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АНОТАЦІЯ 

 

Савенкова В. Г. Правове регулювання банківських відносин в Україні та 

країнах-членах Європейського Союзу. – Кваліфікаційна наукова праця 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, Київ, 2018. 

Захист дисертаційного дослідження відбудеться у спеціалізованій 

вченій раді юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Зміст анотації. Дисертація є комплексним дослідженням засад 

правового регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах 

ЄС. У дослідженні здійснено ґрунтовний аналіз нормативних засад, 

тенденцій та проблем правового застосування в досліджуваній сфері. 

Проаналізовано генезис та інституційні передумови правового регулювання 

банківських відносин в Україні та країнах-членах ЄС.  

Дисертація є комплексним правовим дослідженням проблем правового 

регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах ЄС в умовах 

євроінтеграції.  

Актуальність дослідження зумовлена динамічним розвитком 

банківського законодавства в Європейському Союзі. Для України 

досліджувана проблематика набуває особливої актуальності у зв’язку з 

необхідністю подолати наслідки світової економічної кризи, а результатом 

цього подолання буде формулювання нових принципів, підходів, змін та їх 

закріплення в нормативно-правових актах європейського рівня. 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної теми та окреслено 

ступінь її розробленості; висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 
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дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено дані про їх апробацію, впровадження, публікації; 

означено структуру й обсяг роботи. 

У роботі розв’язано низку наукових завдань щодо розроблення 

теоретичних, правових і практичних засад, спрямованих на врегулювання 

банківських відносин в Україні та країнах-членах ЄС в умовах 

євроінтеграційних процесів.  

Зокрема, на основі праць вітчизняних і зарубіжних науковців, 

правових та законодавчих підходів до визначення сутності та змісту понять 

розглянуто генезис банківської системи. Розкрито особливості її 

функціонування, характерні риси та ознаки. Проаналізовано поняття 

«банківське законодавство», класифікацію нормативно-правових актів, що 

регулюють банківську діяльність, аргументовано, що прийняття Банківського 

кодексу є недоцільним.  

Дисертант надав авторське визначення понять «банківська система», 

«банківська діяльність», «публічні банківські відносини», «регулювання 

банківських відносин», «адаптація банківського законодавства». 

Проведено системний аналіз програмних документів у сфері адаптації 

українського банківського законодавства до вимог ЄС; обґрунтувано 

необхідність нормативного забезпечення стабільності грошово-кредитної 

політики як основної мети діяльності для НБУ;  здійснено системний аналіз 

поняття «acquis communautaire»; проведено порівняльне дослідження 

механізму стрес-тестування банківських установ у країнах ЄС та Україні; 

розроблено теоретичні засади механізму звернення  банків у відповідні 

органи з приводу втручання в їхню діяльність чи порушення їхньої 

незалежності державними органами; проведено порівняльно-правовий аналіз 

правового статусу та функцій центральних банків Грузії, Великої Британії, 

Бельгії, Естонії, Словенії, ФРН, Франції, Іспанії, Польщі. 

Автором аргументовано, що в Україні необхідно належно, ґрунтовно 

та своєчасно проводити європейську інтеграцію в галузі банківського 
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регулювання. Для цього слід комплексно упорядкувати фінансово-правове 

регулювання банківських відносин, що слугуватиме запорукою створення 

відповідних умов для адаптації національного банківського сектору до вимог 

та стандартів ЄС.  

У дисертації також приділено увагу визначенню поняття «банк» та 

окреслено основні етапи еволюції банківської діяльності, проаналізовано 

виникнення й історичну еволюцію центральних банків. Доведено 

нетотожність понять «державний», «центральний», «емісійний» банк.  

На підставі проведеного порівняльного дослідження конституційно-

правового статусу іноземних центральних банків з’ясовано, що нестача 

чіткого визначення юридичного статусу НБУ як у науковому підході, так і в 

Конституції України ускладнюють функціонування всієї грошово-кредитної 

системи. 

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.6
1 

Закону у наступній редакції : «Основна мета діяльності 

Національного банку України – забезпечення стабільності грошово-

кредитної політики України».  

Розглянуто загальні та спеціальні принципи регулювання банківської 

сфери в ЄС, а також принципи публічної банківської діяльності в Україні. 

Особливу увагу приділено питанню закріплення принципів діяльності 

центрального банку, основним із яких визначено принцип незалежності. 

Проведено аналіз зарубіжного досвіду діяльності центральних банків країн – 

членів ЄС (Франції, Іспанії, Польщі та Німеччини). 

Доведено, що в чинному законодавстві України відсутній механізм, 

який би передбачав звернення банків у відповідні органи з приводу 

втручання в їхню діяльність чи порушення їх незалежності державними 
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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. 

Проведено аналіз зарубіжного досвіду створення та функціонування 

єдиного мегарегулятора фінансового ринку, а також основних моделей 

банківського регулювання та нагляду залежно від структури національної 

фінансової системи. Проведено аналіз правового регулювання банківської 

таємниці, що дає підстави стверджувати про прогалини у механізмі її захисту 

в Україні. 

У межах дослідження щодо вдосконалення правового регулювання 

банківських відносин в умовах адаптації національного банківського 

законодавства до норм та стандартів ЄС проведено комплексний аналіз 

понять «гармонізація» та «адаптація», які закріплені рамковими угодами між 

Україною та ЄС, і які є базовими термінами для окреслення процесу 

відповідного узгодження законодавства країни, що має на меті вступ до ЄС. 

Проведено аналіз поняття «acquis communautaire» відповідно до 

тлумачень Європейського суду правосуддя Європейських Співтовариств, а 

також Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. 

Доведено, що нетотожність визначень згаданих 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. Автор вважає, що процес узгодження 

національних норм з європейськими стандартами здійснення банківської 

діяльності найкраще характеризується терміном «адаптація». Запропоновано 

авторське визначення поняття адаптація банківського законодавства як 

процес створення єдиних стандартів, направлених на досягнення 
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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. 

Встановлено, що стрес-тестування банківських установ – один із 

ключових макропруденційних інструментів у ЄС, проте вітчизняні 

дослідження щодо його використання залишаються фрагментарними. На 

основі статистичних даних зазначено основні банківські установи, які 

пройшли стрес-тести, проте потребують відновлення капіталізації відповідно 

до поточних потреб, що забезпечить стабільність банківського сектору 

України. 

Загалом у дисертації розв’язано наукове завдання щодо розроблення 

теоретичних, правових і практичних засад, спрямованих на удосконалення 

правового регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах ЄС 

та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають 

вимогам наукової новизни. 

Ключові слова: банківська система, фінансова система, економічна 

інтеграція, правове регулювання банківських відносин, банківські відносини, 

генезис банківських відносин, центральна банківська установа, адаптація 

банківського законодавства, євроінтеграційні процеси, банківські відносини 

в Україні, банківські відносини в країнах-членах ЄС, банківське 

законодавство. 

 

ABSTRACT 

Savenkova V. - Legal regulation of banking relations in Ukraine and 

member states of the European Union. – Manuscript. 

Candidate thesis, specialty 12.00.07 «Administrative Law and Process; 

Financial Law; Informational Law». – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Kyiv, in 2018.  
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The Thesis defense will take place at Specialized Academic Council of 

Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.  

The content of annotations.  The dissertation examines the scientific and 

practical principles of legal regulation of banking relations in Ukraine and the 

member states of the European Union. It is comprehensively studied the normative 

principles, trends and problems of law enforcement among the studied issue. The 

genesis and institutional preconditions of legal regulation of banking relations in 

Ukraine and the European Union member states are also analyzed. The dissertation 

is a complex study of the problems of legal regulation of banking relations in 

Ukraine and EU member states in the conditions of European integration. 

The relevance of the studied issue is caused by the dynamic development 

of banking legislation in the EU. For Ukraine the studied problem becomes 

especially urgent in connection with the need to overcome the consequences of the 

global economic crisis; and the result of overcoming these consequences should be 

the formulation of new principles, approaches, changes and their fixing in the legal 

acts of the European level. 

The introduction substantiates the relevance of the studied topic and outlines 

the degree of its elaboration; it is highlighted the link of thesis with the scientific 

programs, plans, and topics; it is defined the purpose, tasks, object, object and 

methods of research; it is also determined the scientific novelty and practical value 

of the obtained results; data on introduction, publication of the thesis’ result are 

given; the structure and scope of work are indicated as well. 

The author solves a number of scientific tasks concerning the development 

of theoretical, legal and practical principles aimed at regulating of the banking 

relations in Ukraine and EU member states in the context of European integration 

processes. 

In particular, based on the scientific literature of domestic and foreign 

scholars, legal and legislative approaches to the definition of the essence and 

content of concepts, it is considered the genesis of the banking system. The 

features of their functioning, features and features are revealed. The author 
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analyzes the concept of ‘banking legislation’, analyzes the classification of 

normative legal acts regulating banking activities, argues that the adoption of the 

Banking Code is inappropriate. 

The author provides the definition of concepts ‘banking system’, ‘banking’, 

‘harmonization of legislation’, ‘regulation of banking relations’. 

The author carried out a systematic analysis of the program documents in the 

field of harmonization of Ukrainian banking legislation with the requirements of 

the EU; it is argued for the necessity of normative fixing of maintenance of price 

stability as the main purpose of activity for National Bank of Ukraine; systematic 

analysis of the concept of ‘acquis communautaire’; it is made the research and 

comparison of mechanism of stress-testing of banking institutions in the EU 

countries and in Ukraine; it is developed the theoretical principles of the 

mechanism of appeal of commercial banks to the relevant bodies concerning the 

interference into their activity or violation of their independence by state 

authorities; it is provided a comparative legal analysis of the legal status and 

functions of the central banks of Georgia, Great Britain, Belgium, Estonia, 

Slovenia, Germany, France, Spain and Poland. 

The author argues that Ukraine needs to properly, thoroughly and timely 

implement European integration in the field of banking regulation. In order to 

achieve this goal, the complex regulation of financial and legal regulation of 

banking relations should be carried out, which will serve as a guarantee of creating 

the appropriate conditions for the adaptation of the domestic banking sector to the 

requirements and standards of the EU. 

The dissertation also focuses on the definition of the concept ‘bank’, and 

outlines the main stages of the evolution of banking activity, analyzes the ways of 

origin of central banks. It is defined the non-identity of the concepts of ‘state’, 

‘central’ and ‘issuing’ banks. 

Based on the comparative study of the constitutional and legal status of 

foreign central banks, it was found that the lack of a clear definition of the legal 
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status of the National Bank of Ukraine in the theory and the Constitution of 

Ukraine complicates the functioning of the entire monetary and credit system. 

The author supports the proposal on regulatory consolidation along with the 

main function of the National Bank of Ukraine, and also the main goal of the 

activity – the ensuring of price stability. 

It is considered the general and special principles of regulation of the 

banking sphere in the EU (in accordance with the Directives), as well as the 

principles of public banking in Ukraine. The particular attention is paid to the issue 

of consolidation of the principles of the central bank, the main of which is the 

principle of independence. The analysis of foreign experience of central banks of 

the EU member states (France, Spain and Germany) was conducted as well. 

It is proved that in the current legislation of Ukraine there is no mechanism 

that would authorize the banks to appeal to the relevant authorities regarding the 

interference with their activities or the violation of their dependence on state 

authorities or management. 

Within the framework of the study on improving the legal regulation of 

banking relations in the context of adapting domestic banking legislation to the EU 

norms and standards, it is carried out the comprehensive analysis of the concepts of 

‘harmonization’ and ‘adaptation’, which are enshrined in a number of framework 

agreements between Ukraine and the European Union, and which are the basic 

terms for outlining the process of aligning the legislation of the country with the 

purpose of joining the EU. 

The analysis of the concept of ‘acquis communautaire’ has been carried out 

in accordance with the interpretations of the Court of Justice of the European 

Communities, as well as the National Program of Adaptation of Ukrainian 

Legislation to the Law of the European Union. 

It is proved that the non-identity of definitions of these concepts leads to 

their misuse and misinterpretations. The conclusion is made that according to the 

Association Agreement between Ukraine and the EU, the main goal is defined as 

‘political association’ and ‘economic integration’, which should be achieved by 
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gradual adaptation of the Ukrainian legislation to the EU acquis. The author 

believes that the process of adaptation of national norms with European standards 

of banking is best characterized by the term ‘harmonization’. 

It has been established that stress-testing of banking institutions is one of the 

key macro-prudential tools in the EU, but domestic research on the use of stress-

testing banks remains to be fragmented. Based on the statistical data, it is named 

the main banking institutions that have undergone the stress-tests, but require a 

restoration of capitalization in line with current needs, which will ensure the 

stability of the banking sector in Ukraine. 

In general, the author solves the scientific task of developing theoretical, 

legal and practical doctrines aimed at improving the legal regulation of banking 

relations in Ukraine, and formulates conclusions, proposals and recommendations 

that meet the requirements of the scientific novelty. 

Keywords: banking system, financial system, economic integration, legal 

regulation of banking relations, banking relations, genesis of banking relations, 

central banking institution, adoptation of banking legislation, eurointegration 

processes, banking relations in Ukraine, banking relations in EU member states, 

banking legislation. 
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ВСТУП 

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 
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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 7.09.2011 р. № 942, 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 3.03.2016 р., а також Планів науково-дослідної роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема 

дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Протокол № 4 від 22.12.2014 р.).                                        

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; 
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- 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 

«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  
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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 підгрунтя 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. 
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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:  

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 
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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 

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; 
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 - 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, 
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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. 

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 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 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, 1 квітня 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.). 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ  

БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

 

1.1 Публічні банківські відносини: поняття та вплив на банківську 

діяльність 

 

В результаті економічних реформ, що проходять в Україні останнім 

часом, відбулися глибокі якісні перетворення в правовому регулюванні 

економічних відносин. Як наслідок, в Україні значно підвищився науковий і 

практичний інтерес до вивчення та дослідження проблем правового 

регулювання банківських відносин в контексті спрямованості до стандартів 

ЄС.  

Українська держава обрала для себе курс на євроінтеграцію. Це, 

своєю чергою, передбачає спрямованість на наближення національного 

законодавства до права ЄС. Особливо актуальне питання ефективної 

організації банківської системи, як запоруки  сталого економічного зростання 

зокрема, так і розвитку економіки загалом. 

Безумовно, не можна говорити, що проблеми правового регулювання 

банківських відносин були позбавлені уваги вчених-юристів. Але в межах 

нашого дослідження поняття «банківські відносини» потребує вивчення саме 

з огляду на євроінтеграційні аспекти. Визначальний напрям сучасного 

розвитку міжнародних економічних відносин – глобалізація світових 

господарських зв’язків, що зумовлює суттєві зрушення у світі та породжує 

істотні зміни у процесах генезису і функціонування національних 

банківських систем. За таких обставин пріоритетним стає питання 

дослідження поняття «банківська система».  

Аналіз новітніх робіт, в яких висвітлюються питання правового 

регулювання банківських відносин в Україні, дає підставу з впевненістю 
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констатувати факт наявності еволюційного розвитку юридичної науки в цій 

галузі дослідження та накопичення відповідного наукового матеріалу. 

Фінансове право, як галузь права, виступає складним динамічним 

утворенням, яке сьогодні переживає період бурхливого розвитку. 

Правовідносини в сфері фінансів відображають економічні відносини, тому 

зміни в економічному розвитку держави безпосередньо впливають на процес 

структуризації цієї галузі [127, с. 12]. 

Поняття і сутність банківської системи та банківських відносин 

розглянуто у працях Г. Башнянина, О. Вовчак, А. Гальчинського, 

О. Дзюблюка, Л. Кльоби, В. Коваленка, М. Козоріз, О. Копилюк, 

О. Кириченко, О. Крухмаль, А. Мороза, С. Мочерного, О. Петрика, 

М. Савлука, Т. Смовженко, М. Суржинського, С. Реверчука, С. Хорунжого, 

К. Черкашиної, Т. Черничко та інших. 

Значний внесок у розвиток теорії регулювання банківських відносин та 

банківської діяльності також зробили Д. Ван-Хуз, В. Грушко, І. Ларіонова, 

О. Любунь, Р. Міллер, В. Міщенко, С. Реверчук. 

Вагомий внесок у розроблення питань теорії і практики 

функціонування банківської системи зробили зарубіжні науковці: Дж. Герлі, 

А. Грязнова, Е. Жуков, В. Колесніков, Е. Коен, Дж.  Кейнс, Л. Красавіна, 

О. Лаврушин, Ю.  Львов, Ф. Мишкін, А. Пігу, П. Роуз, Дж. Сінкі, 

М. Фрідмен, Й. Шумпетер. 

Однак, попри велику кількість наукових праць, присвячених поняттю і 

сутності банківської системи та банківської діяльності, наразі залишаються 

актуальними проблеми регулювання банківських відносин в умовах 

євроінтеграції, адже більшість опублікованих наукових робіт у цій сфері або 

має економічний характер, або в них проаналізовані банківські 

правовідносини поза призмою євроінтеграції.  

В сучасних умовах сферою виникнення, зміни та припинення 

банківських правовідносин є не тільки публічна, а й приватна сфера 

(наприклад договірні відносини між банківською установою та клієнтом).  
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Ідея поділу права на публічне і приватне зародилась в Древньому Римі і 

стала очевидною для юристів романо-германської правової сім’ї. Суть ідеї 

зводилась до того, що відносини між правлячими та тими, ким управляють, 

вимагали зовсім іншої регламентації ніж відносини між приватноправовими 

особами.  Іншими словами, відносини в сфері приватного права і публічного 

права різні за своєю правовою природою і суттю, що не може не впливати на 

їх правове регулювання [6, с. 148]. Теорія поділу права на публічне і 

приватне є багатоаспектним вченням, якому притаманно як суто теоретична, 

так і юридико-технічна, практична цінність [56, с. 4].  

Розглядаючи питання предмету фінансового права, Л. Воронова 

зазначала, що фінансове право являє собою «сукупність правових норм, що 

регулюють відносини в галузі формування, розподілу і використання 

централізованих і децентралізованих фондів коштів, та інших фондів, 

необхідних для безперебійного функціонування органів держави, органів 

місцевого самоврядування та органів, діяльність яких держава визнає 

необхідною» [175].  

На думку Т. Латковської [127, с. 9–13], вивчення наукових поглядів 

щодо інститутів фінансового права дозволяє умовно поділити їх на 

традиційні інститути (бюджетне право, інститут публічних доходів держави 

та органів місцевого самоврядування, податкове право, інститут державних 

та місцевих видатків, інститут фінансового контролю) та інститути, які поряд 

із фінансово-правовим регулюванням підпадають під вплив інших галузей 

права. Тому у правовій науковій літературі дискутується питання про те, що 

ж являє собою банківське право – правовий інститут чи окрему галузь права. 

У радянський час банківське право розглядалося деякими вченими як 

підгалузь (фінансового, цивільного чи господарського права). У 50-60-ті роки 

І. Гуревич [45, с. 16] та М. Скарженовський [228, с. 6] висловлювали точку 

зору про те, що банківське право є підгалуззю фінансового права, у 70-ті 

роки О. Іоффе [80, с. 707] стверджував, що банківське право – це підгалузь 

цивільного права (включав у групу договірних зобов’язань кредитні та 
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розрахункові правовідносини). У 90-х роках почався новий етап в історії 

науки фінансового права коли банківське право вважалося окремою 

комплексною галуззю права [180, с. 108].  

Серед українських вчених-юристів, які займаються вивченням 

актуальних питань банківського права в наш час, слід назвати І. Заверуху, 

Є. Карманова, О. Костюченко, В. Кротюка, Т. Латковську, О. Орлюк, 

А. Селіванова,   М. Сідака та ін. 

Аналіз сучасної юридичної літератури свідчить про те, що еволюція 

розуміння поняття «банківська система» не закінчилася, а триває і в наші дні. 

Н. Єрпильова [61, c. 24], досліджуючи питання правового регулювання 

міжнародної банківської діяльності, розглядає банківську систему як частину 

фінансової системи будь-якої країни, що відіграє вирішальну роль в її 

економічному розвитку. Вбачається, що для регулювання однорідних 

відносин, які виникають у сфері банківської діяльності, застосовуються два 

методи (метод владних приписів та диспозитивний метод), що не дозволяє 

виділити банківське право в окрему галузь права. Ми схиляємося до думки 

О. Орлюк, яка у своїй монографії зазначає, що банківське право не є ні 

підгалуззю, ні основною галуззю права, а є комплексним утворенням, що має 

специфічний правовий режим [175, с. 20]. 

Банківська система, яка традиційно впродовж усього періоду 

функціонування виробляла такий специфічний товар, як гроші, за останні 30-

40 років змінилася більше, ніж за останні 1000 ( а можливо , й більше) років. 

І справді, сучасна банківська система, особливо в розвинутих країнах, зараз 

надзвичайно мало схожа на ту, яка, еволюціонувавши впродовж століть, 

сприяла прогресу, розвитку економіки, стимулювала інноваційний поступ 

[50, с. 309]. 

Вбачається доречним довідково зазначити, що в Європі виникнення 

банківської справи і поява перших лихварів пов’язані з князівськими дворами 

і торговими домами пізнього середньовіччя. Утримання князівських дворів у 

розкоші, марнотратство, необхідність мати регулярну армію зумовлювали 
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дедалі більшу потребу у фінансах. Князі були готові для цього залізати в 

борги, проте щодо християн діяла «канонічна заборона на стягнення 

відсотка». Гроші вважали «неврожайними», а нарахування відсотка – 

лихварством і за це накладали великі штрафи. Цю нішу заповнили іудеї, для 

яких у багатьох країнах існували обмеження щодо зайняття ремеслами. Вони 

ставали посередниками при дворах, здобували для князів необхідні гроші. 

Крім того, поширювачами банківської справи в Європі стали великі 

комерсанти, а також іноземні, що як торгові банкіри на додачу до своїх 

торгових угод вели також операції з обміну грошей та укладали банківські 

угоди. Згодом банківські операції комерсантів стали їхньою основною 

справою [115]. 

У США не було банків до 1781 року, коли молодий Александер 

Гамілтон, який згодом став одним із батьків-засновників американської 

фінансової системи, написав Робертові Моррісу, що найрозвинутіші нації 

визнали за необхідне створити банківську систему і довели її ефективність у 

розвитку торгівлі. Гамілтон рекомендував представникам конгресу створити 

національні банки, першим з яких став Банк Північної Америки, 

розташований у Філадельфії. Через три роки бостонські підприємці 

заснували Массачусетський банк, а Гамілтон став засновником Банку Нью-

Йорка (Sylla). 

