

парламенту та Ради міністрів ЄС у процесі змін у пруденційному 

регулюванні банківської діяльності в ЄС. Виявлені причини та умови 

створення Європейського банківського союзу, його структура та функції його 

опор (с. 158-163). Охарактеризовані основні способи виведення

неплатоспроможних кредитних установ з ринку відповідно до Директиви 

2014/59/ЄС (с. 161-162) та зміст Єдиного зводу правил (с. 163-164).

Розділ третій складається з трьох підрозділів і розкриває питання 

імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності у 

законодавство України. У першому підрозділі третього розділу автор дає



загальну характеристику еволюції банківського законодавства України та 

економічних та юридичних передумов імплементації міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності у законодавство України (с. 170-172, 178), 

організаційно-правових аспектів участі України у міжнародних організаціях 

в зазначеній сфері та зобов’язань з імплементації відповідних міжнародно- 

правових норм. Досліджено обов’язки України щодо імплементації положень 

конкретних міжнародних договорів, у тому числі, Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, яка містить відповідні зобов’язання з 

цього приводу. Надана характеристика внутрішньодержавних 

імлементаційних нормативно-правових актів України з питань банківської 

діяльності. У другому підрозділі розглядаються конкретні пропозицій з 

імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду 

Базельського комітету з банківського нагляду у банківське право України (с. 

184-195). Підрозділ 3.3. присвячено юридичним, економічним, політичним та 

адміністративно-технічним перешкодам імплементації міжнародно-правових 

стандартів у банківське право України. Цінність викладеного в підрозділі 

матеріалу пов'язана з наявністю конкретного аналізу та пропозицій по 

усуненню недоліків законодавства України та перешкод щодо імплементації 

міжнародно-правових стандартів банківської діяльності у законодавство 
України.

Загальні висновки логічно випливають зі змісту роботи, у 

концентрованому вигляді відображають основні результати дисертаційної 
роботи.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. За результатами 

дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць, з яких 10-у 

фахових наукових виданнях України, 1 - у міжнародному фаховому 

науковому виданні, 6 - тез на науково-практичних конференціях та 

семінарах, які в повній мірі відображають наукові положення, висновки та 

рекомендації дисертаційного дослідження.



Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Основні наукові положення, отримані результати і рекомендації 

виконаного дисертаційного дослідження досить повно відбито в 

авторефераті. Автореферат відповідає вимогам, що ставляться МОН України 

до авторефератів дисертацій' на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Звертаємо увагу на те, що зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження.
Хоча загальна оцінка роботи є позитивною, проте, слід зазначити деякі 

дискусійні положення та недоліки:

1. На нашу думку, із стилістичної точки зору було б краще більш 

раціонально підходити до використання тексту задля відображення 

результатів наукового дослідження. Автор використовує порівняно значну 

кількість тексту в розділах для формулювання висновків дослідження, що, 

враховуючи загальні висновки до роботи, переобтяжує дослідження та 

заважає автору краще розкрити саме дослідницький елемент своєї роботи.

2. Автор неодноразово підкреслює, що міжнародно-правові стандарти у 

сфері банківської діяльності створюються міжнародними організаціями та 

утвореннями без статусу міжнародної організації (автореферат с. З, 

дисертація с. 200, 201, 212). Перше питання, чому в роботі використовується 

термін «міжнародні організації» (с. 14, 15, 17 і далі), а не «міжнародні 

міжурядові організації». Мається на увазі, що утворення без статусу 

міжнародної організації не мають ознак саме міжурядової організації, або 

взагалі міжнародної організації? Наприклад, на с. 117 вказано, що Рада з 

фінансової стабільності не має статусу міжнародної організації. Мається на 

увазі міжурядової або й неурядової? Але всі міжнародні неурядові організації 

тим чи іншим способом мають внутрішньодержавну реєстрацію.

По-друге, у контексті дослідження був би цікавий порівняльний аналіз 

статусів регіональних організацій, особливо близьких з точки зору функцій
та учасників.



3. Зміст роботи дає уявлення про наявність цілісної інституційної та 

нормативної системи з міжнародно-правового регулювання банківської 

діяльності. Щодо інституційної системи, чи немає конкуренції щодо сфер 

регулювання між організаціями, і навпаки, чи є система взаємодії та 

ієрархічності між ними? Щодо нормативного компоненту, наскільки 
гармонічна та узгоджена система міжнародно-правової регламентації 

банківської діяльності? Наскільки доречно говорити про наявність 

самостійного правового інституту й про єдиний механізм регулювання 

банківської діяльності на міжнародному рівні? Чи можливо виокремити 

загальні принципи міжнародно-правового регулювання банківської 

діяльності?

4. Важливим аспектом дослідження будь-якого міжнародно-правового 

інституту є аналіз реалізації норм міжнародного права. Міжнародне-правове 

регулювання банківської діяльності включає в якості підсистеми механізм 

реалізації міжнародного права. На жаль, у роботі цій проблемі, перш за все, 

міжнародно-правовому механізму реалізації міжнародно-правових стандартів 

банківської діяльності приділяється мало уваги. Які особливості цього 

механізму з точки зору широкого змісту поняття міжнародно-правових 

стандартів банківської діяльності? Яким чином забезпечується виконання 

приписів Базельського комітету з банківського нагляду та інших 

квазіурядових міжнародних організацій? Які існують механізми розгляду 

спорів та відповідальності у рамках цих організацій?

У цілому, висловлені зауваження запрошують автора до наукової 

дискусії, не применшуючи наукового та практичного значення дослідження, 

проведеного С. С. Савчуком, та не впливають на його загальну позитивну 
оцінку. Дисертація виконана на високому теоретичному рівні. Положення і 

висновки, які винесені дисертантом на захист, є достатньо обґрунтованими, 

відповідають вимогам новизни, характеризується широкою джерельною 

базою, логічною послідовністю і чіткістю викладення, а також творчою 

самостійністю автора, вмінням критично підходити до різних точок зору, 

обґрунтовувати і формулювати власні погляди.



Загальна оцінка дисертаційної роботи
Дисертація відповідає спеціальності 12.00.11 - міжнародне право, а 

зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Враховуючи зазначене, необхідно зробити висновок, що дисертація 

Сергія Станіславовича Савчука «Міжнародно-правові стандарти 
банківської діяльності» відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12 і 13 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право.
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