М. Диба та А. Мороз пропонують виокремлювати три етапи розвитку 

банківської справи в історичному ракурсі з погляду ступеня її 

урегульованості: 

- вільна банківська справа; 

- регульована банківська справа; 

- банківська справа під егідою наднаціональних фінансово-кредитних 

інституцій [50, с. 312].  

З огляду на їх напрацювання, можна говорити, що вільна банківська 

справа існувала в багатьох країнах світу в різні часи та не регулювалася 
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жодним вищим адміністративним органом. Тут можна виокремлювати  три 

періоди:  

- перший пов'язаний зі здійсненням таких грошових операцій, як обмін 

грошових знаків різних держав, кредитуванням та розрахунковими 

операціями; 

- другий період зумовлений виникненням організацій, що займалися 

окремими або кількома видами грошових операцій, створенням банків як 

організацій, що здійснювали одночасно розрахункові, депозитні та кредитні 

операції; 

- третій період характеризувався розширенням обсягів грошових 

операцій, появою необхідності у великих обсягах кредитування, здійсненням 

розрахункових операцій на постійній основі. Нововведенням у цей період 

стала поява емісійних банківських операцій. 

У 1700-ті роки банком Англії була здійснена спроба врегулювання 

банківської справи. Другу спробу було здійснено в США (створення 

Федеральної резервної системи) [50, с. 315-316]. Про масштабність процесів 

перетворення організації банківської діяльності свідчать, зокрема, такі 

цифри: на початку ХХ ст. центральні банки існували лише в 18 країнах світу, 

а до кінця ХХ ст. вони були вже в 172 країнах [43, с. 8]. 

З поглибленням глобалізаційних процесів виникало регулювання 

міжнародних валютних відносин, економічних циклів, грошово-кредитних 

відносин.  

Першими установами, що його здійснювали, були Міжнародний 

валютний фонд і Світовий банк, створені в 1944 році на Бреттон-Вудській 

міжнародній конференції. Їх основне завдання полягало в регулюванні 

валютними відносинами з метою згладжування кризових явищ через 

зменшення диспропорцій у міжнародному балансі [50, с. 333]. 

Ю. Онищенко [171] виділяє основні етапи еволюції банківської 

діяльності, що пов’язані зі знаковими подіями в історії банківництва: 
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- перший етап (IV ст. до н. е. – XII ст.) охоплює період від античності 

до виникнення Венеційського банку. За свідченням істориків перші операції 

проводили у Стародавній Греції та Вавилоні жерці, храми і трапезити, а у 

Стародавньому Римі – менсарії; 

- другий етап (ХІІ ст. – кінець ХVІІ ст.), на початку якого 

найбільшими банкірами були тамплієри. В середні віки банки створювали 

купці: спочатку в Італії, пізніше у Франції, Гамбурзі, Нідерландах, Англії. 

1156 року з’явився один з перших громадських жиробанків «Монтеньєва» у 

Венеції. 1587 року у Венеції відкривається перший державний жиробанк (від 

італ. giro – обіг, коло). Банки створювалися для здійснення розрахунків та 

надійного зберігання коштів. Вони також еволюціонували разом з розвитком 

грошового обороту; 

- третій етап (кінець ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.) характеризується 

створенням Англійського банку 1694 року, який мав право торгувати 

золотом, дисконтувати векселі, видавати позики під заставу, приймати 

внески. На цьому етапі виникають спеціалізовані банки, поширюються 

депозитні операції та з’являються  емісійні банки; 

- четвертий етап (ХІХ ст. – до теперішнього часу) характеризується 

поширенням депозитних банків в Англії, Шотландії, Австрії, Німеччині, 

Швейцарії й Північній Америці, створенням центральних банків, які 

монополізували функцію емісії банкнот, формуванням повноцінних 

банківських систем, розширенням операцій банків з цінними паперами, що 

викликало законодавче обмеження їхньої участі на ринку цінних паперів. 

Ю. Онищенко [171] виділяє ще п’ятий етап розвитку банківської 

діяльності. На його думку, він обумовлений світовою фінансовою кризою, 

що розпочалася 2007 року з ринку іпотечного кредитування і поширилася на 

весь фінансовий ринок США і за його межі.  

У зв’язку з нераціональним функціонуванням банківських систем 

розпочалися пошуки нової моделі фінансового нагляду. У 2010 році 

розроблено та затверджено глобальну реформу світового банківського 
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сектору – пропозиції Базельського комітету з банківського нагляду щодо 

нових банківських стандартів капіталу та ліквідності. По суті пропозиції 

Базельського комітету направлені на посилення вимог до капіталу, 

ліквідності банків, що сприятиме поліпшенню якості структури власного 

капіталу банків та підвищенню якості управління ризиками.  

Через те, що територія сучасної України входила до складу Російської 

імперії (а згодом і до СРСР),  розвиток банківської системи Росії мав вплив  

на формування національної банківської системи. Початкоим етапом 

розвитку банківської системи України вважається XVIII століття. У ті часи 

торгівля велася за готівку, а промисловість розвивалася здебільшого завдяки 

державним дотаціям.  

В Україні розвиток, наприклад, інституту комерційного кредиту 

істотно запізнювався, якщо порівнювати із Західною Європою. Першими 

позичальниками були уряд і землевласники, а в ролі кредиторів виступали 

одноосібні підприємці-лихварі. В умовах натурального поміщицького 

господарства така діяльність давала можливість безконтрольно піднімати 

відсоток за кредит. Крім того, протягом 1769–1774 рр. Росія випустила в обіг 

паперові гроші-асигнації на суму 20 млн.  

Усе це сприяло створенню казенних банків і банківських контор у 

провінції, які прагнули вдосконалити грошовий обіг в імперії та надавали 

позики [Костюченко, 2011]. 

Стрімкий розвиток економіки і нагромадження капіталів у країні 

наприкінці ХІХ століття забезпечили умови розвитку банківської системи 

Росії ззагалом, а в Україні зокрема. 

У радянський період правове становище банків неодноразово 

змінювалося. Період з 1917 по 1921 рік характеризується їх поступовою 

ліквідацією. Але у зв’язку з переходом до НЕПу і пожвавленням товарно-

грошових відносин виникла потреба у відновленні банківської системи для 

організації торгового обігу та фінансування народного господарства. Після 

заснування в Харкові Всеукраїнської контори Держбанку (жовтень 1921 р.) в 
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Україні були створені контори й філії інших банків (кооперативного, 

торгово-промислового, сільськогосподарського, комунального) [114]. 

Серйозні зміни у правовому становищі банків відбулися внаслідок 

кредитної реформи 1930–1932 рр. Були ліквідовані банки, засновані на 

недержавній формі власності. Виникла система державних банків, на чолі 

якої стояв Держбанк СРСР.  

Окремим питанням статусу Державного банку та його ролі у 

регулюванні грошового обігу в літературі присвячено роботи  Радянського 

періоду, зокрема, Р. Халфіна [246, с. 14–15] зазначала про подвійну правову 

природу центрального банку.  

Однак, слід зазначити, що подальші наукові дослідження Радянських 

науковців критично ставилися до такого підходу. 

Формування нової банківської системи України почалося з побудови 

незалежної суверенної держави й ухвалення Декларації про державний 

суверенітет України (16 липня 1990 р.), ЗУ «Про економічну самостійність 

України» (3 серпня 1990 р.), в яких встановлювалося, що Україна на своїй 

території самостійно організовує банківську справу та грошовий обіг і 

створює банківську систему [114]. 

О. Васюренко [23] умовно виділяє кілька часових етапів створення та 

розвитку національної банківської системи: 

1) 1988–1990 рр. – створення прототипу системи українських банків у 

складі банківської системи СРСР; 

2) 1991 р. – І півріччя 1992 р. – перереєстрація українських банків та 

початок формування банківської системи України як незалежної держави; 

3) II півріччя 1992 р. – 1993 р. – розвиток банківської системи України 

на етапі становлення економічного і політичного суверенітету; 

4) 1994–1996 рр. – розвиток банківської системи на першому етапі 

реалізації курсу економічних реформ монетарними методами; 

5) 1997–1998 рр. – розвиток банківської системи в умовах поглиблення 

фінансово-економічної кризи, поступового переходу до поєднання 
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монетарних методів керування економікою із заходами щодо її структурного 

реформування. 

6) 1999–2008 рр. – розвиток банківської системи в умовах 

реструктуризації економіки, падіння прибутковості банківських операцій, 

збільшення та консолідації капіталу банків. 

Слід зазначити, що в банківській системі до 2008 року спостерігалися 

позитивні тенденції. Вона набувала ринкового характеру, в державі 

реєструвалися іноземні банки та їхні представництва, відбувалася зміна 

акціонерів шляхом продажу і перепродажу банків, а також реєструвалися 

нові банки [23]. 

Критично проаналізувавши праці вітчизняних і зарубіжних науковців, 

можна сказати, що поняття «банківська система» не єдине та стале. Системне 

дослідження різних визначень цього поняття засвідчує, що прибічники однієї 

з позицій визначають банківську систему через її склад, упускаючи зв’язки; 

інші ж абстрагуються від складу, пов’язуючи банківську систему лише з 

процесами трансформації [59]. 

Цілком слушна думка М. Савлука [208] про те, що банківська система 

має своє особливе призначення, свої специфічні функції, які не просто 

повторюють призначення і функції окремих банків. Виникає банківська 

система не внаслідок механічного поєднання окремих банків, а будується за 

заздалегідь виробленою концепцією, в межах якої відводиться певне місце 

кожному видові банків і кожному окремому банкові. Під банківською 

системою, на його думку, слід розуміти «законодавчо визначену, чітко 

структуровану сукупність фінансових посередників грошового ринку, які 

займаються банківською діяльністю». О. Костюченко [114, с. 20] визначає 

банківську систему як розгалужену сукупність банків, банківських 

інститутів, фінансово-кредитних установ, що діють у межах єдиного 

фінансово-кредитного механізму на чолі з центральним банком. 

Російський науковець О. Лаврушин розглядає банківську систему як 

«сукупність банків, банківської інфраструктури, банківського законодавства і 
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банківського ринку, що перебуває в тісній взаємодії одне з одним і з 

зовнішнім середовищем» [126, с. 51]. Вітчизняні науковці В. Стельмах та 

В. Міщенко [147, с. 46] під банківською системою розуміють складний 

комплекс, який функціонує і розвивається відповідно до цілого ряду 

законодавчих і нормативних документів. До основного системного елементу 

вони відносять банк, а також зазначають, що стан і рівень розвитку банків 

досить серйозно впливає на розвиток усієї суспільно-економічної формації. 

О. Орлюк [176] визначає банківську систему як складник кредитної 

системи держави, яка становить сукупність різних за організаційно-правовою 

формою та спеціалізацією банківських установ, що функціонують у межах 

єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в 

певний проміжок часу. Як досліджено вченими-економістами, які займалися 

дослідженням у сфері кредитних відносин і грошового обігу, свого часу 

поняття «банківська система» та «кредитна система» розглядалися тотожно 

через сукупність організацій, об’єднаних своїми завданнями [127]. 

Отже, загалом науковці виокремлюють три підходи до визначення 

сутності поняття «банківська система»: інституційний, функціональний та 

системний.  

З інституційного погляду банківську систему характеризують як: 

- сукупність універсальних, спеціалізованих та емісійних банків; 

- сукупність банківських і небанківських установ, що виконують 

окремі банківські операції (за Г. Асхауером); 

- сукупність різних банків, що виконують відповідні функції (за 

Л. Стрельбицькою); 

- динамічну цілеспрямовану сукупність взаємопов’язаних банківських 

інститутів, що постійно розвиваються (за О. Затварською); 

- сукупність взаємопов’язаних фінансово-кредитних установ (банків) 

(за С. Лондарем). 

Інституційного підходу дотримується і наш законодавець. Так, згідно 

зі ст. 4 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківська система України 
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складається з НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків, що 

створені і діють на території України відповідно до положення цього закону. 

Згідно зі ст. 334 ГКУ банківська система України складається з НБУ та інших 

банків, а також філій іноземних банків, що створені та діють на території 

України відповідно до закону. 

Для трактування поняття «банківська система» з функціонального 

боку можна навести слушну думку Ю. Оніщенко [170, с. 3–5], що пропонує 

розуміти банківську систему як сукупність банківських установ, специфіка 

взаємодії між якими створює самостійну економічну структуру з метою 

забезпечення та регулювання процесів формування і використання 

фінансових ресурсів, необхідних для потреб розвитку економіки з 

максимально можливим ступенем раціоналізації, оптимальності та 

ефективності. 

Системний підхід дозволяє трактувати банківську систему як 

ключовий динамічний складник фінансової системи, що історично 

формується під впливом зовнішніх і внутрішніх процесів, які відбуваються в 

країні, і становить цілісну сукупність усіх банків країни, які взаємодіють між 

собою, підпорядковуючись установленим нормам і правилам здійснення  

банківської справи, з метою ефективного грошово-кредитного регулювання 

економіки, а також досягнення економічної та соціальної ефективності 

діяльності [49, с. 33]. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття «банківська 

система», їх можна об’єднати у 4 групи: 

1) банківська система розглядається як сукупність банків держави; 

2) банківська система розглядається як сукупність банків, банківської 

інфраструктури; 

3) банківська система включає в себе кредитну систему; 

4) банківська система розглядається через систему приватних банків 

[127, с. 42]. 
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Ми дозволимо собі не погодитися з думкою про те, що банківська 

система включає у себе кредитну, адже саме банківська система  виступає 

частиною фінансово-кредитної системи держави .  

Отже, на сьогодні існує велика кількість визначень поняття «банківська 

система», адже ця категорія є предметом дослідження багатьох науковців, які 

прагнуть вдосконалити понятійний апарат юридичної науки. Загалом, 

підтримуючи інституційний підхід до визначення поняття «банківська 

система», уявляється доцільним запропонувати визначити банківську 

систему як 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). 

Банківські правовідносини складаються із суб’єктів, об’єктів та змісту 

(суб’єктивних юридичних прав і обов’язків). Досліджуючи банківські 

правовідносини, науковці акцентують увагу на наявності у них спеціального 

суб’єкта – банку або кредитної організації, спеціального об’єкта – 

фінансових інструментів (грошей у готівковому або безготівковому вигляді, 

цінних паперів, валютних цінностей) [176, c.622]. 

Залежно від суб’єктного складу виокремлюють кілька видів 

банківських правовідносин: Банківські відносини виникають між банками і їх 

клієнтами; між установами банків з приводу надання  банківських послуг; 

між НБУ і установами банків; між НБУ і Урядом України; між НБУ і 

Верховною Радою України (наприклад, при призначенні Голови НБУ) тощо. 

Залежно від змісту правовідносини можна поділити на : 

- майнові, пов’язані з фінансовими інструментами як видом майна; 

- немайнові, пов’язані з забезпеченням дотримання режиму 

банківської таємниці, захистом ділової репутації банків, 

використанням найменувань тощо; 

- організаційні, пов’язані як з побудовою внутрішньої структури 

банків, так і з організацією всієї банківської системи загалом; 



 27 

- регулюючі, пов’язані зі здійсненням центральним банком 

функцій банківського регулювання та нагляду [175, с. 37]. 

При регулюванні банківських відносин застосовують як  

імперативний, так і диспозитивний методи правового регулювання. 

 Частина банківських відносин, а саме пов’язаних з регулюванням  

емісійної діяльності НБУ, організації банківської системи, належить до сфери 

публічно-правового регулювання, та підпадає під імперативний метод 

правового регулювання. Л. Воронова зазначає, що ці відносини регулюються 

фінансово-правовими нормами і їх необхідно об’єднати у фінансово-

правовий інститут регулювання банківської діяльності.  [35. с. 367].  

Зазначені відносини можна охарактеризувати як публічні банківські 

відносини. 

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.  

 Щодо відносин з  кредитування та  розрахунків,  то переважна їх 

частина регулюється нормами цивільного права та відповідно підпадає під 

диспозитивний  метод.  

У теорії банківського права в розумінні його як фінансово-правового 

інституту зазначається, що підставами для виникнення банківських 

правовідносин можуть виступати норми законів та нормативно-правових 

актів НБУ; адміністративні акти (при реєстрації, видачі ліцензії тощо); 

договори або односторонні угоди. Деякі автори відносять до підстав 

виникнення таких відносин і заподіяння шкоди, хоча це положення є 

спірним. Разом із тим характерною рисою банківських відносин є наявність 

банківської установи в якості обов’язкового хоча б одного із суб’єктів таких 

відносин. За відсутності банку (не залежно від форми його власності, 

організаційно-правової форми тощо) у складі банківського правовідношення 

останнє втрачає сенс так називатися [124]. 
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Банківські відносини виникають у сфері банківської діяльності. І 

з’ясування сутності банківських відносин можливе лише через розкриття 

поняття «банківська діяльність».  

Поняття «банківська діяльність» – ключовий елемент фінансової 

системи держави, і важливе значення для визначення її суті та ролі в 

організації руху публічних фінансових ресурсів виконують норми 

фінансового права [52, с. 189–190]. Не викликає сумнівів те, що банківська 

діяльність тісно пов’язана з фінансовою. Для реалізації власних завдань і 

функцій держава повинна мати відповідні фінансові ресурси. Як зазначають 

науковці, для удосконалення правового забезпечення державного 

регулювання фінансової системи і її банківського складника потрібно 

уточнити зміст банківської діяльності, її поняття і визначити риси, що 

вказують на її місце в системі інститутів фінансового права.  

Деякі автори [15] вважають, що визначати банківську діяльність 

необхідно, виходячи з встановлення тієї сфери соціально-економічного життя 

чи тих суспільних відносин, регулювати які має саме банківське право. Тоді 

банківську діяльність можна визначити як систему правових дій спеціальних 

суб’єктів, учасників єдиної банківської системи. Таке розуміння надає 

безмежні характеристики банківської діяльності, які вказують на її 

фінансово-правовий зміст. 

 Безсумнівно, банківська діяльність – це один з елементів фінансової 

діяльності держави, а значить одночасно пов’язана з публічною і приватною 

правовою діяльністю. Вона стає особливо актуальною темою для 

дослідження у процесі залучення до неї іноземних елементів (суб’єктів 

господарювання, що мають відокремлені підрозділи чи  материнські 

компанії, наприклад, у країнах Європи). На цьому шляху особливої 

актуальності набуває досвід організації банківської діяльності у країнах – 

членах ЄС.  

Як слушно зауважує Ю. Дмитренко [53], банківська діяльність у 

вузькому значенні – це особливий вид фінансової діяльності, що 
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систематично здійснюється спеціальними суб’єктами на підставі ліцензії 

НБУ, спрямованої на здійснення банківських операцій, угод та надання 

банківських послуг з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і 

забезпечення стабільності банківської системи. Банківська діяльність у 

широкому розумінні – це напрямок фінансової діяльності, сукупність дій, які 

регулюються фінансово – правовими нормами щодо формування та 

проведення грошово-кредитної та валютної політики, побудови та 

функціонування банківської системи, здійснення банківських операцій та 

угод з метою організації та стабільного функціонування публічних грошових 

фондів і створення сприятливих умов для розвитку грошового ринку України 

[195, 196, 197, 198].    

Згідно з національним законодавством визначення поняття 

«банківська діяльність» міститься у ст. 2 ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність». Так, банківська діяльність – це залучення фізичних і юридичних 

осіб вкладати грошові кошти та розміщувати їх від свого імені, на власних 

умовах та на власний ризик, відкривати та вести свої банківські рахунки. 

Можна зробити висновок, що сутність банківської діяльності законодавець 

обмежує переліком трьох основних банківських операцій, коло яких значно 

ширше і наведене у подальших статтях закону. Також це визначення звужене 

тільки до права здійснення банківських операцій, якими банківська 

діяльність не обмежується [52].  Цю думку,  зокрема, поділяє і професор 

І. Безклубий. Він зазначає, що без отримання банківської ліцензії не 

дозволяється вести одночасно діяльність із залучення вкладів та інших 

коштів, що підлягають поверненню, надання кредитів, а також здійснення 

рахунків. Відповідну діяльність може вести банк за умов дотримання ним 

встановлених законодавством спеціальних економічних нормативів 

(наприклад, обов’язкового формування мінімального статутного капіталу та 

резервного фонду, нормативів ліквідності) та застережень (наприклад, 

збереження банківської таємниці, провадження фінансового моніторингу), 

наявності фахового персоналу, технічних засобів, створення інфраструктури 
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(наприклад, організації філій, відділень, центрів), постійного розширення та 

зростання якості банківських послуг [10, с. 65]. 

Досліджуючи питання галузевої належності та ролі різних галузей 

права в регулюванні банківських відносин, що виникають у процесі 

банківської діяльності, прийнято розмежовувати декілька концепцій: 1) яка 

окреслює переваги основної ролі фінансового чи цивільного права в 

регулюванні банківських відносин; 2) яка визнає комплексне регулювання 

цивільним, господарським, адміністративним і фінансовим правом; 3) яка 

виділяє банківське право як окрему галузь права або як відособлене правове 

утворення, що і саме регулює банківські відносини. Як слушно зауважує 

М. Сідак [224], розходження в підходах науковців і в сформульованих ними 

концепціях привели до неоднозначного розв’язання питань про те, якими 

галузями права регулюються банківські відносини. 

На думку О. Олейник [169, с. 25], про банківську діяльність у 

широкому розумінні можна говорити тоді, коли будь-який з перерахованих 

законодавцем видів банківських операцій провадить як сам банк, так і 

небанківська кредитно-фінансова установа. В міжнародній банківській 

практиці сюди входять такі операції, як купівля-продаж валюти, здійснення 

розрахунків, інкасація грошових коштів, довірче управління грошовими 

коштами, лізингові операції тощо. Ю. Ващенко [24] відносить до банківської 

діяльності в широкому розумінні всі види операцій, які можуть виконуватися 

відповідно до законодавства про банки, а у визначених законом випадках – 

іншими юридичними особами. Отже, у широкому розумінні банківська 

діяльність охоплює не тільки комплекс банківських операцій, але й порядок 

організації та функціонування банків, тобто відносини щодо функціонування 

банківської системи, виникнення та розвитку її елементів [61]. У вузькому 

розумінні банківська діяльність охоплює лише ті операції, які виділяють банк 

з числа інших фінансово-кредитних установ. Отже, про вузьке розуміння 

поняття «банківської діяльності» можна говорити тоді, коли діяльність 
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спрямована на виконання певної сукупності банківських операцій за умови 

надання банківської ліцензії у встановленому законом порядку. 

Підсумовуючи вищевикладене, погоджуємося з думкою В. Симов’ян 

[219] про те, що у правовому значенні банківська діяльність – це сукупність 

дій, що регламентуються фінансово-правовими нормами щодо банківських 

операцій, створення та функціонування банків та інших фінансових установ, 

як елементів банківської та фінансової системи, з метою стабільної і 

організованої фінансової діяльності держави. 

Стосовно примітних рис банківської діяльності доцільно зазначити 

таке. Д. Гетманцев та Н. Шукліна [38] до них відносять: 1) одержання 

прибутку банком, пов’язане з ризиком; 2) прибуток одержується від обороту 

фінансових ресурсів – основи фінансової діяльності держави; 3) в процесі 

фінансової діяльності не створюється додана вартість; 4) особливий порядок 

оподаткування (особливий порядок оподаткування, пов’язаний з пільгами в 

оподаткуванні податком на додану вартість основних фінансових 

(банківських) операцій, а також з особливим порядком оподаткування 

прибутків банку, зумовленим обов’язком банків формувати резерви); 

5) законодавство висуває жорсткі стандарти до діяльності банків, їх 

фінансово-економічного стану (при цьому держава в особі уповноважених 

органів встановлює та веде особливий контроль за фінансовим ринком); 

6) банківська діяльність провадиться в особливому правовому режимі – 

держава чітко регламентує порядок здійснення банківських операцій. 

Ми поділяємо думку Т. Латковської [129, с. 340], яка серед ознак 

банківської діяльності виокремлює такі примітні риси: 1) банківська 

діяльність – це особливий вид господарської діяльності; 2) вона являє собою 

сукупність банківських операцій та послуг; 3) її ведуть спеціальні суб'єкти 

(банки); 4) для цього їм необхідно отримати ліцензію (дозвіл) НБУ; 5) 

банківська діяльність має систематичний характер; 6) вона спрямована на 

функціонування та розвиток банківської системи, а також реалізацію 

грошово-кредитної політики держави. 
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Банківська діяльність, як елемент фінансової діяльності, стосується 

грошових, кредитних та інших фінансових операцій. Загалом, банківську 

діяльність доцільно визначити як сукупність систематично здійснюваних 

банками банківських послуг відповідно до передбаченого законом переліку з 

метою отримання прибутку.  

Виходячи з обраного Україною курсу на євроінтеграцію, дослідження 

банківської діяльності повинно відбуватися з урахуванням стандартів, 

принципів і правових норм, за якими ведеться банківська  діяльність у ЄС. 

Підтверджує це намір України адаптувати законодавство до 

загальноєвропейських свобод, принципів, цінностей, норм та стандартів ЄС, 

підвищуючи тим самим вітчизняну правову культуру [154]. 

Вітчизняні науковці зазначають, що етапами інтеграції банківської 

системи України до європейського фінансового простору передбачається 

одночасне поєднання підвищення ефективності роботи банківської системи 

та увідповіднення грошово-кредитної політики європейським стандартам 

[250].  

Вважаємо, що необхідно вже тепер посилювати конкурентність 

банківської системи, удосконалювати її функціональне спрямування, 

підвищувати рівень капіталізації банківських установ. Окрім цього, 

вбачається, що банківська діяльність в Україні повинна вестися відповідно до 

світових стандартів банківського контролю та нагляду. У цьому контексті, 

вважаємо за доцільне розглянути рекомендації Базельського комітету з 

питань банківського нагляду (Committee on Banking Supervision of the Bank 

for International Settlements) (далі – Базельський комітет). 

Глобалізація фінансових ринків поставила важливе завдання певної 

уніфікації та координації банківської діяльності. В середині ХХ ст. 

регулювання банків ще більшою мірою посилилося за рахунок сфери 

нагляду. Крім центральних банків, які здійснюють банківський нагляд у 

межах своєї країни, було прийнято рішення про міжнародний нагляд. Існує 

дві важливі мети міжнародного банківського нагляду: 
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1) розробка вимог до кількості та якості відповідальності кредитних 

інститутів (тобто до величини і якості власного капіталу); 

2) розробка вимог і рекомендацій з управління та контролю за 

банківськими ризиками. Важливим міжнародним нормотворчим 

органом, що активно впливає на процес банківського регулювання 

та нагляду, є Базельський комітет з банківського нагляду при Банку 

міжнародних розрахунків створений у м. Базель, Швейцарія в 1974 

році президентами центральних банків «групи десяти» (G10) [50, с. 

335]. 

Основне завдання Базельського комітету полягає у впровадженні 

високих та єдиних стандартів у сфері банківського регулювання та нагляду. З 

цією метою, він  розробляє директиви та рекомендації для органів нагляду 

держав-членів. Зазначені рекомендації не обов'язково виконувати, проте в 

більшості випадків знаходять своє відображення в національному 

законодавстві як держав-членів ЄС, так і інших країн (наприклад, «Базель І» 

запроваджено в понад 100 країнах, бо вони створюються у співробітництві з 

банками та органами нагляду з усього світу).  

Основними документами Базельського комітету вважаються: Основні 

принципи ефективного нагляду 1997 року (переглянуті 2006 року), «Базель І» 

(Basel Capital Accord) 1988 року та «Базель ІІ» 2004 року, а також «Базель ІІІ» 

2010–2011 рр. (реалізація вимог якого намічена на 2012–2019 рр.). Серед 

основних рекомендацій Базельського комітету варто зазначити такі, як 

встановлення мінімальних вимог щодо достатності банківського капіталу, 

посилення процесу банківського нагляду, покращення ринкової дисципліни 

та ін. Запровадження достатності капіталу означало, що банки повинні мати 

основний та додатковий капітал, сукупно він повинен бути достатній для 

покриття кредитного ризику, а співвідношення між капіталом банку та його 

активами повинно бути не менше ніж 0,08, а капітал банку має становити не 

менш ніж 8 % від його активів.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_II
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Ми цілком погоджуємося з науковцями, що пропонують доповнити 

національне банківське законодавство певними вимогами, що прискорять 

процес увідповіднення нормам ЄС. Як приклад, можна навести пропозиції 

про введення в повному обсязі інституту «консолідованого нагляду» або 

уповноваження НБУ на обмін інформацією з компетентними органами ЄС, а 

також подальше співробітництво у сфері нагляду.  

На думку провідних науковців особливі ризики для національної 

фінансової системи виходять від міжнародних банківських груп. Відповідно 

до національного  законодавства це – групи фінансових установ, пов’язаних 

відносинами контролю, діяльність яких представлена у більш ніж одній 

країні. Вони підлягають наглядові на консолідованій основі з боку 

іноземного органу нагляду. Тобто відповідальність за діяльність на території 

України банківської групи покладено на наглядовий орган країни її 

походження. Це, своєю чергою, може містити додаткові загрози 

законодавчих розбіжностей, нормативів, повноважень і сумлінності 

регулятора через особливості кожного окремого національного наглядового 

органу.  

Ми цілком поділяємо позицію Т. Савченко, що оскільки банківські 

групи системоутворюючі (здебільшого) елементи з погляду національних 

фінансових систем, для їх ідентифікації та моніторингу національними 

регуляторами доцільно використовувати критерії і процедури 

консолідованого нагляду, що застосовуються в міжнародній практиці [211]. 

Слід зазначити пропозиції з приводу вимог щодо дозволеного обсягу 

фінансових витрат та інформування про них: 1) банк повинен повідомляти 

регулятора про будь-які власні фінансові втрати; 2) банк не може зазнати 

фінансових втрат понад 25 % від свого регуляторного капіталу; 3) банк не 

може зазнати фінансових втрат, сукупний обсяг яких перевищує 800 % його 

регуляторного капіталу. Очевидно, що особлива увага європейських та 

міжнародних фінансових організацій приділяється питанню достатності 

капіталу та ризикам банківських установ [226, с. 201]. 
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Важлива функція держави – нагляд за діяльністю банківських установ 

з метою забезпечення всієї грошово-кредитної системи і банківської системи 

зокрема. Вважаємо, що шляхами осучаснення застарілої – відносно ЄС – 

національної банківської системи мають стати: 

- поступова та зважена імплементація європейських норм 

регулювання банківської діяльності у національне законодавство; 

- підвищення рівня конкурентності вітчизняних банків; 

- новий підхід в орієнтованості на кінцевого споживача 

банківських послуг; 

- полегшення доступу вітчизняного банківського сектору до 

світових фінансових ринків (кредитних ресурсів); 

- приділення особливої уваги питанням достатності капіталу та 

ризикам. 

Вбачається, що отримані нові наукові знання уможливлять надання 

відповідних рекомендацій для їх практичної реалізації, що в кінцевому 

результаті буде сприяти виконанню поставлених перед нами завдань та 

досягненню поставленої мети. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначити, що для 

подальшого розвитку банківського сектору України та його інтеграції до 

європейського фінансового ринку необхідно вдосконалити національне 

законодавство. Проведення ефективних перетворень у банківській системі 

України сприятиме прискоренню темпів євроінтеграції, налагодженню 

тісного економічного співробітництва не тільки з державами – членами ЄС, 

утвердить позиції вітчизняних банків на світовій арені. 
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1.2 Нормативно-правове забезпечення регулювання банківських 

відносин в Україні та Європейському Союзі 

 

 

Регулювання банківських відносин – предмет дослідження та 

актуальна тема для дискусій у вітчизняній та зарубіжній науці та практиці. 

І. Михасюк [144] у підручнику «Державне регулювання економіки» слушно 

підкреслює, що «правове регулювання економіки забезпечується шляхом 

прийняття законів і законодавчих актів… Закони, законодавчі і нормативні 

акти визначають об’єкт та зміст регулювання, відповідальність юридичних і 

фізичних осіб за їх невиконання. Закони виконують функцію 

довготермінового правового регулювання, а укази, нормативні акти – 

короткотермінового, оперативного». Варто погодитися з думкою 

С. Лобозинської [134], яка слушно зазначає, що на сучасному етапі розвитку 

правове регулювання банківської системи  належить до найскладніших та 

найменш розроблених проблем національного права.  

 Розкриваючи питання регулювання банківських відносин, необхідно 

звернутися до тлумачення цього поняття. Термін «регулювання» має 

латинське походження (лат. – «regula»). В одних джерелах його суть 

виражають поняття «правило», «норма», «мірило», в інших – «правило», 

«початок». Усі визначення відображають головне: регулювання – 

нормативний вимір, який відкриває шляхи подальшої діяльності. Необхідно 

зазначити, що існують і інші визначення цього поняття [235]. 

Вважаємо, що під поняттям «регулювання банківських відносин» 

варто розуміти процес впорядкування державою відносин, які виникають у 

сфері управління банківською системою, тобто це процес врегулювання 

публічними та приватними нормами права суспільних відносини, що 

виникають, змінюються та припиняються у процесі діяльності банківських 

установ. Суть правового регулювання банківських відносин полягає у 
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нормативно-організаційному впливі на суб’єкти з метою їхнього 

упорядкування та розвитку відповідно до суспільних інтересів. 

Можна стверджувати, що питання узгодженості понять «форма 

регулювання», «метод регулювання» та «інструмент регулювання» 

дискусійне у зв’язку з важливістю цієї проблеми, адже саме сукупність цих 

понять становить зміст механізму правового регулювання сталого розвитку 

банківської діяльності. 

Метод правового регулювання банківських відносин – сукупність 

засобів впливу на суб’єктів цих відносин. Загалом, в юридичній доктрині 

методи правового регулювання банківської діяльності поділяють на 

імперативні та диспозитивні [134]. 

Метод  правового регулювання деякі науковці визначають також  як 

сукупність юридичних способів правового регулювання. Виокремлюють такі 

способи, як позитивне зобов’язання, дозвіл або заборона [140]. 

Як зазначає П. Сенищ [216, с. 326], форми застосування правового 

регулювання банківської діяльності – це видові способи реалізації 

нормативно-правових розпоряджень від суб’єктів юридичного права до 

виконавців суб’єктивних обов’язків щодо здійснення  банківської діяльності.  

У науковій фінансово-правовій літературі розглядаються такі форми 

впливу на банківську діяльність: 

а) нормотворчість, у процесі якої органи законодавчої влади і 

центральний банк держави встановлюють порядок реєстрації кредитних 

організацій, порядок ліцензування та здійснення банківської діяльності 

(операцій), а також порядок провадження банківського нагляду і контролю; 

б) реєстрація та ліцензування діяльності кредитних організацій, 

відкриття філій та представництв іноземних кредитних організацій; 

в) грошово-кредитне регулювання шляхом встановлення обов'язкових 

економічних нормативів; 

г) здійснення державного контролю та нагляду за банківською 

діяльністю; 
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д) ухвалення судами рішень з питань банківської діяльності (Туляй, 

2010). 

Розглядаючи досліджуване питання, не можна оминути увагою 

питання функцій регулювання банківської діяльності. Проаналізувавши, на 

наш погляд, їх доцільно класифікувати так: 

1) організаційна функція (означає, що для досягнення економічної 

стабільності необхідно створити низку певних правил, якими банківські 

інститути будуть керуватися, реалізуючи свою політику); 

2) захисна функція (виводиться з організаційної і означає, що 

правила, які встановлюються у банківській діяльності, повинні забезпечувати 

захист вкладників); 

3) координаційна функція (забезпечує узгодження дій у просторі та 

часі відповідних органів державної влади, міжнародних і саморегулівних 

організацій, що регулюють діяльність банків, банківської системи в цілому та 

відносини із зовнішнім середовищем для найшвидшого та найефективнішого 

досягнення стабільності банківської системи); 

4) аналітична функція передбачає збір інформації, аналіз та 

оцінення результатів діяльності банківських установ і макроекономічних 

показників країни, які мають безпосередній вплив на банківський сектор (це 

дає змогу вчасно реагувати на дестабілізаційні фактори розвитку банківської 

системи та вживати відповідних запобіжних заходів); 

5) методологічна функція полягає в розробленні системи понять, 

методів, принципів, норм, методик, способів і засобів організації діяльності, 

необхідних при банківському регулюванні; 

6) інформаційна функція (передбачає отримання та надання 

офіційних відомостей про стан банківської системи для потреб внутрішнього 

та зовнішнього користування); 

7) стабілізаційна функція пов’язана насамперед з тією значною 

роллю, яку банки відіграють у сучасній економіці (це насамперед 

використання різноманітних запобіжних заходів щодо усунення 
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дестабілізаційних елементів у діяльності банківських установ) [58, с. 163–

165]. 

Однак варто зазначити, що, попри досить широке дослідження цієї 

проблематики, досі немає сформованого комплексного уявлення про 

регулювання розвитку банківської діяльності в Україні з урахуванням як 

національних особливостей національної банківської системи, так і її 

інтеграції в міжнародний фінансовий простір. Як зауважує П. Сенищ [216, 

с. 325], передусім потребує наукового обґрунтування використання правових 

інструментів регулювання банківської діяльності в забезпеченні сталого її 

розвитку в умовах фінансових потрясінь та кризових явищ у світовій 

економіці, бо неналежне виконання банківською системою та заниження її 

ролі несе в собі небезпеку підвищеного соціально-економічного ризику. 

Погоджуємося з В. Бутузовим та А. Марущаком [20], які зазначають, 

що предмет правового регулювання – «однорідні суспільно-необхідні 

відносини, що виникають у різних сферах суспільного життя», а «методом 

правового регулювання таких відносин є особливий спосіб впливу норм 

права на суспільні відносини». Звідси випливає, що предмет правового 

регулювання банківської діяльності – відносини, які складаються між 

банками і державою, банками і бізнесом, банками і громадянами. 

На сьогодні в правовій літературі особливо актуальне питання 

ефективності банківського регулювання. Як зазначає  В. Сізова [218], 

«ефективність правового регулювання суспільних відносин являє собою одну 

з найважливіших одвічних проблем теорії права, якою з моменту появи 

юридичної науки займалися і, на думку авторів, займатимуться вчені аж до 

зникнення права». Це, своєю чергою, абсолютно не передбачає відмови від 

пошуків шляхів розв’язання цієї проблеми, а також шляхів оптимальних 

способів підвищення ефективності правових норм. 

На основі наукових напрацювань В. Сiзової [218] щодо питання 

ефективності правового регулювання можна виокремити такі ознаки 

ефективності правового регулювання банківської діяльності: 
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– це якісна властивість, що характеризує зміст розглядуваної 

діяльності та є проявом її сутності; 

– характеризує елементи її змісту, виходячи з можливості досягати 

позитивного результату. У разі, коли фінансове та банківське законодавство 

не забезпечує або перешкоджає прогресивному, поступальному розвиткові 

суспільних відносин, суперечить об'єктивним потребам суспільства, воно не 

може бути ефективне. Водночас ефективність правового регулювання 

банківської діяльності може мати односторонній прояв. Так, встановлення 

податку на доходи від депозитів спрямоване на підвищення надходження до 

державного бюджету, що, своєю чергою, дає змогу профінансувати якусь 

частину бюджетних видатків. У цьому аспекті може йтися про підвищення 

ефективності фінансування видатків; 

– безпосередньо пов'язане з результатом дії відповідних правових 

норм (реалізується через дію, проявляється в результаті; цілком 

обґрунтований і розгляд ефективності без фактичного досягнення 

позитивного результату, в аспекті «потенціалу» фінансово-правової норми). 

Ефективність регулювання банківської діяльності може мати не миттєвий чи 

постійний прояв, а виявлятися в майбутньому. Приміром, закріплення умов 

допуску вітчизняних банків на інвестиційні ринки має на меті в майбутньому 

підвищити інвестиційну діяльність банків, інших фінансових і кредитних 

установ, зацікавити іноземних клієнтів співпрацювати з вітчизняними 

банками, створює додаткові фінансові гарантії стабільності діяльності та 

кредитоспроможності банків; 

– лише можлива, але не необхідна властивість. Саме ухвалення 

фінансово-правової норми, що регулює відносини в галузі банківської 

діяльності, не запорука ефективного правового регулювання. Ефективність 

виявляється у процесі реалізації, застосування такої норми [218]. 

Цілком погоджуємося з думкою А. Коваленка [97], що ефективність 

правового регулювання банківської діяльності – оптимальне співвідношення 

між його практичною реалізацією і соціально корисним результатом. При 



 41 

цьому корисним результат може бути як для всіх суб’єктів банківської 

діяльності, так і лише для державно-владних. На шкоду інтересам держави 

ніколи не ухвалюватиметься нормативно-правовий акт, що регулює 

банківську діяльність. 

Як слушно наголошує С. Лобозинська [133, c. 190–192], державне 

регулювання банківської системи України має бути спрямоване на створення 

нормативно-правового поля діяльності банків. Таке регулювання, на її думку, 

відповідало б сучасним тенденціям банківської діяльності, сприяло б 

формуванню конкурентоспроможної національної банківської системи за 

умов світових інтеграційних процесів. Вважаємо, що ефективне регулювання 

банківських відносин можливо лише у разі існування такого правового поля, 

яке б забезпечувало ефективне поєднання спільної діяльності як державного 

сегменту, в особі уповноважених державних органів, так і приватного 

сегменту, в особі банків та приватних осіб. Ця діяльність повинна 

відбуватися з урахуванням світових інтеграційних процесів, а також 

європейського напряму розвитку держави. Лише за умови 

конкурентноспроможної національної банківської системи, а також завдяки  

запровадженню новітніх стандартів нагляду і контролю за її діяльністю, 

банківську систему України можна буде назвати ефективною та такою, що 

відповідає вимогам сьогодення. Вважаємо, що ключову роль у цьому відіграє 

саме нормативно-правове регулювання здійснення банківських відносин. 

У загальному вигляді, враховуючи теорію, банківське законодавство 

виступає формою реалізації банківського права і містить у собі широке коло 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері банківської 

діяльності. Тлумачення і зміст банківського законодавства містяться в працях 

Л. Воронової, Ю. Ващенко, Д. Гетманцева, Н. Шукліной, Т. Латковської, 

О. Орлюк, Н. Хімічевої, В. Чернадчука та інших [53, с. 90-91]. 

Більшість правознавців вважають банківське право таким, що 

створювалося реальністю, бо воно стосується великої групи правовідносин, 

які виникають у процесі банківської діяльності. Термін «банківське право» в 
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юридичній літературі вживається як самостійне поняття, що за своїм змістом 

не тотожне поняттю «банківське законодавство». На думку О. Костюченка 

[114], банківське право – це «система правових норм, що регулюють порядок 

організації та діяльності банків України, їх взаємовідносини між клієнтами 

(юридичними та фізичними особами), що обслуговуються банками, а також 

порядок здійснення банківських операцій». За традиційним уявленням, 

банківське законодавство – сукупність законодавчих актів, які є формою 

вираження правових норм. Вони спрямовані на регулювання повноважень, 

обов’язків та відповідальності сторін у правовідносинах за участю банку 

[215]. 

Банківське законодавство є зовнішньою формою банківського права, 

що відображає його внутрішню сутність (структуру) [175, с. 16]. Вбачається, 

що банківське законодавство складається з правових форм, до яких належать 

правові норми різних галузей права, що не є однорідними, – це, в першу 

чергу, норми фінансового, адміністративного і цивільного права. Таке 

бачення банківського законодавства підтримується Д. Гетманцевим [38, с. 

39]. 

 Можна говорити, що поняття «банківське законодавство» вітчизняні 

науковці здебільшого трактують у широкому розумінні. О. Орлюк [176] 

визначає банківське законодавство як систему всіх упорядкованих певним 

чином нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

банківської діяльності. І. Заверуха [73] надає визначення банківського 

законодавства через сукупність законів, підзаконних нормативно-правових 

актів, а також міжнародних правових  документів, які забезпечують правове 

регулювання банківських відносин. 

Якщо розглядати засади нормативно-правового регулювання 

банківської діяльності в Україні, необхідно зазначити, що класифікації 

нормативно-правових актів, які регулюють банківську діяльність, у 

науковців, що досліджують це питання, різняться між собою. Цією 

проблематикою займалися такі вітчизняні вчені, як Н. Рогова, І. Плужніков, 
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О. Кірєєв, В. Геєць та інші. Предмет цих досліджень – як правове 

регулювання банківської системи  загалом, так і окремі аспекти регулювання 

банківської діяльності. 

Зокрема, С. Лобозинська [133], досліджуючи питання правового 

регулювання банківської діяльності в Україні, а також «інфраструктури» 

банківського регулювання, класифікує нормативно-правові акти так: 

законодавство – загальне та спеціальне (Закони України, що регулюють 

засади здійснення банківської діяльності та надання банківських послуг 

прямо чи опосередковано); серії регулятивних правил (підзаконні 

нормативно-правові акти, що розробляють компетентні наглядові органи); 

роз’яснення та коментарі до нормативно-правових документів (інтерпретація 

нормативно-правових актів, що надає наглядовий орган, передусім НБУ). 

Вона підкреслює, що національному банківському законодавству 

притаманний багатогранний характер правового регулювання банківської 

діяльності і суперечність та складність багатьох нормативно-правових актів, 

через їх неузгодженість з актами, що стосуються ринкового господарювання. 

На нашу ж думку, недоцільно вносити роз’яснення та коментарі до 

нормативно-правових документів до переліку нормативно-правових актів, що 

регулюють банківські відносини через брак у них загальновизнаних ознак 

нормативно-правового акта.  

Погоджуючись із такими науковцями, як В. Бабаєв, М. Кельман, 

О. Мурашин, В. Нерсесянц, О. Петришин, О. Скакун до основних ознак 

нормативно-правових актів відносимо такі: нормативність, загальність, 

спрямованість на регулювання суспільних відносин, ухвалення 

уповноваженими на те органами, посадовими особами чи народом у чітко 

визначеному порядку (процедурі), відповідність до вимог юридичної техніки 

щодо змісту та форми нормативно-правового акта та вимог до юридичного 

документа, часові, просторові та суб’єктні межі.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що банківська діяльність знаходить 

своє правове відображення в банківському законодавстві (системі 
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нормативно-правових актів). Його створення, розвиток та формування, своєю 

чергою, забезпечує розвиток банківського права та визначає його місце в 

системі юридичних наук.  

Основним джерелом регулювання банківських відносин в Україні 

виступає КУ, яка закріплює фундаментальні норми правового регулювання 

національної  банківської системи.  У цьому контексті можна зазначити такі 

норми Конституції: 

- п. 1. ч. 2, ст. 92 встановлює «засади створення і функціонування 

фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; 

статус національної валюти, а також статус іноземних валют на 

території України»; 

- ст. 99 визначає основну функцію НБУ – «забезпечення 

стабільності грошової одиниці»; 

- ст. 42 визначає право кожного громадянина на підприємницьку 

діяльність, що не заборонена законом. Це право дає змогу 

громадянам вільно використовувати майнові права щодо 

власності, яка перебуває у володінні і може становити 

банківський капітал, бути предметом застави у кредитних 

відносинах, позичатися під відсотки тощо;  

- ст. 67 встановлює, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і 

збори в порядку і розмірах, встановлених законодавством. 

Здійснення грошових та інших фінансових операцій у бан-

ківській сфері неможливе без дотримання імперативного конс-

титуційного принципу, який визначає обов'язковість сплати 

податків [215]; 

- у КУ закріплено основні принципи статусу НБУ (визначено 

основну функцію, встановлена особиста відповідальність 

найвищої посадової особи, визначені взаємовідносини НБУ з 

іншими державними органами, закріплено статус НБУ тощо) 

[215].  
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А. Коваленко [97], характеризуючи правові засади регулювання 

банківських відносин, виділяє в окрему групу актів кодекси, зокрема ЦКУ, 

ГКУ, ПКУ, БКУ, аргументуючи це тим, що їх норми також регулюють 

окремі питання банківської діяльності. Він додає, що таке різногалузеве 

регулювання банківських відносин пояснюється  тим, що банки є суб’єктами 

господарювання, діяльність яких має на меті отримання прибутку, є 

суб’єктами розрахункових відносин, що регулюються на договірних засадах, 

є суб’єктами податкових відносин, а також учасниками відносин з 

управління бюджетними коштами. Ми цілком підтримуємо цю позицію. І 

можемо додати, що загальні норми, зазначені у відповідних кодексах 

деталізуються надалі в спеціальних законах і підзаконних нормативно-

правових актах. Погоджуючись із А. Коваленком, вважаємо доречним додати 

до цього переліку ККУ, бо в ньому передбачено  можливість застосування 

кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконною 

банківською діяльністю. 

Вітчизняні науковці О. Костюченко, Д. Кирилюк, Є. Карманов, 

В. Кротюк, О. Орлюк та деякі інші виділяють низку негативних рис 

національного банківського законодавства: правове регулювання банківських 

відносин ведеться за допомогою великої  кількості ієрархічно розміщених 

підзаконних нормативно-правових актів;  нормативна база досить часто 

змінюється і доповнюється, що ускладнює  процес правового регулювання; 

між чинними загальними і спеціальними нормативно-правовими актами є 

багато суперечностей, що зумовлює неправильне застосування норм; нема 

єдиного кодифікованого нормативного акта з банківської діяльності; при 

наявності великої кількості нормативних актів спеціальних законів у 

банківській сфері недостатньо; доступ до оперативної інформації щодо 

правотворчої діяльності уповноважених органів досить обмежений [91, с. 45; 

95, с. 37–39]. Деякі науковці наголошують на тому, що зазначені недоліки 

можуть бути усунені шляхом ухвалення Банківського кодексу України.  
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Зважаючи на специфіку банківського законодавства, О. Селезньова 

[213, с. 37–38] пропонує провести інкорпорацію банківського законодавства 

не за одним критерієм, а за декількома, до того ж з виділенням основного та 

допоміжного. Як основний, на її думку, доцільно обрати суб’єктивний 

критерій (групування нормативно-правових актів на кілька підсистем 

залежно від того, який державний орган ухвалив такі акти), а допоміжним 

визначити хронологічний критерій.  

Науковець Ю. Дмитренко вважає, що банківське законодавство 

підлягає систематизації, тому що існує низка актуальних вимог щодо його 

використання, але не шляхом кодифікації. До сучасних потреб у 

систематизації банківського законодавства вона відносить наступні: всебічне 

впорядкування правового матеріалу, розміщення його за певними ознаками 

та розділами, ревізія чинних банківських законів, усунення застарілих і 

неправомірних правових приписів, розробка й ухвалення спеціальних 

банківських законів і підзаконних нормативно-правових актів, 

систематизація підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами 

правотворчості і класифікація нормативно-правових актів НБУ [53]. 

Ми не поділяємо поглядів науковців, які наголошують на актуальності 

створення єдиного кодифікованого акта у сфері банківських відносин. 

Основним аргументом з цього приводу можемо зазначити швидкоплинність 

вимог до ефективного здійснення відносин, що входять до кола банківського 

регулювання, та виклики, що постають перед банківською системою у 

зв’язку зі змінами в глобальній економічній ситуації. Окрім цього, слід 

зазначити ще один критерій – різнорідність банківських відносин. Усе це 

потребує необхідного реагування в короткі терміни, через внесення змін до 

нормативних актів. Окрім цього, видається, що цей документ не гармонізує 

всі нормативно-правові акти, що регулюють діяльність банківських установ, 

а отже не забезпечить сталого розвитку банківської системи.  

До того ж ухвалення Банківського кодексу – не усталена практика 

прогресивних у фінансовому секторі країн світу загалом та держав – членів 
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ЄС зокрема. Банківський кодекс діє лише в Республіці Білорусі та 

Королівстві Камбоджі. Натомість, у деяких країнах (Нова Зеландія, 

Австралія, Гонконг – спеціальний адміністративний район Китайської 

Народної Республіки, один з провідних фінансових центрів світу) чинний так 

званий Кодекс банківської практики (Code of Banking Practice), який 

закріплює основоположні етичні та практичні правила банківської поведінки. 

Такий кодекс не повний законодавчий збірник норм, які регулюють 

відносини банків з їхніми клієнтами. Кодекс банківської практики 

встановлює основні зобов’язання банківської галузі перед клієнтами 

відповідно до загальновизнаних стандартів банківської діяльності та засад 

поведінки працівників банків. 

Система банківського законодавства за об’єктом правового 

регулювання охоплює коло нормативно-правових актів, які містять хоч і різні 

правові норми, фінансові, адміністративні, цивільні, але об’єднані однією 

сферою дії – банківською [53].  

До загального банківського законодавства можна віднести основні 

закони України, що регулюють питання здійснення і регулювання 

банківської діяльності, до яких можна віднести такі: «Про Національний банк 

України», «Про банки і банківську діяльність». До спеціального банківського 

законодавства належать закони України: «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів», «Про страхування», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про захист 

персональних даних» та ін. 

Окрема групою актів, що становлять підґрунтя банківських відносин, 

– підзаконні нормативні документи, що стосуються правил здійснення  

банківських операцій, які впроваджують компетентні органи. До них 
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прийнято відносити укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, постанови Правління НБУ (наприклад, з приводу правил 

регулювання достатності капіталу, порядку формування обов’язкових 

резервів, правил здійснення валютних операцій тощо). Оскільки 

обов’язковим владним державним суб’єктом банківської діяльності є НБУ, то 

акти його правотвор чості, безсумнівно, належать до системи банківського 

законодавства. НБУ видає нормативно-правові акти у формі постанов 

правління НБУ, інструкцій, положень, правил. Слід зазначити, що 

нормативні акти НБУ підлягають обов’язковій реєстрації в Міністерстві 

юстиції України та набирають чинності після 10 днів з моменту їх реєстрації 

(якщо в них самих не зазначено пізнішій термін набуття юридичної сили).  

Відповідно до ст. 56 ЗУ «Про Національний банк України», НБУ видає 

нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які 

обов'язкові для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, 

банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а 

також для фізичних осіб.  

О. Льовіна пропонує поділяти акти центрального банку що 

орієнтовані на імплементацію міжнародно-правових норм і рекомендацій 

міжнародних фінансових організацій у національне банківське законодавство 

на такі види: 

- що регулюють організаційно-правове становище центробанку; 

- що забезпечують стабільність національної валюти; 

- які забезпечують безперебійні розрахунки, функціонування 

національної платіжної системи;  

- які регулюють взаємовідносини центробанку і кредитних 

організацій (верхнього і нижнього рівнів банківської системи);  

- що регулюють організаційно-правове становище кредитних 

організацій (нижньої ланки національної банківської системи);  

- ті, що забезпечують фінансову стійкість кредитних організацій;  
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- які гарантують права вкладників і кредиторів кредитних 

організацій [130].  

Проаналізувавши сучасний стан фінансового законодавства, ми 

можемо констатувати, що Україна приєдналася до таких конвенцій та 

міжнародно-правових договорів: Конвенції Ради Європи про запобігання 

тероризмові (Варшава, 16.05.2005 року, CETS-196); Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності (Палермська конвенція, 

ухвалена резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН 15.11.2000 року); 

 Директиви Ради ЄС від 19 червня 1991 року про запобігання використанню 

фінансової системи з метою відмивання грошей (91/308/ЄЕС); Конвенції 

Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 

2005 року; Директиви 2005/60/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 

жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою 

відмивання коштів та фінансування тероризму; Директиви Комісії 

2006/70/ЄС від 1 серпня 2006 року, що встановлює заходи з імплементації 

Директиви 2005/60/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно 

визначення поняття «політичний діяч» та технічних критеріїв для спрощених 

процедур належної перевірки клієнтів і вилучення з цієї процедури на основі 

фінансової діяльності, що проводиться час від часу чи дуже обмежено; 

Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 

2009 року про започаткування, здійснення та пруденційний нагляд за 

діяльністю установ, що працюють з електронними грошима, яка вносить 

зміни до Директив 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС і припиняє дію Директиви 

200/46/ ЄС. Не виникає сумніву, що нормативні акти центробанку регулюють 

публічні аспекти банківських відносин, через нормотворчу функцію 

реалізуються повноваження НБУ, а його нормативні акти – складова частина 

правової основи функціонування банківської системи. 

Вагома група актів, що справляють значний вплив на регулювання 

банківських відносин, – програмні документи, затверджені державою в особі 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72392
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уповноважених органів (НБУ, Уряду, Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку України та ін.). До них належить Комплексна програма 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року, Стратегія розвитку 

банківської системи України на 2016–2020 рр., Засади стратегічного 

реформування державного банківського сектору до 2025 року та ін. 

Відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року, затвердженої постановою Правління НБУ від 

18.06.2015 року № 391, головною метою визначено створення фінансової 

системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток завдяки 

ефективному перерозподілові фінансових ресурсів в економіці на основі 

розбудови повноцінного ринкового, конкурентоспроможного середовища 

згідно зі стандартами ЄС. У рамках виконання зобов’язань за Угодою про 

асоціацією між Україною та ЄС 2 жовтня 2015 року текст Комплексної 

програми англійською мовою надіслано Європейській комісії для розгляду. 

Основними проблемами фінансового сектору загалом і банківського 

зокрема, що потребують розв’язання, визначено такі: різке зростання частки 

проблемних активів на балансах банків (до 24,7 % наприкінці 1 кварталу 

2015 р.), суттєвий відплив депозитів з банківського сектору (до 45,4 % на 1 

квартал 2015 р.), запровадження жорстких адміністративних заходів, 

пов’язаних з військовим конфліктом та економічною кризою, недостатні 

розміри власного та регуляторного капіталу банків, масовий відхід з України 

низки великих європейських банківських установ (приблизно 10 

європейських банків продали свої дочірні компанії, та припинили здійснення 

роздрібного бізнесу), брак первинних публічних розміщень (ІРО) на місцевих 

і закордонних біржах, а також низький рівень активів системи пенсійного 

забезпечення,  фрагментарність фінансового ринку та низька капіталізація 

фінансових послуг (у тому числі через існування фінансових установ, які не 

виконують та не мають на меті виконувати функції фінансового 

посередництва і створюють суттєві системні ризики для сектору),  

неможливість функціонування в Україні більшості міжнародних систем 
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інтернет-розрахунків, неефективне податкове законодавство в частині 

оподаткування інвестиційних доходів та учасників фінансового сектору та ін. 

Упорядники зазначеної Комплексної програми поставили за мету 

впроваджувати заходи «очищення фінансового сектору – його 

перезавантаження – та створення передумов для довгострокового сталого 

розвитку фінансового сектору», використовуючи при цьому такі заходи та 

інструменти: посилити вимоги щодо платоспроможності та ліквідності 

учасників фінансового сектору, удосконалити системи регулювання та 

нагляду за фінансовим сектором, створити умови для вільного руху капіталу, 

стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг, забезпечити 

розвиток інституту посередництва, забезпечити прозорість діяльності та 

звітності учасників фінансового сектору, гармонізувати системи 

оподаткування фінансового сектору, в тому числі через запровадження 

податкового стимулювання розвитку інструментів фінансового сектору, 

модернізувати законодавство в частині захисту прав споживачів та 

інвесторів, упровадити єдині стандарти звітності та обміну інформацією, 

забезпечити інституційну та фінансову незалежність регуляторів ФГВФО 

тощо. 

Відповідно до зазначеної мети та реалізації програм заходів Концепції 

упорядники цієї програми декларують співробітництво з інституціями ЄС, 

МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими 

міжнародними організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері 

фінансових ринків і послуг. На підтримку цього також виступає 

П. Гайдуцький [36], зазначаючи, що економічна привабливість ЄС для 

України полягає насамперед у можливості долучитися до високої культури 

ефективного ринкового господарювання і підняти до такого ж рівня власну 

економіку. Європа являє собою один із масштабних платоспроможних та 

інноваційних ринків, освоїти й заповнити який намагаються багато країн 

світу, зокрема США, Японія, Китай, Індія, Бразилія. 
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Особливої актуальності набуває цей акт у світлі документа, 

розробленого Базельським комітетом з банківського нагляду («Базель ІІІ») 

щодо регулювання стабільності банків та банківських систем.  У «Базель ІІІ» 

враховані вимоги та потреби забезпечити зміцнення стійкості світової 

фінансової системи в цілому і банківської зокрема та запобігти виникненню 

глобальних фінансових криз у майбутньому. Для впровадження відповідних 

вимог зарубіжні та міжнародні банки активізували залучення коштів для 

зміцнення капіталу в 2012–2013 рр., бо до 2019 року європейські банки 

мають залучити додатково понад 1 трильйон євро капіталу 1-го рівня, а 

також 2,3 трильйона євро – короткострокової ліквідності. Ті банки, які не в 

змозі чи не мають намірів підвищувати власний основний капітал, вимушені 

будуть скорочувати обсяги ризикових активних операцій, зокрема, 

зменшувати обсяги своєї кредитної діяльності.  

На думку О. Музики-Стефанчук [152, с. 28], наявні в Україні 

проблеми вплинули на фінансовий стан насамперед міжнародних банків, 

серед клієнтів яких є українські громадяни. Адже протягом кількох останніх 

років відбувається відплив капіталів з України, з вітчизняних банків на 

користь зарубіжних. Тому науковець наголошує, на необхідності 

запровадити коефіцієнти мінімальної достатності капіталу та ліквідності 

відповідно до вимог «Базель ІІІ». Якщо українські банки своєчасно почнуть 

вести свою діяльність відповідно до вказаних вимог, то вони матимуть 

реальні шанси поліпшити свій фінансовий стан; для іноземних інвесторів і 

клієнтів це буде додатковим свідченням спроможності українських банків 

ефективно функціонувати. 

Аналізуючи Стратегію розвитку банківської систем України 2016–

2020 рр. «Подолання кризи, стабільність національної валюти і банківської 

системи та економічне зростання», можна виокремити деякі її суперечності 

та недоліки. Це, зокрема, невідповідність певних задекларованих норм у 

Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 

що реалізує НБУ, до реальних викликів фінансового сектору. Аналіз норм 
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Стратегії дозволяє виокремити і такі її недоліки та суперечності: декларація 

головної мети Програми про наближення до стандартів ЄС суперечить 

визначенню її цілі – зменшенню кількості банків (бо зменшення кількості 

банківських установ суперечить принципам ринкової економіки), брак 

аналітичних висновків щодо причин девальвації, інфляції і банківської кризи 

(що, своєю чергою, не дає системного бачення шляхів їх подолання і тягне за 

собою помилкові дії НБУ, які суперечать стандартам та директивам ЄС і 

поглиблюють кризу фінансового сектору) та ін. 

Робоча група експертів у питаннях фінансової діяльності, створена за 

ініціативи голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової 

політики і банківської діяльності, пропонує такі напрями роботи на шляху 

покращення фінансової ситуації в Україні:  

1) реформування політики НБУ щодо монетарного, валютного і 

банківського регулювання;  

2) стратегія стимулювання кредитування реального сектору 

економіки;  

3) структурний підхід до розвитку банків;  

4) стратегія розвитку державних банків;  

5) система стратегічних і тактичних заходів (Дорожня карта) 

(Стратегія розвитку банківської системи 2016–2020 рр.: «Синергія розвитку 

банків та індустріалізації економіки», 2016). 

В межах цього дисертаційного дослідження доцільно зупинитися на 

окресленні основних Засад стратегічного реформування державного 

банківського сектору до 2025 року. Як у них зазначається, можна говорити 

про розподіл банків, що перебувають у державній власності на системо 

утворюючі (Ощадбанк, Укрексімбанк) та несистемоутворюючі (всі інші). 

Міністерство фінансів України визначає мету та стратегічні завдання для цих 

банківських установ: 1) системоутворюючі державні банки залишатимуться в 

державній власності в короткостроковій перспективі; 2) впровадження 

кращої практики корпоративного управління та досягнення стратегічних 
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цілей системоутворюючими державними банками створить необхідні умови 

для їх приватизації в 2018–2019 роках;  3) держава висловлює твердий намір 

не бути довгостроковим власником несистемоутворюючих банків та вийти з 

їхнього капіталу до кінця 2017 року (Засади стратегічного реформування 

державного банківського сектору до 2025 рр.). 

Аналіз міжнародного досвіду свідчить про низьку частку держави в 

банківському секторі, наприклад, у розвинених країнах вона становить 

приблизно 8 %, у країнах, що розвиваються, – до 22 %. Слід зазначити, попри 

задекларовані раніше прагнення, внаслідок націоналізації КБ «Приватбанк» 

частка державних банків в активах банківської системи становить 53,9 %, 

водночас скоротилася частка вітчизняних приватних банків на 27,1 %. Під 

контролем державних банків, станом на початок 2017 року, перебуває 53,6 % 

банківських депозитів. На думку І. Грубінки [44, с. 581], це вказує на їх 

низьку конкурентоспроможність та значний розмір спекулятивного капіталу.  

Проте, попри мету та цілі зазначені в Засадах, вважаємо за потрібне нагадати, 

що для забезпечення стійкості фінансової системи країни та, зокрема, 

надійності банківських вкладів громадян у державних банках наприкінці 

2014 р. Уряд провів докапіталізацію двох найбільших державних банків – 

«Укрексімбанку» та «Ощадбанку».  

Необхідно зазначити, що в літературі наводяться різні аргументи за й 

проти діяльності державних банків. Основна критика зводиться до того, що 

вони перешкоджають сумлінній конкуренції, сприяють неефективному 

використанню бюджетних коштів і корупції, стримують формування 

повноцінних фінансових ринків і системи ринкового розподілу ресурсів. 

Водночас наводяться досить переконливі докази на користь того, що банки з 

державною участю компенсують нерозвинені механізми фінансового 

посередництва й недокапіталізацію банківської системи, беруть на себе 

частину високих і невизначених ризиків з кредитування ключових секторів 

національної економіки [172]. 
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Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що жодна з 

банківських систем країн – членів ЄС не має такого значного розміру 

державного банківського капіталу, це суперечить не тільки логіці, але й 

лібералізації економіки в цілому. Статистичні дані свідчать про те, що 

внаслідок націоналізації в банківському секторі (мається на увазі портфель 

КБ «Приватбанк») держава сконцентрувала 6 фінансово-кредитних установ із 

більшим за половину від усієї суми розміром як активів, так і зобов’язань. 

Вважаємо це досить негативним явищем. Маємо сподівання, що це вимушені 

заходи, які мають короткочасний характер та націлені на стабілізацію 

економіки країни. 

Правове регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС суттєво 

відрізняється, бо від початку формування воно мало в ньому певні 

особливості. Хоча право ЄС базується на договірних засадах, однак воно не 

позбавлене імперативного характеру (мається на увазі  механізм 

застосування санкцій за недотримання приписів). 

ЄС – це міжнародна організація особливого типу, яка має унікальні 

особливості, що відрізняють її від інших наявних у світі міжнародних 

організацій. Договір про ЄС закріпив, що ЄС – це згуртований союз народів 

Європи. На думку В. Василенка, явище наднаціональності чи наддержавності 

характеризується добровільною відмовою взаємодійних держав від певних 

прерогатив та їх переданням органам створюваних чи постійних 

міжнародних організацій. Концептуальна основа наднаціональності – 

федеральна ідея, взята з багатовікового історичного досвіду, що спирається 

на аналіз практики розвинутого федералізму. 

Р. Мюллерсон [157, с. 49] констатує, що предметна специфіка права 

ЄС полягає в тому, що норми, які регламентують інтеграційні процеси, 

зачіпають і міждержавні відносини, і відносини між юридичними та 

фізичними особами з різних країн, а також відносини всередині держави. 

Правова система ЄС втілюється в поєднанні великої кількості джерел, 

що віддзеркалюють багатогранність правових традицій держав – членів цього 
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міждержавного утворення. Думка, згідно з якою до джерел права ЄС 

відносять первинне і вторинне право ЄС, прецеденти суду ЄС, міжнародні 

договори з третіми країнами або організаціями тощо, найпоширеніша та 

стала. На думку О. Стрєльцової [232, c. 265], хоч би якими вичерпними ці 

джерела були, вони не охоплюють своїм регулюванням усіх питань у праві 

ЄС. Саме тому на сьогодні особливої актуальності набуває застосування 

загальних принципів права, які становлять частину некодифікованого права 

ЄС (Кернз, 2003).  

Британські юристи-науковці Д. Ласок та Д. Бридж [282] наголошують 

на тому, що право Співтовариства не відповідає прийнятим класифікаціям 

права: воно одночасно і міжнародне, і національне, публічне і приватне, 

матеріальне і процесуальне, викладене і в законодавстві, і в прецедентах. Це 

право sui generis і повинно сприйматися таким. 

Традиційно в правовій доктрині під джерелом права розуміють форму 

його вираження. Такий поділ можна застосовувати і для права ЄС, проте з 

деякими особливостями формування і функціонування його джерел. На 

думку більшості науковців, що досліджують проблематику джерел права ЄС, 

можна виділити первинне та вторинне право. До першого належать установчі 

документи ЄС, до другого – похідні акти Співтовариства, наприклад  

директиви, регламенти, рішення та  прецеденти Суду ЄС [261, с. 83).  

Л. Ентін [60, c. 70] у своїх працях деталізує класифікацію джерел 

банківського права ЄС та розрізняє нормативно-правові акти (первинне і 

вторинне законодавство), загальні принципи права, рішення Суду ЄС та 

міжнародні договори. 

На думку упорядників порівняльно-правового дослідження 

банківського права в ЄС та Україні, виданого Державним департаментом з 

питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України, до джерел 

банківського права ЄС входять такі правові акти: 
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1. Первинне право ЄС: Договір про заснування Європейського 

Співтовариства від 25 березня 1957 року та Договір про ЄС від 7 лютого 1992 

року.  

Первинне право ЄС також називають «acquis communautaire» [179, 

с. 81]. Дослівно в перекладі з французької мови – «те, що досягнуто в межах 

Співтовариства». На сьогодні це поняття офіційно зафіксоване в Договорі 

про ЄС 1992 року і визначається як мета та основа функціонування ЄС.  

2. Вторинне право ЄС, джерело якого – регламенти, директиви, 

рішення, що не мають обов’язкового характеру, на відміну від міжнародних 

договорів ЄС та угод, укладених державами-членами ЄС. Правовим 

інструментом, найліпше підхожим для досягнення мети наближення 

національних законів та практики, виступає директива. Директива (англ. 

directive) – це тип законодавчого акта ЄС. На відміну від постанови чи 

рішення, інструментів прямої дії, директива запроваджується через 

національне законодавство. Вона зобов'язує державу-члена в певний термін 

вжити заходів, спрямованих на досягнення визначених у ній цілей. 

Директиви – підпорядкований інструмент, вони повинні відображати 

положення договорів, але так само, як і договори, мають верховенство над 

національним правом. Тож якщо якась країна не запровадила вчасно 

відповідну директиву до національного законодавства, вона однаково має 

силу закону в цій країні, і її порушення може бути оскаржене в Суді ЄС 

(Глосарій термінів ЄС). 

До актів вторинного законодавства, що регулюють відносини в 

банківській сфері відносять: 

1. Нормативні акти Європейського парламенту, Ради та інших 

інституцій ЄС стосовно питань у банківській сфері; 

2. Нормативні акти Європейського центрального банку щодо питань 

регулювання банківської діяльності та функціонування платіжних систем 

(наприклад, настанови, інструкції вказівки та внутрішні рішення) [47]. 
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3. Міжнародні акти щодо банківської діяльності та суміжних питань, 

учасниками яких є держави – члени ЄС (Женевські вексельні конвенції 

1930 р., Оттавські конвенції УНІДРУА 1988р., Уніфіковані правила інкасо 

(ред. 1995 р.), Уніфіковані правила з договірних гарантій (ред. 1978 р.) та ін.). 

4. Судові прецеденти Суду ЄС, що має вирішальне значення для 

розв’язання аналогічних питань у майбутньому. В основі застосування права 

ЄС лежить концепція прямої дії. Тобто, якщо норма права має пряму дію, то 

вона надає приватним особам права, які повинні захищатися в національних 

судах.  

При цьому мають бути дотримані дві умови: національні суди повинні 

визнавати цю правову норму як частину національної правової системи, а 

також умови норми повинні передбачати надання прав приватним особам. 

Також до критерію прийнятності прямої дії права ЄС слід віднести 

очевидність, однозначність правової норми та її безумовність [18]. 

5. Національне законодавство, тобто акти національних центральних 

банків та спеціалізованих органів банківського нагляду держав – членів ЄС, 

що регулюють діяльність кредитних установ-резидентів і нерезидентів на 

їхній території [146]. 

Європейське співробітництво запроваджувалося політикою, що 

свідомо проводилася в межах Європейського Співтовариства і була 

спрямована передусім на гармонізацію права європейських країн. У зв'язку з 

цим у науковій літературі висловлено думку, що зусилля ЄС з гармонізації 

банківського права і практики держав-членів виступали складовою частиною 

дій, спрямованих на досягнення ширших цілей, таких як: формування 

спільного внутрішнього ринку та свободи заснування підприємств, надання 

послуг і руху капіталу всередині Союзу. 

Дещо інший підхід до класифікації джерел банківського права ЄС 

запропоновано в підручнику «Право Європейського Союзу» за ред. 

О. Вишнякова. На думку авторів підручника, система джерел банківського 

права ЄС складається з первинних (договірних) та вторинних 
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(спеціалізованих) актів права ЄС. Проте, на їхню думку, правові наслідки для 

діяльності кредитних установ у ЄС матимуть також і національні 

законодавства держав-членів (акти національних центральних банків та 

спеціалізованих органів пруденційного нагляду).   

Проаналізувавши вищенаведені погляди вітчизняних і зарубіжних 

дослідників класифікації джерел банківського права ЄС, прийнятним 

видається висновок, що правове регулювання  різних країн має свої відмінні 

особливості.  

Це можна пояснити різним характером здійснення фінансово-

грошової політики держави, рівнем економічного розвитку та відмінностями 

у веденні банківської діяльності. Якщо на сьогодні не викликає сумнівів 

актуалізація інтернаціоналізації банківської справи, то суттєві відмінності в 

регулюванні та веденні банківської діяльності потребують ґрунтовного 

дослідження.  Окрім цього, вважаємо, що суттєві  правові відмінності в 

банківській сфері стають на заваді стабільному розвиткові міжнародної 

фінансової системи. 

Правова інфраструктура банківського регулювання ЄС складається з 

різноманіття норм, проте основи закладені в таких актах права ЄС: Римський 

договір (1957 р.) і Маастрихтський договір (1992 р., набрав чинності 1993 р.), 

Амстердамський договір (1997 р., набрав чинності 1999 р.), Лісабонські 

договори (2007 р., набрали чинності 2009 р.), документи Базельського 

комітету («Базель І», «Базель ІІ» та «Базель ІІІ»), окремі директиви ЄС 

(Директива ЄС 77/780/ЄЕС «Про координацію законів, правил і 

адміністративних положень, що регулюють організацію і здійснення бізнесу 

кредитних організацій» від 12 грудня 1977 р. (Перша банківська директива), 

Друга банківська директива 89/646/ЄЕС від 15 грудня 1989 р.,  директиви ЄС 

від 14 червня 2006 р. 2006/48/ЄС (про початок і здійснення діяльності 

кредитними інституціями) і 2006/49/ЄС (про капіталову відповідність 

інвестиційних товариств та кредитних інститутів) містять вимоги  щодо 

достатності капіталу кредитних і фінансових інституцій в ЄС; Директива ЄС 
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від 28 червня 1973 р. 73/183/ЄЕС (про скасування обмежень щодо вільного 

заснування банків та інших фінансових установ і вільного надання ними 

незалежних послуг) тощо. 

Вважаємо за доцільне детальніше зупинитися на розкритті основних 

вимог Другої банківської директиви, бо нею запроваджено створення єдиного 

ринку банківських послуг у межах ЄС  без будь-яких бар’єрів для  

транскордонного надання таких послуг чи відкриття філій банківських 

установ. 

Як зазначає О. Скороход [15], Друга банківська директива базується 

на засадах, що виражають чинні на сьогодні сутнісні елементи європейського 

банківського права: 

1. Єдина банківська ліцензія, що надається за принципом взаємного 

визнання. Цей принцип уповноважує кредитну організацію, яка отримала 

банківську ліцензію на території однієї держави-члена, вести банківську 

діяльність, вказану в додатку до директиви, на території будь-якої іншої 

держави-члена як шляхом надання транскордонних послуг, так і шляхом 

відкриття філії. Отже, банківська ліцензія, видана на території одної 

держави-члена, має бути визнана в усіх інших державах – членах ЄС 

відповідними органами банківського нагляду. 

2. Принцип контролю органів банківського нагляду держави 

походження. Відповідно до нього органи банківського нагляду держави 

походження (тобто тієї держави, де діяльність банківської установи була 

ліцензована) несуть відповідальність за здійснення наглядових функцій щодо 

діяльності кредитної організації, зокрема банківських операцій і за межами 

держави походження.  

3. Органи банківського нагляду держави перебування (тобто 

держави, на території якої кредитна організація веде свою діяльність) 

зберігають за собою частину контрольних функцій, які не були закріплені у 

відповідних актах європейського законодавства за органами держави 

походження. 
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4. Принцип формування мінімальних стандартів пруденційного 

регулювання. Він встановлює мінімальний розмір статутного капіталу 

(власних засобів) кредитної організації, необхідного для отримання ліцензії 

та здійснення банківського бізнесу. 

5. Вимоги до контролю за участю кредитних організацій у 

небанківському секторі економіки, вимоги до контролю за великими 

акціонерами [18]. 

Важливе значення для регулювання банківської діяльності мають 

також рекомендації FATF. Серед них необхідно виділити Міжнародні 

стандарти боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму і 

розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендації FATF 12 лютого 

2012 року). 

Наразі імплементація рекомендацій Базельського комітету («Базель 

ІІІ») – одне з  найактуальніших завдань, що стоять перед банківською 

системою України. Як справедливо зазначає О. Хаб’юк [245, с. 10–13)], 

зважаючи на надзвичайну важливість зазначених нововведень не лише для 

банків, банківських систем та економік на рівні окремих країн, але й врешті 

для економічних процесів у всьому світі, виникає гостра необхідність у 

проведенні всебічних досліджень впливу Базельських угод на національну 

економіку з метою реалізації якомога більшої кількості переваг та уникнення 

небажаних негативних наслідків зроблених змін, наприклад, таких як 

збільшення конкурентних переваг іноземних банків в Україні.  

Світова фінансова криза виявила основні проблеми на ринку 

фінансових послуг, внаслідок чого стало зрозуміло, що банківським 

регуляторам необхідно звернути увагу на якість і структуру капіталу, 

провести диверсифікацію кредитних портфелів, удосконалити стандарти 

управління ліквідністю і реформувати інші сфери діяльності банків [249]. 

В цілому правове регулювання банківських відносин є нормативним 

впливом на суспільні відносини (з метою їхнього упорядкування, та 

розвитку) у сфері банківської діяльності, що виражається через систему 



 62 

правових норм та методів. Воно повинно бути спрямоване на забезпечення 

рівних та належних умов для функціонування ринкової економіки, 

забезпечення стабільності фінансової системи та превентизацію можливих 

фінансових криз.  
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1.3  Правові принципи регулювання банківської діяльності в 

Європейському Союзі та Україні 

 

 

Правові засади відіграють важливу роль у правовому регулюванні 

фінансової діяльності загалом і банківської зокрема. Вони виступають як ідеї, 

що спрямовують законодавця до визначення напрямів вдосконалення 

відповідних галузевих норм. За словами французького матеріаліста Клода 

Адріана Гельвеція – «Знання принципів заміняє незнання деяких фактів». А 

відома з римських часів сентенція стверджує – «Principium est potissima pars 

cuitique rei», що в перекладі означає – принцип є найважливішою частиною 

всього. 

Загальні принципи права складаються переважно із фундаментальних 

правових принципів, які служать передумовою функціонування 

правопорядку і є спільними для всіх галузей права. Як зауважує А. Колодій 

[100], принципи права покликані забезпечувати органічний взаємозв’язок 

правової системи, системи і структури права, норм права та правових 

відносин, єдність норм, інститутів і галузей права. Вони характеризують 

зміст і сутність права в концентрованому вигляді й демонструють підвалини 

відображення в ньому економічних, політичних, моральних відносин. 

Принципи виступають критеріями оцінення правомірності чи 

неправомірності дій соціальних суб’єктів, формують правове мислення і 

правову культуру, цементують систему і структуру права.  

Термін «принцип» походить від латинського «principium» – початок, 

основа. В теорії права під принципами права розуміють вихідні ідеї, основні 

засади, що характеризують його зміст, закономірності й призначення в 

суспільстві. Принципи права, за своєю сутністю, – узагальнене відображення 

об’єктивних закономірностей розвитку суспільства [113].  
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На думку М. Саракуци [212], принципи і загальні напрями – це 

своєрідна програма зовнішньої політики, що визначає загальний курс у 

міжнародних зв’язках і справах ЄС в цілому і кожної держави-члена зокрема.   

Поняття «загальні принципи права» було сформульоване ще в період 

створення першого інтеграційного об’єднання ЄСВС та зафіксоване в тексті 

його установчого акта – Паризького договору про заснування ЄСВС 1951 р. 

Становлення власне джерел банківського права в межах об’єднаної Європи 

відбувалося після створення ЄЕС та внутрішнього ринку між шістьма 

державами-засновницями, які увійшли до цього об’єднання. У літературі 

зазначається, що європейське співробітництво в сфері правового 

регулювання банківської діяльності основувалося на Римському договорі 

1957 року про створення ЄЕС та Єдиному європейському акті 1986 року, бо 

формування спільного внутрішнього ринку в банківському секторі економіки 

було тісно пов’язане з необхідністю завершення створення  ринку в такого 

роду об’єднанні  держав [14]. 

Н. Шаптала [255, c. 126–127] визначає принципи права як 

фундаментальні вихідні засади, в яких висвітлюється сутність, призначення 

та імперативна динамічна спрямованість певного правового інституту чи 

явища; вони об’єктивно зумовлені економічним, соціальним, політичним 

устроєм держави, основними засадами побудови й функціонування 

суспільства тощо. М. Байтин [7] розглядає принципи як похідні, визначальні 

ідеї, положення, директиви, які становлять моральну організаційну основу 

виникнення, розвитку і функціонування права; це те, на чому ґрунтується 

формування, динаміка і дія права, що дозволяє визначити його природу як 

демократичну чи, навпаки, тоталітарну. І. Невзоров [167] у своїх працях 

говорить про принципи права як про первинні ідеї його існування, які 

виражають найважливіші закономірності й основи відповідного типу 

держави і права, вони однопорядкові з сутністю права і становлять його 

основні риси. На його думку, вони визначаються універсальністю, вищою 

імперативністю і загальною значущістю, відповідають об’єктивній 
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необхідності побудови та вдосконалення певного суспільного ладу; це такі 

правові явища, які безпосередньо пов’язують зміст права з його соціальними 

основами – тими закономірностями суспільного життя, на яких ґрунтується 

ця правова система.  

 Термін «принцип» міститься у вітчизняних нормативно-правових 

джерелах, вказуючи на окремий правовий інститут, проте його розуміння та 

тлумачення різняться. Наприклад, ст. 8 МКУ називається «Принципи 

здійснення державної митної справи». Тут законодавець відтворює принципи 

права та формулює їх зміст, що вказує на галузеву належність. У ПКУ є 

зовсім інші формулювання. Зокрема, ст. 4 має назву «Основні засади 

податкового законодавства України», а в п. 4.1 зазначено: «Податкове 

законодавство України ґрунтується на таких принципах…» [117]. 

У ст. 22 ЗУ «Про Національний банк України» закріплено один 

принцип щодо організації структури НБУ, відповідно до якого вона 

будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. 

Вочевидь, що для теоретичної основи фінансового права в Україні слід 

закріпити європейські та загальнотеоретичні принципи в національному 

фінансовому праві загалом і банківському зокрема.  

У науковій літературі існує думка про те, що принципи нерівнозначні. 

Так, прихильники позитивізму вважають, що принцип законності основний 

для матеріального та процесуального права. У межах ліберально-юридичної 

теорії права пріоритет віддається  принципові рівності, у межах теорії 

природного права – принципові справедливості. Також виокремлюється 

науковий погляд, за якого принципи – елементи, однаково важливі для якості 

системи як цілого [22]. Принципи банківської діяльності як принципи права 

відіграють важливу роль у правовому регулюванні банківських відносин. 

Підтверджує це, на думку багатьох науковців, те, що вони служать для 

законодавця такими ідеями, які спрямовують, визначаючи при цьому шляхи 

вдосконалення відповідних галузевих правових норм. О. Льовіна [130, с. 10–

13] пропонує розмежовувати принципи банківського права та банківської 
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діяльності та вважає, що принципи права визначають характер правового 

регулювання суспільних відносин, вони канони розвитку права, а принципи 

діяльності суб’єктів урегульованих правом відносин – похідне поняття. 

Принципи банківської діяльності не можуть суперечити принципам 

банківського права. Суттєва відмінність перших від других полягає в тому, 

що вони не можуть бути результатом узагальнення та аналізу банківського 

права, а мають випливати з банківського законодавства [201]. 

Досліджуючи категорію «система принципів права», Н. Вагина [22] 

поділяє її на статичну структуру та принципи структурних елементів права. 

Зокрема, до статичної структури вона відносить принципи права в цілому 

(принцип законності, справедливості, гуманізму, відповідальності за вину, 

демократизму, розподілу влади тощо). До принципів структурних елементів 

– принципи приватного права (принципи пріоритету приватних інтересів, 

переваги самоврядних засад, децентралізації правового регулювання, 

відповідальності учасників правовідносин одне перед одним); принципи 

публічного права (принципи пріоритету публічних інтересів, переваги 

імперативних норм, відповідальності державних органів, державних 

службовців і посадових осіб за ухвалені акти (рішення), централізації 

правового регулювання тощо); принципи, загальні для галузей та інститутів 

приватного та публічного права (принцип незворотності закону, підтримки та 

захисту конкуренції, забезпечення свободи літературної, художньої, науково-

технічної творчості, забезпечення вільного доступу до освіти, справедливості 

юридичної відповідальності, здійснення правосуддя лише судом, поєднання 

одноособовості та колегіальності при розгляді справ, гласності судового 

розгляду, державної мови судочинства тощо); принципи, чинні в галузях та 

інститутах публічного права (принципи самостійності публічної фінансової 

діяльності, професіоналізму та компетентності державних службовців при 

здійсненні державного управління, єдності грошової політики та грошової 

системи держави, єдності податкової системи, єдності каси, казначейського 

виконання бюджетів тощо). 
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 Досліджуючи принципи публічного права як особливого системно-

функціонального утворення, треба мати на увазі «перевагу імперативних 

норм у публічному праві». До принципів публічного права відносять: 

принцип пріоритетності публічних інтересів, обмеження державної влади, 

перевагу імперативних норм у публічному праві, централізацію правового 

регулювання, відповідальність державних службовців за невиконання і 

неналежне виконання своїх посадових обов’язків, відповідальність посадових 

осіб [22]. 

Науковці виділяють щонайменше три різні підходи щодо проблем 

принципів права: традиційний (зокрема, ісламський), романо-германський та 

англо-американський.  

З-поміж способів фіксації цих принципів у нормах права виділяють 

текстуальний і змістовий [183]. Текстуальний спосіб фіксації принципів 

характеризується їх закріпленням у конкретних нормах, а отже вони – норми-

принципи, дія яких поширюється за межі конкретної норми. Змістовний 

спосіб фіксації полягає в тому, що зміст конкретного принципу виводиться з 

аналізу окремих норм (аналогія права та закону) [97].  

Нормою-принципом визнаються найзагальніші й найстабільніші 

імперативні вимоги, закріплені в праві, вони концентроване вираження 

найважливіших сутнісних рис та цінностей, що притаманні цій системі права 

і визначають її характер та напрями подальшого розвитку. Нормами-

засадами визнаються норми, що закріплюють загальні засади, на яких 

ґрунтується політична та правова системи [227]. 

На нашу думку, принципи можна класифікувати з декількома 

критеріями, наприклад: 

1) загальнотеоретичні принципи – законність, гласність, верховенство 

права, рівність всіх перед законом та судом, єдності права та 

обов’язків, гуманізм тощо; 

2) галузеві принципи; 

3) міжгалузеві принципи; 
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4) спеціальні (інституційні) принципи. 

За сферою регулювання принципи поділяють на організаційно – 

правові та фінансово – правові. За сферою закріплення принципи поділяють 

на: формалізовані (закріплені в міжнародних документах, спеціальному 

законі, інших законах), неформалізовані (неписані) або доктринальні [138]. 

Законодавче закріплення принципів права на сьогодні особливо 

важливе, бо стрімкий розвиток суспільних відносин змінює і принципи 

права. Євроінтеграційна спрямованість України вимагає всебічного 

дослідження категорії «принципи права» відповідно до європейських норм та 

стандартів. Унікальність ЄС проявляється у формуванні на його території 

єдиного правового простору, що ґрунтується на реалізації загальних 

принципів права, до яких належать: 

- принцип інтеграції норм ЄС до національних правових систем 

держав-членів; 

- принцип верховенства права ЄС щодо національного права 

держав-членів; 

- принцип юрисдикційного захисту права ЄС Судом Європейських 

Співтовариств; 

- принцип прямої дії норм ЄС, що регулюють різноманітні 

суспільні відносини в державах – членах ЄС. 

Призначення правових принципів полягає в тому, що вони, по-перше, 

універсально й узагальнено закріплюють основи суспільного ладу; по-друге, 

забезпечують однакове формулювання норм права і їх вплив на суспільні 

відносини в формі правового регулювання та інших видів правового впливу 

[101, с. 95–96]. Джерела права ЄС беруть свій початок з національних 

правових систем держав-членів, а також міжнародного публічного права. Не 

виникає сумнівів, що існує тісний зв'язок між правопорядками держав-членів 

та правом ЄС, яке, своєю чергою, сформувалося та базується на міжнародних 

публічних договорах, що мають найвищу юридичну силу та визначають 

правовий статус інших джерел права.   
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У Лісабонських договорах закріплено такі категорії принципів, як 

загальні та спеціальні (галузеві). Загальні принципи стосуються основ 

діяльності ЄС, вони регулюють взаємовідносини між ЄС та державами-

членами, визначають засади розподілу повноважень у ЄС, забезпечують 

захист прав і свобод людини, виконання норм права Євросоюзу,  

закріплюють демократичний характер устрою ЄС, а також  вимагають 

координації напрямів політики та діяльності ЄС. Спеціальні (галузеві) 

принципи стосуються діяльності ЄС в окремих сферах. Наприклад, в основі 

економічної діяльності ЄС лежать принципи врахування потреб захищати 

права споживачів, сприяти рівності між чоловіками і жінками, високому 

рівневі зайнятості, забезпечувати адекватний соціальний захист, високий 

рівень освіти, навчання та охорони здоров’я людей, боротьби з соціальною 

маргінальністю [155]. Слушно зазначити, що банківська діяльність – один із 

видів підприємницької діяльності в ЄС та східноєвропейських державах, а 

право, яке її регулює, охоплює принципи двох типів [222, с. 388]: 

- загальні для підприємницької діяльності в цілому (являють собою 

елементи конституційного статусу суб’єктів підприємницької діяльності); 

- спеціальні для банківської діяльності (визнають порядок 

побудови та розвитку банківської системи). Наприклад, принципи 

дворівневої організації банківської системи, незалежності центрального 

банку, контролю за здійснення грошово-кредитної політики у процесі 

виконання своїх функцій та завдань, відповідальності за результати роботи 

центрального банку, поєднання державного управління з саморегулюванням, 

збереження банківської таємниці, тощо [120, с. 64]. 

Ще один складник права ЄС – принципи, до яких відсилають 

установчі договори про ЄС. До них можна віднести принципи Статуту ООН і 

міжнародного права. Зазначимо, що галузеві принципи можуть 

конкретизуватися в окремих статтях установчих договорів [155]. Також 

зауважимо, що розвиткові права ЄС і закріпленню в правопорядку 

Євросоюзу загальних, спеціальних (галузевих) принципів сприяла практика 
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Суду ЄС. Слід сказати, що рішення Суду ЄС деякі науковці не відносять до 

джерел права Євросоюзу. Однак завдяки практиці Суду ЄС у правовій 

системі Євросоюзу формується прецедентне право, а частина рішень Суду 

ЄС входить до acquis communautaire.  Тому вважаємо, що прецеденти Суду 

ЄС можна відносити до джерел права ЄС. 

     Як слушно зазначає М. Сідак [221], основні засади (принципи) 

права ЄС в банківській сфері, які закріплені в його правових нормах, 

забезпечують уніфіковане регулювання банківської діяльності в усіх 

секторах та на всіх рівнях банківської системи. У принципах права ЄС 

синтезується весь світовий досвід розвитку банківської діяльності. Вони 

відіграють роль орієнтирів у формуванні права [100]. Основні засади задають 

«систему координат», в межах яких розвивається галузь права, що одночасно 

виступає вектором, який визначає напрямок розвитку галузі. Спрямованість 

на вивчення  принципів банківського права має не тільки теоретико-

пізнавальне, але й надзвичайне практичне значення, зокрема і для 

нормотворчої діяльності. Як зазначає  Г. Тосунян [241], без урахування 

загальних засад, на яких базується банківське право, неможливо правильно 

тлумачити і застосовувати його норми, що особливо актуально у зв’язку з 

наявністю в сучасному законодавстві значної кількості прогалин, 

невідповідностей та суперечностей. 

Вивчення та аналіз основних принципів права у банківській сфері має 

не тільки теоретичне, але й практичне значення, бо можна стверджувати, що 

вся банківська система тримається на цих засадах, а отже, в контексті 

євроінтеграційної спрямованості національної банківської системи, 

ігнорувати ці положення було б украй недоречно.  

Одним із основних джерел банківського права ЄС є Директива 

Європейського парламенту 2006/48/ЄС від 14 червня 2006 року про 

започаткування та здійснення діяльності кредитних установ. Вона стала 

результатом кодифікаційних робіт у сфері банківського регулювання і 

охопила близько 20 директив, ухвалених у цій сфері з початку 1970-х років. 
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У Директиві 2006/48/ЄС містяться норми щодо: визначення кредитної 

організації як підприємства, діяльність якого полягає в залученні депозитів та 

інших засобів та надання кредитів від свого імені і своїм коштом (зокрема 

іншим публічним і приватним організаціям, які отримали ліцензію на 

здійснення  зазначеної діяльності в третіх країнах, а також філіям кредитних 

організацій і їхнім дочірнім підприємствам); встановлені стандарти 

обов’язкового ліцензування банківської діяльності; введені загальні 

стандарти ліцензування; закладено функції контролю за діяльністю 

кредитних організацій і порядок його здійснення компетентними органами; 

встановлені правила нагляду за діяльністю кредитних організацій на 

консолідованій основі; визначено порядок обчислення коефіцієнта 

платоспроможності; закладено концепцію власних коштів кредитної 

організації і визначено загальні принципи їх обчислення. 

Директивою 2006/48/ЄС закріплені такі принципи регулювання 

банківської сфери: 

1) принципи рівності у веденні діяльності кредитними та 

фінансовими інститутами на території ЄС незалежно від місця реєстрації; 

2) принцип добросовісної конкуренції, субсидіарності, 

пропорційності; 

3) встановлення незалежності центрального банку; 

4) принцип консолідованого нагляду та порядок надання звітів 

(основного інструменту нагляду) кредитними інститутами; 

5) принцип встановлення однакових вимог пруденційного нагляду 

для всіх кредитних організацій ЄС (приведення основних фінансових 

показників та вимог щодо діяльності європейських кредитних організацій до 

єдиних стандартів) [221]; 

6) принцип співробітництва між органами нагляду ЄС за 

здійсненням банківської діяльності; 

7) принцип взаємного визнання та нагляду державами-членами 

національних ліцензій на здійснення банківської діяльності. Він дає право 
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кредитному інститутові, який отримав банківську ліцензію на території 

однієї держави-члена, вести банківську діяльність на території будь-якої 

іншої держави-члена (Директива 89/646/ЄЕС від 15 грудня 1989 р.). З цим 

принципом тісно взаємодіє принцип уніфікованого переліку видів послуг, що 

надають кредитні та фінансові інститути в ЄС. 

   У ЄС є встановлений перелік видів діяльності кредитних установ, 

що підлягають взаємному визнанню між державами-членами. До них 

належать:  надання кредитів, фінансовий лізинг, приймання депозитів та 

інших коштів на зворотній основі, послуги з переказу коштів, випуск та 

обслуговування платіжних засобів, надання гарантій і порук, торгівля 

власним коштом або коштом клієнтів, участь у випуску цінних паперів та 

надання послуг, пов’язаних з цим випуском, надання підприємством 

консультацій щодо структури капіталу, промислової стратегії та пов’язаних з 

цим питань, надання консультацій та послуг щодо злиття і придбання 

підприємства, посередництво на міжбанківських ринках, управління 

портфелем цінних паперів. 

Через те, що банківська діяльність – один із видів підприємницької 

діяльності в ЄС, право, яке регулює цю діяльність, охоплює принципи двох 

видів:  

1) загальні для підприємницької діяльності в цілому принципи – 

елементи конституційного статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності (наприклад, принципи права власності, свободи 

банківської діяльності, захисту конкуренції та заборони 

монополізації на ринку банківських послуг, гармонізації вимог до 

створення, ліцензування діяльності, реорганізації та ліквідації 

суб’єктів); 

2) спеціальні для банківської діяльності принципи: дворівневої 

організації банківської системи, незалежності центрального банку, 

зацікавленості в результатах роботи центрального банку, контролю 

за здійсненням грошово-кредитної політики у процесі виконання 
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своїх функцій та завдань, відповідальності за результати роботи 

центрального банку, монопольного емітування грошей 

центральним банком, поєднання державного управління з 

саморегулюванням, збереження банківської таємниці тощо [41, 

с. 67; 281, с. 5]. 

Окрім того, діяльність кредитних та банківських структур в ЄС 

регулюється й іншими нормативно-правовими актами: 

- Директивою Європейського парламенту та Ради 2001/24/ЄС від 4 

березня 2001 року про реорганізацію та ліквідацію кредитних організацій, що 

регулює порядок реорганізації і ліквідації кредитних інститутів; 

- Директивою Ради 2006/49/ЄС від 14 червня 2006 року, яка 

містить правила щодо достатності капіталу кредитних інститутів; 

- Директивою Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року, яка 

регулює умови та порядок складання фінансової звітності кредитних 

організацій (2002 року після впровадження однакових міжнародних 

стандартів звітності (Регламент ЄС № 1606/2002 від 19 липня 2002 р.), до неї 

були внесені значні зміни на основі положень Директиви Європейського 

парламенту та Ради 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 р.); 

- Директивою Європейського парламенту та Ради 94/22/ЄС від 30 

травня 1994 року, що регулює схеми гарантій повернення вкладів; 

- Директивою Ради 93/22/ЄС від 19 травня 1993 року, яка містить у 

собі норми щодо інвестиційних послуг у сфері операцій з цінними паперами 

(Директива про інвестиційні послуги); 

- Директивою Європейського парламенту та Ради Європи 

2002/87/ЄС від 16 грудня 2002 року, яка закріплює положення про 

додатковий нагляд за кредитними інститутами, що становлять частину 

фінансових конгломератів.  

Отже, вважаємо, що з метою належного регулювання банківської 

діяльності та ефективного функціонування банківської системи в Україні 

вкрай необхідно щоб європейські принципи, закріплені в Директивах, 
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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.                

Вбачається доречним зазначити, що за останніми повідомленнями 

НБУ, діяльність регулятора спрямована на реалізацію планів імплементації 

таких фундаментальних для банківського сектору актів: 

- Директиви ЄС 2013/36 та Регламенту ЄС №575/2013, який 

встановлює правила порядку доступу до діяльності кредитних 

організацій, визначає наглядові повноваження та інструменти 

пруденційного нагляду; 

- Директиви 2002/87/ЄС щодо додаткового нагляду за банківськими 

групами; 

- Директиви 2009/110/ЄС, яка визначає правила започаткування, 

здійснення та пруденційного нагляду за діяльністю установ, що 

працюють з  електронними грошима [165].                                           

Принципи банківського права та банківської діяльності – 

доктринальні категорії, їх перелік не вичерпний, а деякі засади мають не 

тільки законодавче закріплення, але й практичну реалізацію.  О. Прилуцький  

[188, с. 103–105] розмежовує організаційно-правові принципи та принципи, 

що забезпечують економічні засади діяльності банків. На його думку, до 

організаційно-правових принципів банківської діяльності України слід 

віднести принципи законності, незалежності, колегіальності управління, 

дотримання банківської таємниці. Принципи, що забезпечують економічні 

засади діяльності банків, такі: принцип регулювання діяльності банків лише 

економічними методами, принцип роботи в межах залучених ресурсів, 

принцип будування відносин з клієнтами на ринкових засадах.  

На думку О. Льовіної, необхідно чітко розмежовувати принципи 

банківської діяльності та принципи банківського права. Перші не можуть 
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суперечити другим, бо ті – канони розвитку права, вони визначають характер 

правового регулювання суспільних відносин [130, с. 19]. 

На думку О. Музики-Стефанчук та А. Коваленко [153], практичної 

значущості надто розгалужені критерії класифікації принципів банківської 

діяльності не мають. З огляду на це, вони схиляються до думки, що принципи 

публічної банківської діяльності можна згрупувати так: 

1) принципи (засади) організації та здійснення банківської 

діяльності; 

2) принципи (засади) банківського контролю та нагляду. 

Вважаємо, що принципи організації та здійснення банківської 

діяльності, а також банківського контролю та нагляду – основоположні та 

вкрай важливі елементи складного механізму фінансово-правового 

регулювання загалом, а отже не виникає сумнівів, що необхідно розкрити 

сутність зазначених принципів. 

До першої групи відносять принцип законності, верховенства права і 

прямої дії Конституції України. Він випливає із загального конституційного 

принципу, закріпленого в ст. 8 Конституції України – верховенства права. 

Згідно з ним діяльність банківських установ на території держави ведеться 

відповідно до норм Конституції України та інших законів. Функціонування 

банківських установ відповідно до принципу законності сприяє 

забезпеченню прав та законних інтересів усіх учасників правовідносин у 

банківській сфері (як банків, так і юридичних і фізичних осіб – клієнтів 

банківських установ). Відповідно до принципу верховенства права та 

законних інтересів учасників банківської діяльності, правового регулювання 

банківської діяльності банки виконують лише ті операції та функції, які чітко 

визначені банківським законодавством, а також загальними правилами для 

банківських установ, передбаченими НБУ (ліцензування банківської 

діяльності). 

Принцип самостійності та незалежності НБУ передбачає, що НБУ  

як юридична особа має відокремлене майно, що є об'єктом права державної 
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власності і перебуває у його повному господарському віданні. НБУ не 

відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної 

влади не відповідають за зобов'язаннями НБУ, крім випадків, коли вони 

добровільно на себе такі беруть.  

Принцип незалежності організації і діяльності банків України 

передбачає, що за своїм юридичним статусом діяльність банків незалежна від 

органів державної влади (законодавчої, виконавчої) і органів місцевого 

самоврядування, у рішеннях пов’язаних з їхньою оперативною діяльністю. 

Зокрема, ст. 5 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що 

органам державної влади і місцевого самоврядування забороняється будь-

яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання 

ними службових обов’язків або втручатися в діяльність банку. Шкода, 

заподіяна банкові внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у 

порядку, визначеному законом.  

Однак, як слушно зазначає О. Прилуцький [187], у чинному 

законодавстві України нема механізму, який би передбачав звернення банків 

у відповідні органи держави з приводу втручання в їхню діяльність чи 

порушення їх незалежності органами державної влади або місцевого 

самоврядування та АРК. 

Тому з метою оптимізації державного втручання у банківську 

діяльність доцільно було б на законодавчому рівні передбачити механізм 

звернення банків у відповідні органи держави з приводу втручання в їхню 

діяльність чи порушення їх незалежності державними органами. Для цього 

запропоновано на законодавчому рівні 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. Також необхідно 

нормативно встановити детермінанти оптимального рівня державного 

регулювання банківської діяльності та законодавчо визначити корисні заходи 

державного втручання в неї. 
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Головні теоретичні інструменти дослідження оптимізації банківського 

регулювання – поняття  «корисність регулювання»  і  «витрати 

регулювання». Державне регулювання банківської діяльності можна  назвати 

раціональним, якщо корисність регулювання перевищує витрати, пов'язані з 

регулюванням банківської діяльності, або оптимальним, якщо різниця 

корисності регулювання і витрат, пов'язаних з регулюванням банківської 

діяльності, найбільша [96]. 

Ще один принцип організації та здійснення банківської діяльності – 

надання банківських послуг і здійснення банківських операцій тільки на 

підставі ліцензій. Відповідно до ст. 47 ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність» банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги 

(крім послуг у сфері страхування), а також вести іншу діяльність, визначену 

законом, окрім цього він має право вести банківську діяльність лише на 

підставі банківської ліцензії, виданої НБУ (регулюється «Положенням про 

порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених 

підрозділів»), надаючи банківські послуги. До них належать: залучення у 

вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних і фізичних осіб; відкриття та здійснення поточних 

(кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в банківських металах; 

розміщення залучених у вклади (депозити), зокрема на поточні рахунки, 

коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик. 

Досліджуючи принцип колегіальності, необхідно зазначити, що 

основні питання з приводу діяльності банківської установи обговорюють і х 

них ухвалюють рішення лише органи управління банку колегіально (для 

банків – загальні збори, спостережна рада, правління; для ухвалення рішення 

з обговорюваного питання необхідно мати кворум).  

 До основних організаційно-правових належить також принцип 

дотримання банківської таємниці. А. Коваленко [97, с. 16–18], 

узагальнюючи судову практику, зазначає таке: «… відомо, що банківська 
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система держави є важливою складовою фінансової системи та має значний 

вплив на діяльність та розвиток суспільства. З метою забезпечення 

стабільного та ефективного функціонування цієї системи держава створює 

умови та надає гарантії зайняття банківською діяльністю, головною з яких є 

банківська таємниця. Невипадково правовий інститут банківської таємниці є 

обов'язковим атрибутом правової системи держави, зміст якої зумовлюється 

особливостями економіко-правової доктрини та формуванням нормативної 

бази». Питання, пов’язані з банківською таємницею, регулюються ч. 1 ст. 60 

ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., де визначено 

банківську таємницю як інформацію про діяльність і фінансовий стан клієнта 

і взаємовідносини з ним чи третьою особою при наданні послуг банку і 

розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнтові. 

До банківської таємниці, зокрема, належать: відомості про банківські 

рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у НБУ; 

операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним 

угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та 

клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-

клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної 

діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, 

зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності 

окремого банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що 

використовують банки для захисту інформації; інформація про банки чи 

клієнтів, що збирається під час здійснення банківського нагляду; інформація 

про банки чи клієнтів, отримана НБУ відповідно до міжнародного договору 

або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави 

для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню 

тероризму. 

Принцип діяльності банків у межах реально залучених ресурсів – один 

з основоположних принципів організації і здійснення банківської діяльності. 
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Як слушно зауважує О. Прилуцький [188], працювати в межах реально 

залучених ресурсів, забезпечуючи при цьому підтримку своєї ліквідності, 

банк може лише маючи високий ступінь економічної свободи у поєднанні з 

повною економічною відповідальністю за результати своєї діяльності. Саме 

тому другий важливий принцип, на якому базується діяльність банків, – 

принцип повної економічної самостійності, враховуючи й економічну 

відповідальність банку за результати своєї роботи.  

Досліджуючи другий складник принципів банківської діяльності, а 

саме принципів (засад) банківського контролю та нагляду, Л. Савченко [210] 

зазначає, що принципи фінансового контролю – це одночасно і принципи 

його організації та принципи діяльності суб’єктів фінансового контролю, бо 

вони реалізовуються під час діяльності останніх, і відносить до них такі: 

законність, плановість, публічність, незалежність, об’єктивність, 

компетентність, оперативність, системність. Враховуючи, що фінансова 

наука не стоїть на місці, плеяда сучасних дослідників до принципів 

фінансового контролю додають ще достовірність, реальність та 

обґрунтованість. В межах цього дослідження, окреслимо основні з них.  

Видається, що проводячи будь-які дослідження принципів 

банківського контролю та нагляду необхідно перш за все звернутися до 

першоджерел фінансового контролю, а саме до Лімської декларації керівних 

принципів фінансового контролю. Вона була ухвалена ІХ конгресом 

Міжнародної організації найвищих контрольних органів у жовтні 1977 року. 

До таких принципів фінансового контролю, зокрема, були віднесені: 

незалежність, об’єктивність, компетентність, гласність [259]. 

У контексті дослідження вважаємо за доречне перейти до розкриття 

зазначених принципів. 

Принцип законності фінансового контролю у сфері здійснення 

банківської діяльності наголошує на верховенстві закону в банківських 

правовідносинах, де банки виступають обов’язковими учасниками.  
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Принцип об’єктивності притаманний всім видам і напрямам 

публічного фінансового контролю. Ми поділяємо думку І. Ярмак [264], що 

без об’єктивності втрачається сутність контролю. У цьому процесі об’єктивність 

означає безпристрасність контрольної діяльності, недопущення упередженості з 

боку контрольних суб’єктів при плануванні, веденні контролю, підготуванні 

висновків, застосуванні стягнень за порушення фінансової дисципліни і 

передбачає вжиття контрольних заходів кваліфікованими фахівцями, які мають 

відповідний досвід роботи, вміння, навички. Цей принцип пов’язаний 

насамперед з вірогідністю, реальністю і має особливо важливе значення для 

формування реального бачення поведінки підконтрольного суб’єкта (наприклад, 

ст. 51, 71 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»). 

Характеризуючи  принцип  незалежності, необхідно вказати, що він має 

особливе значення не лише для контрольної, але і для банківської діяльності 

загалом. Своє відображення принцип знаходить у ст. 5 ЗУ «Про банки і 

банківську діяльність»: банки мають право самостійно володіти, користуватися 

та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності.  

Характеристика принципу компетентності випливає з самого перекладу 

з лат. «сompetentia», що означає відповідність, узгодженість. Тут ідеться про 

сукупність встановлених у юридичній або неюридичній формі прав та обов’язків 

органу або посадової особи, які визначають можливості цього органу або особи 

ухвалювати обов’язкові для виконання рішення, організовувати та контролювати 

їх виконання, вживати у необхідних випадках заходів відповідальності 

(наприклад, норми законодавства, що визначають контрольну компетенцію НБУ: 

ст. 7, 9, 44, 55, 57, 61 ЗУ «Про Національний банк України», а також банків 

України – ст. 7, 10, 11, 24, 45, 46, 61–64, 66–74 ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність») (Юридична енциклопедія: в 6 т., 1998).
 

Принцип гласності 

закріплено в Конституції України (ст. 57). Він забезпечує реалізацію права на 

інформацію. Його значення полягає в тому, що закони та інші нормативно-

правові акти повинні бути доведені до відома населення, у порядку, 

встановленому законом.  
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Найширше тлумачення принципу ефективності міститься у 

Базельських рекомендаціях з організації внутрішнього контрою банку 

(Основні принципи ефективного банківського нагляду, принцип № 13). 

Вважаємо, що ефективне запровадження цього принципу можливе лише при 

розгляді контрольної діяльності, що спрямована не лише на попередження та 

подолання порушень, але й притягнення до відповідальності. На 

міжнародному рівні визнано, що ефективна система банківського нагляду 

має бути здатна ефективно розробляти, впроваджувати, вести моніторинг і 

контролювати виконання наглядової політики за нормальних та стресових 

економічних і фінансових умов (Основні принципи ефективного 

банківського нагляду (Основні Базельські принципи). Робочий варіант 

перекладу українською мовою). 

Принцип відповідальності – кінцевий етап при веденні банківського 

контролю. У національному законодавстві він відображений у постанові НБУ 

«Про затвердження Положення про застосування Національним банком 

України заходів впливу». 

Окрім цього, необхідно зазначити, що для банківських відносин 

актуальні принципи юридичного гарантування прав і свобод людини і 

громадянина, що збагачують принцип рівності. Наприклад, створивши Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб, держава гарантує збереження вкладів 

фізичних осіб не лише в державних, але й приватних банках. Забезпечення 

принципу рівності відбувається й тоді, коли йдеться про захист прав 

вкладників, про рівні умови допуску банків на вітчизняний ринок фінансових 

послуг. Принцип верховенства норм міжнародного права реалізується 

шляхом адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС, 

рекомендацій Базельського комітету, групи FATF тощо [153]. 

При висвітленні питання щодо імплементації міжнародних принципів 

права у національну правову систему виникає питання про співвідношення 

загальноправових принципів і загальновизнаних принципів міжнародного 

права. Загальноправові принципи – результат реалізації права, вони 
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сформулювалися стихійно, без будь-якого зовнішнього встановлення. 

Загальновизнані принципи міжнародного права пов’язані передусім з 

процесами державної та міждержавної нормотворчості. З другого боку, 

загальноправові принципи характеризують юридичну діяльність у всіх 

правопорядках, а загальновизнаним принципам міжнародного права така 

універсальні дія не характерна. Різниться і сфера їх дії: загальноправові не 

пов’язані з обмеженням суб’єктного складу учасників яких-небудь 

правовідносин і універсальні; застосування ж загальновизнаних принципів 

міжнародного права до приватних відносин – результат розвитку правових 

позицій національних правових систем і викликає до життя особливі форми 

тлумачення та правові позиції відповідних сусідів держави [54, с. 21–22]. 

Отже, до принципів організації та здійснення  банківської діяльності 

доцільно віднести 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 принципів (засад) банківського контролю та нагляду можна 

віднести такі принципи: законності фінансового контролю; об’єктивності; 

незалежності банківського нагляду та контролю; компетентність; плановість; 

ефективність; відповідальність та інші.. 

Підсумовуючи дослідження з приводу визначення поняття принципів 

банківської діяльності, ми схиляємося до думки, що це основні ідеї, засади, 
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положення, приписи, на яких ґрунтується діяльність у сфері банківських 

відносин, закріплена на законодавчому або доктринальному рівні.  

Враховуючи високу ефективність функціонування банківського 

сектору в країнах ЄС, вбачається, що для ефективної та належної інтеграції 

української банківської системи на макрорівні до фінансового простору 

Європейського Співтовариства необхідно щоб європейські принципи 

регулювання та здійснення банківської діяльності відображалися в 

національному законодавстві. Законодавче закріплення європейських 

принципів банківської діяльності у вітчизняному законодавстві дасть змогу 

ґрунтовно та послідовно адаптувати українське законодавство до норм та 

стандартів ЄС.  
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Висновки до розділу 1  

 

У межах проведеного дослідження теоретико правових основ 

регулювання банківських відносин в умовах євроінтеграції з’ясовано 

наступне. 

1. Зроблено пропозиції щодо удосконалення понять «банківська 

система» та «банківська діяльність». За результатами дослідження наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних науковців, аналізу правових та законодавчих 

підходів розглянуто генезис банківської системи, розкрито особливості її 

функціонування, відмітні риси та ознаки. Висвітлено поняття банківського 

законодавства, проаналізовано класифікацію нормативно-правових актів у 

сфері регулювання банківських відносин, аргументовано недоцільність 

ухвалення Банківського кодексу. Досліджено, що банківська діяльність 

знаходить своє правове відображення в банківському законодавстві (системі 

нормативно-правових актів). Його створення, розвиток та формування, своєю 

чергою, забезпечує розвиток банківського права та визначає його місце в 

системі юридичних наук.  

Запропоновано наступні авторські визначення: 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. 

2. Проведено аналіз таких програмних документів у сфері гармонізації 

національної банківської системи з вимогами ЄС: Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року, Стратегії розвитку 

банківської системи України 2016–2020 рр., Засад стратегічного 

реформування державного банківського сектору до 2025 року. Визначені 

основні проблеми вітчизняного фінансового сектору загалом і банківського 



 85 

зокрема. Досліджено, що попри задекларовані раніше прагнення, внаслідок 

націоналізації КБ «Приватбанк» частка державних банків в активах 

банківської системи становить 53,9 %, водночас скоротилася частка 

вітчизняних приватних банків на 27,1 %. Під контролем державних банків, 

станом на початок 2017 року, перебуває 53,6 % банківських депозитів. Що 

вказує на низьку конкурентноспроможність банківського сектору України. 

3. Аналіз класифікації джерел банківського права ЄС, дає змогу 

стверджувати, що правове регулювання банківських відносин різних країн 

має свої відмінні особливості. Це пояснюється різним характером здійснення 

фінансово-грошової політики держави, рівнем економічного розвитку та 

відмінностями у веденні банківської діяльності в країнах – членах ЄС. 

4. Розглянуто загальні та спеціальні принципи регулювання банківської 

сфери в ЄС (відповідно до директив), а також принципи публічної 

банківської діяльності в Україні. Зокрема, останні згруповані так: принципи 

(засади) організації та здійснення банківської діяльності; принципи (засади) 

банківського контролю та нагляду. До першої групи віднесені принципи: 

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. До 

другої групи віднесені принципи: законності фінансового контролю; 

об’єктивності; незалежності; компетентності; гласності; ефективності; 

відповідальності.  

5. З метою ґрунтовного та своєчасного проведення в Україні 

євроінтеграційних процесів у галузі банківського регулювання доцільно 

комплексно упорядкувати фінансово-правове регулювання банківських 
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відносин, що слугуватиме запорукою створенню відповідних умов для 

адаптації національного банківського сектору до вимог і стандартів ЄС.  

6. Досліджено, що ефективне регулювання банківських відносин 

можливо лише у разі існування такого правового поля, яке б забезпечувало  

поєднання спільної діяльності як державного сегменту, в особі 

уповноважених державних органів, так і приватного сегменту, в особі  банків 

та приватних осіб. Ця діяльність повинна відбуватися з урахуванням світових 

інтеграційних процесів, а також європейського напряму розвитку держави.  

7. Запропоновано нове визначення поняття «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.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНИХ  

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 

2.1 Загальна характеристика суб’єктів банківських правовідносин 

 

 

В теорії банківського права виділяють два основних типи побудови 

банківської системи: однорівневу та дворівневу. Загалом країни з 

розвинутою ринковою економікою мають дворівневу банківську систему, де 

перший рівень займає центральний банк, другий рівень займають інші банки 

(державні та недержавні). За центральним банком законодавчо закріплюється 

монополія на емісію валюти країни та організацію її обігу, а також ряд 

особливих функцій у сфері грошово-кредитної політики. Діяльність інших 

банків регулюється правовими актами держави [90, с. 221]. В Україні існує 

дворівнева банківська система, яка відповідно до національного 

законодавства складається з НБУ та інших банків, що створені і діють на 

території України (ЗУ «Про банки і банківську діяльність»). Суб’єктами 

банківських правовідносин можуть бути державні органи (НБУ), юридичні 

особи (банки), фізичні особи (вкладники банківських установ). На думку О. 

Костюченко [114] у деяких випадках суб’єктом банківських відносин 

виступає держава.   

Вбачається, що питанням банківських відносин та правового статусу 

суб’єктів банківських відносин присвячено чимало теоретичних робіт 

вітчизняних та зарубіжних представників фінансового права. Зокрема, 

Л. Воронової, Д. Гетманцева, Н. Губерської, Т. Латковської, А. Нечай, 

О. Орлюк, С. Очкуренка та багатьох інших. Постійна увага до правової 

природи банківських відносин спричинена постійними змінами у сфері 

банківської діяльності, особливо враховуючи сучасний евроінтеграційний 

вектор розвитку.  
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При дослідження суб’єктів банківських відносин, для початку 

доцільно  розкрити поняття «банк».  

Поняттю «банку» приділена увага багатьох вчених-юристів. Професор 

О. Лаврушин відзначив, що пізнання сутності банку, як будь-якого іншого 

явища, вимагає відповіді не на питання про те, чим він займається, які 

операції виконує або виконував у процесі свого історичного розвитку, а про 

те, якими він характеризується якостями, що виражають його істотну 

визначеність, яка його специфіка, в чому його основа, внутрішня структура і 

звідси які операції банк переважно повинен виконувати [126, с. 4–5]. 

Закордонні вчені пропонують розуміти під поняттям «банк» всякого роду 

підприємства, які займаються здійсненням банківських операцій, або ж 

підприємства, які займаються грошовими, кредитними та іншими 

операціями. 

Вважають, що слово «банк» походить від італ. «bаnсо» – стіл, на 

якому середньовічні міняйли, представники 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 отримували за це відсотки, 

що фактично й означало перетворення міняйл на банкірів. Від слова «banko» 

походить також «банкрут»: коли міняйло зловживав чиєюсь довірою, 

розбивали стіл, за яким він сидів, – «banko rotto». У Стародавній Греції 

банкірів називали трапезитами (від грецьк. «τράπεζα» – стіл) [230]. 

Якщо ж говорити про нормативно-правове закріплення поняття 

«банк», то воно міститься в ст. 2 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а 

саме: банк – це юридична особа, що на підставі банківської ліцензії має 

виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до 

Державного реєстру банків.  

Визначення  поняття «банк» у банківському законодавстві США має 

дещо інакший характер. Так, американський дослідник П. Роуз визначає банк 

як фінансовий інститут, що пропонує широкий діапазон послуг [116]. 
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Британські науковці  визначають банк як структуру, що зберігає гроші для 

своїх клієнтів, надає гроші в кредит під відсоток та проводить комерційні 

операції з грошима [137]. 

На думку Т. Латковської [128, с. 88–89], банк характеризується 

такими головними ознаками: 

а) банк як юридична особа може бути державною установою або 

суб’єктом комерційної діяльності, спрямованої на отримання прибутку; 

б) банк створюється у формі відкритого акціонерного товариства або 

кооперативного банку; 

в) банк не просто веде банківські операції, а загалом виконує такі 

банківські операції: депозитні, кредитні, розрахункові; 

г) банк зобов’язаний мати статутний фонд (капітал); 

ґ) банк володіє спеціальною компетенцією, тобто він отримує 

прибуток тільки шляхом виконання визначених операцій; 

д) банк діє на підставі ліцензії, виданої НБУ; 

ж) банк виступає ключовим елементом банківської системи. 

Перший рівень банківської системи України займає НБУ. Його 

діяльність регулюється Конституцією України, Законом України «Про 

Національний Банк України», та іншими законами України. 

Другий рівень банківської системи відповідно до чинного 

законодавства складають інші банки, а також філії іноземних банків, що 

створені і діють на території України відповідно до положень ЗУ «Про банки 

і банківську діяльність» та інших законів України.  

Враховуючи предмет дослідження, вбачаємо доцільним надалі більш 

детально розглянути окремі види суб’єктів банківських відносин. 

Відповідно до національного законодавства НБУ має монопольне 

право на здійснення емісії національної валюти України та організації її обігу 

(стаття 7 ЗУ «Про Національний Банк України»). Законом також 

передбачено, що до повноважень Ради НБУ як керівного органу банку 

належить розроблення Основних засад грошово-кредитної політики 
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відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та 

основних параметрів економічного та соціального розвитку України та 

внесення їх Верховній Раді України для інформування, а також здійснення 

контролю за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики. 

Правління НБУ установлює порядок надання банківських ліцензій банкам,  

приймає рішення про встановлення економічних нормативів для банку, про 

розмір та порядок формування обов’язкових резервів для банків, щодо 

розподілу прибутку та порядку відрахувань доходів до Державного бюджету 

України, щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для 

реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до 

прийнятих рішень Ради НБУ з цих питань. НБУ здійснює постійний нагляд 

за дотриманням банками банківського законодавства (статті 9, 12, 27 ЗУ 

«Про Національний Банк України»). 

Однак у законодавстві існують певні обмеження у діяльності НБУ, 

зокрема центральному банку забороняється бути акціонером або учасником 

банків та інших підприємств і установ; здійснювати операції з нерухомістю, 

крім тих, що пов’язані із забезпеченням діяльності НБУ та його установ; 

здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не 

відповідає функціям НБУ (стаття 71 ЗУ «Про Національний Банк України»). 

Відповідно до чинного законодавства України (стаття 5 ЗУ «Про банки і 

банківську діяльність») банки створюються у формі публічного акціонерного 

товариства (згідно зі ст. 5 ЗУ «Про акціонерні товариства» публічне 

акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення 

акцій) або кооперативного банку. 

 Як зазначає Ю. Ващенко, у статті 4 ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність», яка якраз і має на меті визначити склад банківської системи 

України, міститься класифікація банків лише за одним критерієм — за їх 

спеціалізацією. Так, зазначено, що банки в Україні можуть функціонувати як 

універсальні або спеціалізовані.  Окрім того, на його думку, у ЗУ «Про банки 

і банківську діяльність» містяться положення, які дають підстави зробити 
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висновок про наявність у банківській системі України також і інших видів 

банків, правовий статус яких має певні особливості. Зокрема, у статті 1 

вказаного Закону містяться визначення терміна «банк з іноземним 

капіталом», стаття 7 Закону присвячена особливостям державних банків, у 

статті 8 визначено правовий статус кооперативних банків [24]. 

Кооперативні банки – спеціальні кредитні установи, що сприяють 

розвитку кооперації та її кредитно-фінансовому обслуговуванню; вони 

створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та 

центральний кооперативні банки.   

Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку (у 

межах області) має бути не менше 50 осіб. У разі зменшення кількості 

учасників і неспроможності кооперативного банку протягом одного року 

збільшити їх кількість до мінімальної необхідної кількості діяльність такого 

банку припиняється шляхом зміни організаційно-правової форми або 

ліквідації. Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві 

кооперативні банки. 

До функцій центрального кооперативного банку, крім передбачених 

Законом, належать централізація та перерозподіл ресурсів, акумульованих 

місцевими кооперативними банками, а також здійснення контролю за 

діяльністю кооперативних банків регіонального рівня. 

Органами управління кооперативних банків є загальні збори учасників 

(пайовиків), рада банку та правління банку. Органом контролю є ревізійна 

комісія банку. Органи управління та контролю кооперативного банку 

створюються та здійснюють свої повноваження відповідно до цього Закону. 

Статутний капітал кооперативного банку поділяється на паї. Рівень 

мінімального розміру статутного капіталу кооперативного банку 

встановлюється НБУ відповідно до Закону. Кожний учасник кооперативного 

банку незалежно від розміру своєї участі у капіталі банку (паю) має право 

одного голосу. Прибутки або збитки кооперативного банку за результатами 
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фінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміру їх 

паю (стаття 8 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»). 

Вважаємо, що запозичення зарубіжного досвіду країн, де 

кооперативний рух є ефективним інструментом фінансового та соціального 

захисту населення та господарюючих суб’єктів є вкрай важливим саме в 

умовах евроінтеграційної спрямованості нашої держави. Питання 

функціонування кооперативних банків були висвітлені в працях В. Бойчук, 

В. Гончаренко, В. Стойка та інших. Проте дослідження функціонального 

наповнення кожного рівня кооперативної системи та її структуризації наразі 

залишаються фрагментарними.   

На сьогодні в Україні не створено жодного кооперативного банку. 

Наприклад, у Німеччині кредитний сектор представлений місцевими та 

регіональними кооперативними банками, а також центральним 

кооперативним банком. Банківська група Райффайзен є найбільшою 

кооперативною групою в Австрії, що складається з трьох рівнів. Французька 

кооперативна банківська група Креді Агріколь є одним із найбільших банків 

у Європі, та за розміром капіталу є найбільшим банком у банківській системі 

Франції [258]. 

  Вважаємо, що досвід європейських країн підтверджує доцільність 

створення кооперативних банків в Україні. Як аргумент можна зазначити, що 

за інформацією рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), за минулі 75 

років жоден кооперативний банк не був оголошений банкрутом. 

Державні банки – кредитні організації, що перебувають у власності 

держави. Відповідно до чинного законодавства, державний банк – це банк, 

сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. Він створюється 

відповідно до процедури, а саме: за рішенням КМУ, при цьому в законі про 

Державний бюджет України передбачаються витрати на формування 

статутного капіталу державного банку. КМУ зобов’язаний отримати 

позитивний висновок НБУ з приводу наміру заснування державного банку, а 
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також у разі його ліквідації, за винятком його ліквідації внаслідок 

неплатоспроможності (стаття 7 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»). 

Якщо говорити про сучасний стан державних банків в Україні, то 

відповідно до «Засад стратегічного реформування державного банківського 

сектору» (детальніше в підрозділі 1.3) Міністерство фінансів України 

розподіляє банки, що перебувають у державній власності на системо 

утворюючі (Ощадбанк, Укрексімбанк) та несистемоутворюючі (всі інші). 

Системоутворюючі банки залишатимуться в державній власності в 

короткостроковій перспективі. Держава висловлює твердий намір не бути 

довгостроковим власником несистемоутворюючих банків та вийти з їхнього 

капіталу до кінця 2017 року.  

Як зазначається в цій Стратегії, чинна структура державного 

банківського сектору України охоплює декілька умовних груп банків: 

історично державні (Ощадбанк, Укрексімбанк), націоналізовані банки 

(наприклад, Укргазбанк, Приватбанк) та державні банки, що не 

функціонують (Державний земельний банк, Український банк реконструкції 

та розвитку). Стратегія не охоплює банки з непрямою монетарною часткою 

держави в капіталі («Експрес-Банк», Банк «Новий») [145]. 

Аналіз статистичних даних діяльності банківської системи України 

свідчить про все більшу частку активів державних банків. Перспективи ж 

державних банків залишаються невизначеними, бо для регулювання 

банківської сфери для  НБУ така велика кількість активів недоцільна, тому 

будуть прораховуватися варіанти, щоб її ефективно зменшити. 

Банківські спілки та асоціації – створюються з метою захисту та 

представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та 

міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і 

професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності 

банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації. 

Банківські спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи 

підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання 
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прибутку. Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків і не має 

права втручатися у діяльність банків - членів асоціації (спілки) (стаття 13 ЗУ 

«Про банки і банківську діяльність»). 

На сьогодні банківські спілки та асоціації в Україні представлені 

Асоціацією українських банків та Незалежною асоціацією банків,  а також 

Івано-Франківською Асоціацією банківського бізнесу, Харківським 

банківським союзом, Українською національною іпотечною асоціацією, 

Українським кредитно-банківським союзом та ін. Асоціація українських 

банків створено «з метою сприяння розвитку української банківської 

системи, захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку 

міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та 

інформаційного обміну, розроблення рекомендацій щодо поліпшення 

банківської діяльності» (АУБ). Незалежна асоціація банків сприяє «побудові 

стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань та проблем 

банківської системи для збільшення прибутковості бізнесу та розвитку 

національної економіки» (НАБУ). Вбачається доцільним зазначити, що 

загалом банківські спілки та асоціації мають наступні цілі діяльності: 

- захист прав та законних інтересів членів спілки/асоціації; 

- налагодженню відносин між банками та банківськими 

об’єднаннями; 

- участі в розробці державних програм розвитку банківського 

сектору; 

-  створеню дієвої нормативної бази для ефективного 

функціонування банківської системи; 

- сприяти підвищенню кваліфікації працівників банківського 

сектору та ін. (НАБУ). 

Слід зазначити, що визначення кола суб'єктів банківських правовідносин 

є дискусійним у юридичній науці (досить часто до обов'язкових суб'єктів 

зазначених правовідносин відносять лише банки).  
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   О. Костюченко [114] вважає, що суб'єктами банківських правовідносин 

можуть бути державні органи (НБУ), юридичні особи (банки, підприємства), 

фізичні особи (громадяни України, іноземці). 

   Таким чином, зазначені фахівці відносять до обов'язкових суб'єктів 

банківського права лише банківські установи. З нашої точки зору, найбільш 

обґрунтованою є позиція І. Б. Заверухи. На її думку, предмет банківського 

права складають суспільні відносини, що виникають з приводу здійснення 

банківських операцій та надання банківських послуг уповноваженими 

юридичними особами: банками та фінансовими установами, а також — 

Національним банком України як органом, наділеним Конституцією та 

чинним законодавством виключними функціями в сферах грошового обігу, 

кредитної політики, а відтак — забезпечення функціонування і розвитку 

банківської системи [73]. 

У межах цього дисертаційного дослідження ми також хочемо 

розглянути правовий режим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

який хоч і не є самостійною ланкою фінансової системи держави, проте 

займає особливе місце, оскільки його існування покликане забезпечувати 

стабільність та надійність фінансової системи України (в т.ч. банківської). 

Джерелом правового регулювання діяльності Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб є ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб», а також інші нормативно-правові акти. 

Відповідно до національного законодавства основним завданням 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є забезпечення функціонування 

системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку. На виконання свого основного завдання 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює функції, передбачені ст. 4 

Закону. Фонд підзвітний Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України та Національному банку України. 

Не виникає сумнівів, що предмет регулювання правових норм з 

приводу гарантування вкладів фізичних осіб у банках обмежений 
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суспільними відносинами, що виникають в процесі формування, розподілу та 

використання коштів централізованого цільового позабюджетного фонду 

коштів – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відносини з приводу 

гарантування вкладів фізичних осіб базуються на відносинах влади та 

підпорядкування тому що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

наділений державою владними повноваженнями по відношенню до банків – 

учасників системи гарантування вкладів. Таким чином, ці відносини є 

владними відносинами, регулювання яких здійснюється за допомогою 

імперативного методу. Як вказує Т. Мазур [138], явно виражений публічний 

характер мають і цілі системи гарантування вкладів фізичних осіб, основою 

яких є забезпечення захисту прав фізичних осіб – вкладників. Це, в свою 

чергу, свідчить що і відносини, які виникають в процесі гарантування, мають 

публічний характер, тобто є відносинами публічними. 

 Відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

учасниками фонду є банки, що набувають цей статус в день отримання ними 

банківської ліцензії (участь банків у Фонді є обов’язковою). Порядок 

формування коштів Фонду, джерела та процедура розпорядження коштами 

чітко висвітлена у законодавстві, а  згідно ст. 26 Закону Фонд гарантує 

кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути 

меншою 200000 гривень. 

У контексті цього дисертаційного дослідження ми хочемо зупинити 

увагу на проекті ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав вкладників, відновлення довіри до банківської 

системи України, підвищення ефективності виведення банків з ринку а також 

адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС» № 6273-1 

від 18 квітня 2017 року. Відповідно до ч. 1 ст. 27 «Гарантія за вкладом» 

пропонується викласти у наступій редакції «Фонд гарантує кожному 

вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує 

кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що 
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передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не 

більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 

встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути 

меншою 1 000 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права 

приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за 

вкладами». 

Зазначається, що законопроект розроблено з метою приведення 

законодавства у відповідність до міжнародної практики щодо системних 

банківських криз (документ Міжнародного валютного фонду (МВФ) та 

Світового Банку «Огляд правової, інституційної та регулятивної структури 

для роботи з неплатоспроможними банками») та у відповідність з нормами 

ЄС (Директива 2014/49/ЄС); а також посилення захисту прав вкладників; 

посилення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, удосконалення процедури виведення неплатоспроможних 

банків з ринку, у тому числі прискорення продажу активів; посилення 

повноважень кураторів НБУ (Пояснювальна записка до законопроекту 

№6273-1 від 18 квітня 2017 року). 

Окрім того, одним із аргументів, що наводиться у підтримку 

законопроекту є приведення законодавства у відповідність до міжнародної 

практики щодо системних банківських криз. Оскільки Директивою 

2014/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про 

схеми гарантування депозитів визначено, що гарантована сума має бути не 

менш ніж 100 000 євро, законодавець вбачає необхідним вжити заходів для 

приведення законодавства у відповідність з нормами ЄС (в порівнянні з 

діючою зараз нормою про 200 000 гривень що дорівнює приблизно 7 000 

євро або 7% від гарантованої суми в законодавстві ЄС) (Пояснювальна 

записка до законопроекту №6273-1 від 18 квітня 2017 року). 

Ю. Хорт підтримує підвищення граничного розміру відшкодувань 

фізичним особам, виступаючи навіть більш радикально. Науковець зауважує, 
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що оскільки європейське законодавство передбачає значно більші гарантії 

(страхова сума щодо сукупних вкладів кожного вкладника в ЄС становить 

100 000 євро у разі недоступності вкладів відповідно до Директиви 

2014/49/ЄС), то національне законодавство повинно бути приведено у 

відповідність до європейських вимог. Дисертант дозволить собі частково не 

погодитися з даною пропозицією. На нашу думку, таке підвищення розміру 

відшкодування - це дуже завчасні заходи, враховуючи стан національної 

банківської системи на даний момент. Підвищення суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладом повинно відбуватися поступово, так як і 

саме реформування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що банківські 

відносини – це відносини, що виникають у сфері діяльності суб’єктів що 

мають юридичний зв’язок організаційного і майнового характеру, 

врегульовані нормами банківського права. До суб’єктів банківських 

правовідносин можна віднести НБУ, банки та філії іноземних банків, а також 

громадян та юридичних осіб (як кінцевих споживачів) та інших суб’єктів 

(наприклад ФГВФО), якщо їм делеговані повноваження у сфері організації та 

контролю за здійсненням банківської діяльності. 
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2.2 Фінансово-правовий статус Національного банку України 

 

Правовий статус центрального банку в кожній країні – відображення 

демократичних традицій суспільства, рівня економічного розвитку держави, 

а також процесів, що відбуваються в її економіці. 

Одним із перших заходів ринкового реформування національної 

економіки було запровадження дворівневої банківської системи України, що 

складається із НБУ та інших  банків, а також філій іноземних банків, що 

створені і діють на території України відповідно до положень ЗУ «Про банки 

та банківську діяльність» та інших законів України. 

Реалізація фінансово-правових засад діяльності НБУ здійснюється 

через його владні повноваження по управлінню банківською системою. НБУ 

є особливим центральним органом державного управління, що зазначено у 

ст. 2 ЗУ «Про Національний банк України». Тому дослідження правового 

статусу та особливостей діяльності НБУ повинно здійснюватися через 

призму публічних відносин, оскільки він посідає чільне місце в управлінні 

державними коштами, які акумулюються банківською системою.  

Різноманітність наукових поглядів на правовий статус центрального 

банку України демонструє, що цьому питанню приділили значну увагу як 

зарубіжні, так і вітчизняні науковці. 

Правовідносини у сфері діяльності центрального банку стали 

об’єктом дослідження, зокрема, К. Бельського, В. Бесчеревних, Л. Воронової, 

А. Гриценка, Я. Дроботя, І. Заверухи, С. Запольського, Т. Кричевської, Н.  

Златіної, Л. Єфімової, М. Карасьової, В. Козюка, В. Кротюка, Т. Латковської, 

О. Орлюк, О. Олейник, О. Петрика, А. Селіванова, Г. Тосуняна, Ю. Тополя, 

О. Костюченко, Н. Хімічевої, В. Чернадчука, В. Шемшученка та інших. 

Центральні банки займають провідне місце в регулюванні банківської 

діяльності та забезпеченні стабільності банківської системи. Крім того, вони 

фінансові агенти уряду, банки банків та як провідники монетарної політики 
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мають суттєвий вплив на розвиток економіки країни в цілому. Однак так 

було не завжди [199, 200, 201, 202, 203]. 

Центральний банк відіграє велику роль у фінансовій діяльності 

держави. Досліджуючи це питання, доцільно дати визначення та 

розмежувати поняття «державний», «емісійний» та «центральний». На думку 

В. Кравця, назва центрального банку різниться залежно від його ролі в 

грошовій системі.  

Згідно з банківською енциклопедією під ред. С. Арбузова поняття 

«банк» (Bank) розглядається як юридична особа, яка має виключне право на 

підставі ліцензії Національного банку залучати у вклади грошові кошти 

фізичних і юридичних осіб і розміщувати зазначені кошти від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик, а також відкривати та вести банківські 

рахунки фізичних і юридичних осіб [5]. Емісія грошей (від лат. emissio – 

випуск) визначається як випуск в обіг нових грошових знаків у всіх їх 

формах, збільшення грошової маси в обігу. Обсяги емісії обумовлюються 

потребами сфери обігу в грошах як засобах обігу,  платежу та накопичення. 

Якщо емісія ведеться в цих межах, створюються умови для забезпечення 

стабільності грошей. Розрізняють емісію готівкову та безготівкову [5]. Отже, 

емісійний банк – це банк, головна функція якого – емісія грошей. 

Державний банк – це банк, що має державну форму власності, а 

головна його функція – фінансування державних потреб. Як стверджує 

А. Пишний, перші державні банки почали виникати ще в IV столітті до н. е. з 

метою здійснення обмінних операцій. Перші державні банки були 

інститутами, які відрізнялися від приватних банків лише тим, що мали 

державну форму власності. Ці банки керували капіталом державних установ, 

що давало їм прибутки. У IV ст. до н. е. – І ст. н. е. існували царські банки, 

які виконували функції збирання коштів до царської казни та здійснення 

розрахунків від імені царя [181]. Отже, перші державні банки, що були 

прообразами центральних банків, виникли ще до нашої ери.  
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Вітчизняні науковці наголошують, що є два шляхи походження 

центральних банків – еволюційний та законодавчий. Останню позицію 

підтримують М. Савлук, Т. Севко та М. Руденко [209]. 

На  думку А. Коваленко [97], походження центральних банків 

пов’язане з еволюційними процесами і поступовим усвідомленням 

необхідності виділення центрального банку з-поміж інших. Внаслідок того, 

що багато країн досить молоді, створення в них центральних банків має 

законодавчий шлях, що все ж таки базується на еволюційному усвідомленні 

необхідності створення центрального банку. 

Центральні банки в їхньому сучасному вигляді існують відносно 

недавно. На початкових стадіях розвитку капіталізму чіткого розмежування 

між центральними і приватними банками не було. Банки випускали банкноти 

в обіг з метою накопичення капіталу. У міру розвитку кредитної системи 

відбувався процес централізації банківської емісії в окремих з них. 

Підсумком цього процесу стало закріплення за одним банком монопольного 

права на випуск грошових знаків, що привело до виникнення центральних 

банків у багатьох державах [121]. 

Першою ж країною, у якій створено центральний банк, вважається 

Швеція, де 1668 року засновано «Ріксбанк» – центральний банк з метою 

контролю за значним зростанням грошової маси. 1694 року в Англії 

створюється центральний банк у вигляді акціонерної компанії (завдяки 

наближеності до уряду, шляхом надання тому позик для фінансування 

воєнних дій). Статус емісійного банк Англії набув 1928 року, пройшовши 

шлях від приватного, у якому зберігали свої резерви приватні банки Англії, 

від надання позик урядові для ведення війни до набуття статусу емісійного. З 

1800 по 1913 рік цей шлях пройшли Франція, Італія, Німеччина, Росія, США 

[247, с. 12]. 

У сучасному вигляді центральні банки виникли у ХІХ ст. За 

належністю капіталу, центральні банки можна класифікувати так: 



 102 

- капітал банку належить державі (Франція, Велика Британія, 

Німеччина, Нідерланди, Іспанія); 

- капіталом банку частково володіє держава (Бельгія, Японія); 

- капітал центрального банку належить приватним банкам (США) 

[97]. 

Науковці зазначають, що управління державними фінансами є 

процесом впливу на фінансові відносини для їх упорядкування з метою 

реалізації публічних фінансових інтересів [1, с. 2]. Отже процес 

організованого впливу держави на банківські відносини з метою стабільного 

та ефективного використання публічних фінансових ресурсів можна 

розглядати як державне управління банківською системою. 

Т. Латковська [128, с. 12] зазначає, що державне управління 

банківською системою – це організований вплив держави на розвиток 

банківської системи владно-правовими методами, а державне регулювання 

банківською системою – це методи державного впливу НБУ на поведінку 

об’єкта управління – банківські установи. 

Передумовами виникнення і функціонування центрального банку 

України стало Рішення про створення НБУ на базі Української 

республіканської контори Держбанку СРСР, ухвалене 20 березня 1991 р. 

(пункт 3 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію ЗУ 

«Про банки і банківську діяльність»). 

Цим рішенням закладено фундамент функціонування НБУ як 

центрального банку держави. Про створення фінансової установи, з 

притаманними їй повноваженнями, структурою та функціями, аналіз якої  

окреслює правовий статус центрального банку України, можна говорити 

лише з ухваленням у травні 1999 р. ЗУ «Про Національний банк України». 

У країнах із розвиненою ринковою економікою кредитно-фінансову 

систему очолює центральний банк, який створює сприятливі умови для 

функціонування цієї системи через забезпечення стабільності валюти та 

надійності банківського сектору.  
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Україна не стала винятком із загальної практики. Зокрема, Законом 

України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. (втратив 

чинність 2001 року) були закладені основи класичної дворівневої структури 

банківської системи, яка охоплювала НБУ, визначивши його емісійним 

центром держави і відповідальним за втілення грошово-кредитної політики, 

та банки – другий складник банківської системи, покликаний забезпечити 

банківськими послугами громадян України, народне господарство та 

підприємницькі структури [175]. 

У розвинених країнах Європи верхній рівень банківської системи 

формує центральний банк та інші державні фінансові інституції. В основу 

такої побудови, на думку М. Сідака [224], покладено принцип «стримувань і 

противаг», що закріплює розмежування функцій нагляду і контролю за 

фінансовими інституціями в державі. Принцип полісуб’єктності верхнього 

рівня банківської системи обумовлює диференціацію і закріплення 

повноважень її органів. Суть полягає в тому, що один і той самий орган не 

може володіти нормотворчою, контрольною, наглядовою, регуляторною 

функціями і виступати одночасно як господарський суб’єкт. Нижній рівень 

банківської системи держав – членів ЄС складають банки, фінансові та 

кредитні інститути. Доречно зазначити, що в законодавстві ЄС не 

використовується поняття «банк», замість нього вживаються поняття 

«фінансовий інститут» та «кредитний інститут».  

Ст. 75 Конституції Російської Федерації встановлює особливий 

конституційно-правовий статус Центрального банку Російської Федерації, 

закріплює, що грошову емісію проводить тільки він, а також як основну його 

функцію визначає захист і забезпечення стабільності рубля. 

За ст. 95 Конституції Грузії функціонування грошово-кредитної 

системи держави забезпечує Національний банк Грузії. Він розробляє та 

здійснює грошово-кредитну та валютну політику відповідно до основних 

напрямків, які розробляє парламент. Національний банк Грузії має 

виключне/виняткове право емітувати гроші. 
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Відповідно до ст. 5 Закону Об’єднаних Арабських Еміратів № 10, 

Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів «направляє грошову, 

кредитну та банківську політику і контролює їх здійснення відповідно до 

загальної політики держави таким чином, щоб підтримувати розвиток 

національної економіки і стабільність валюти». 

У Банку Японії такі функції: випуск банкнот; реалізація грошово-

кредитної політики (зміна норми обов'язкових резервів, операції на 

фінансових ринках, регулювання облікової ставки відсотків); моніторинг та 

перевірка фінансового стану та стану менеджменту фінансових 

установ; здійснення операцій з державними цінними паперами; здійснення 

міжнародної діяльності; економічний аналіз і проведення теоретичних 

досліджень фінансової системи [260, с. 298–299]. 

Основні функції грошово-кредитного управління Сінгапуру: вести 

діяльність як центральний банк Сінгапуру, зокрема грошово-кредитну 

політику, емітувати грошові знаки, нагляд за платіжними системами і 

обслуговувати уряд Сінгапуру як банкір і фінансовий агент; наглядати за 

фінансовими послугами та моніторити фінансову стабільність; управляти 

валютними резервами Сінгапуру; розвивати Сінгапур як міжнародний 

фінансовий центр. 

Національне законодавство відносить банк до фінансових установ. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» до фінансової установи належить: юридична 

особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а 

також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у 

випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в 

установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, 

кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові 

компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні 

фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких 

є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – 
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інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є 

фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні 

фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в 

порядку та на умовах, визначених МКУ. 

КУ визначила головні аспекти діяльності Національного банку як 

центральної ланки і керівного органу грошово-кредитної і валютної системи 

країни, закріпивши його автономний статус у структурах влади. Зокрема, в 

ст. 99 КУ закріплено, що грошова одиниця України – гривня. Забезпечення 

стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку 

держави – НБУ. Відповідно до ст. 100 Конституції України Рада НБУ 

розробляє основні засади грошово-кредитної політики та веде контроль за її 

здійсненням. Правовий статус Ради НБУ визначається законом. 

Як стверджує С. Шевчук [257, c. 132], Конституція гарантує 

конституційні права та свободи, вдосконалює державний механізм, робить 

його ефективнішим. 

Ю. Тополь [238] зазначає, що з приводу конституційно-правового 

статусу НБУ існують різні погляди. Так, можна виокремити дві основні 

позиції науковців з цього приводу: 

- одні автори, посилаючись на ст. 2 ЗУ «Про Національний банк 

України» вважають, що він – центральний орган державного управління 

спеціальної компетенції (такої позиції, зокрема, дотримується Ю. Тополь); 

- інші стверджують, що НБУ – державний орган управління, який не 

можна безпосередньо віднести до будь-якої гілки влади, в т. ч. виконавчої, це 

положення підтримує В. Кротюк [118, с. 22]. Власне такої думки 

дотримується і Юридичний департамент НБУ. 

Правовий статус НБУ закріплюється Конституцією України, Законом 

України «Про Національний банк України» та іншими законодавчими 

актами. Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити основні елементи 

правового статусу НБУ: організаційно-правовий рівень системи управління, 

цілі і завдання, функції, права і обов’язки (повноваження), особливий 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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обов’язок щодо юридичної відповідальності у передбачених законом 

випадках. Як зазначає В. Кротюк [119, с. 35], у теорії права це питання 

розглядається таким чином, що правовий статус включає передбачену 

нормами права правоздатність суб’єкта права та його загальні права і 

обов’язки. Ці права та обов’язки (повноваження) , якщо мова йде про 

державні органи, що здійснюють публічні функції, якраз і є його 

компетентністю. 

Вважаємо, що брак чіткого визначення фінансово-правового статусу 

НБУ в теорії і Конституції України ускладнюють функціонування всієї 

грошово-кредитної системи. 

Процес управління державними фінансами пов’язується з правовим 

регулюванням НБУ, тому що державне управління банківською системою і 

банківською діяльністю здійснюється через систему методів правового 

впливу керуючого суб’єкта . 

Досліджено, що НБУ має повноваження щодо нормотворчості і 

контрольної діяльності в банківській сфері внаслідок його конституційних 

повноважень, а правове регулювання банківської діяльності охоплює засоби 

його управління. Отже, завдання, функції і повноваження, притаманні НБУ 

як суб’єкту державного регулювання банківської системи і банківської 

діяльності, а також його повноваження як головного, безпосереднього, 

керуючого суб’єкта в банківській сфері визначають особливість його 

правового статусу. 

На сьогодні є достатньо серйозно теоретично обґрунтована думка про 

те, що НБУ не належить до жодної з класичних гілок влади. Проте, згідно 

ст. 2 ЗУ «Про Національний банк України» він особливий центральний орган 

державного управління. На думку А. Альохіна та Ю. Козлова [3, с. 15–16], не 

варто ототожнювати поняття «державне управління» та «виконавча влада». 

Зокрема, вони зауважують, що всі суб’єкти виконавчої влади одночасно 

ланки системи державного управління. Однак не всі такого роду ланки 

можуть бути суб’єктами виконавчої влади.  
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Розглядаючи питання про місце Національного банку в системі 

органів держави, необхідно зазначити, що  вкрай необхідно дати чітке йому 

визначення, перш за все з метою забезпечити чітке виконання його функцій. 

Це необхідно і для врегулювання його відносин з іншими органами влади. 

На думку В. Кротюка, відповідно до ст. 6 Конституції України, 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. З одного боку, НБУ властиві ознаки органу виконавчої 

влади, про це свідчать його функції та операції, проте він не входить до 

системи органів, яку очолює Кабінет Міністрів України, і не 

підпорядкований йому. Згідно з Законом України «Про Національний банк 

України» (ст. 52), НБУ та Кабінет Міністрів України проводять взаємні 

консультації з питань грошово-кредитної політики, розроблення і здійснення 

загальнодержавної програми економічного і соціального розвитку. У п. 4 

ст. 52 зафіксовано, що НБУ підтримує економічну політику КМУ, якщо вона 

не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. НБУ 

підзвітний Президентові України та Верховній Раді України в межах їхніх 

конституційних повноважень. НБУ входить до кола осіб (народні депутати, 

Президент України, Кабінет Міністрів України), наділених правом 

законодавчої ініціативи. Це дає йому право вносити до Верховної Ради 

України законопроекти або пропозиції щодо зміни чинного законодавства, а 

також самостійно ухвалювати рішення в межах грошово-кредитної політики.  

НБУ – центр банківської системи і виступає він одночасно в двох 

формах: як орган держави, що виконує функцію забезпечення стабільності 

національної валюти, і як своєрідний центр самоуправління банківської 

системи [119].  

У світі не існує однорідних критеріїв, за якими визначається місце 

центрального банку в системі органів державної влади. Воно залежить від 

форми організації та характеру здійснення державної влади в країні, а також 

від способів впливу на фінансову політику. Від рівня незалежності 
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національного банку країни залежить і стабільність національної валюти 

[151]. 

Т. Латковська [127] зазначає, що, виходячи з традиційного підходу до 

органів держави та зі змісту чинного законодавства, неможливо однозначно 

визначити місце НБУ в нинішній системі органів держави. НБУ – це 

особливий орган, що поєднує в собі риси особливого органу державного 

управління за своїм призначенням з окремими елементами господарського 

суб’єкта (юридичної особи). 

О. Костюченко [115] стверджує, що діяльність НБУ як особливого 

центрального органу державного управління охоплює весь цикл 

управлінських дій та рішень у банківській сфері. Зокрема, вона зазначає: 

«Таке правове положення НБУ надає йому правову можливість визначити 

стратегію розвитку банківської системи, забезпечувати реалізацію цієї 

стратегії, аналізувати результати діяльності та давати їм оцінку, 

застосовувати заходи впливу до порушників банківського законодавства». На 

думку О. Орлюк [175, с. 83], визначення НБУ як особливого центрального 

органу державного управління робиться передусім для виведення 

центробанку з-під юрисдикції Кабінету Міністрів України, як центрального 

органу виконавчої влади: «Нацбанк підтримує економічну політику уряду в 

тому разі, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової 

одиниці України (п. 4 ст. 52 Закону України)».  

Необхідно зазначити, що механізм відносин НБУ з КМУ, досі 

однозначно законодавчо не закріплений. У ЗУ «Про Кабінет Міністрів 

України» у ст. 38 «Відносини Кабінету Міністрів України з Національним 

банком України, іншими державними органами» визначено, що Кабінет 

Міністрів України відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з 

НБУ, іншими державними органами з питань, що належать до його 

компетенції.  

Вбачається, що ця норма не розкриває суті відносин КМУ та НБУ, а 

лише відсилає до конституційної норми та до положення іншого закону, який 
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регулює ці взаємовідносини, а саме ЗУ «Про Національний банк України», 

який у своїй структурі містить розділ ІХ «Взаємовідносини з Президентом 

України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України», а 

ст. 52 «Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України» повністю розкриває 

зміст взаємовідносин цих двох органів. Очевидно, що теперішній стан 

законодавства про взаємовідносини НБУ та Кабінету Міністрів України 

спонукає таких науковців, як, наприклад, Н. Златіну, до обґрунтування 

доцільності зміни в частині розширення змісту ст. 38 ЗУ «Про Кабінет 

Міністрів України». 

На думку М. Денисенка [48], подвійна правова природа НБУ 

характеризується тим, що, з одного боку, він орган державної влади, 

уповноважений здійснювати державне управління в сфері банківської 

діяльності, а з другого – банківська установа, яка веде банківські операції, 

виступає кредитором для інших банків. 

Окремі науковці схиляються до думки, що НБУ здійснює свою 

діяльність на засадах незалежності та самостійності. Проте цей головний 

орган банківської системи за своїм правовим статусом є залежним від 

Президента України та Верховної Ради України, перед якими звітує про свою 

діяльність. Тому вони, враховуючи функції, що виконуються центральним 

банком, вносять пропозиції щодо віднесення його до самостійної – четвертої 

гілки влади [119, с. 40]. 

Керуючись чинним законодавством можна стверджувати, що НБУ має 

автономний статус, діє самостійно і не залежить від органів державного 

управління при розв’язанні питань, що належать до виключної компетенції 

центрального банку. Не допускається втручання органів законодавчої і 

виконавчої влади у виконання функцій і повноважень Ради НБУ чи 

правління НБУ інакше, ніж у межах, визначених Законом України «Про 

Національний банк України».  

Підсумовуючи наведені вище дослідження, ми схиляємося до того, що 

НБУ є за своєю природою особливим органом державного управління, до 
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повноважень якого віднесено функцію щодо забезпечення стабільності 

грошової одиниці, яка реалізується крізь призму виконання адміністративної 

та комерційної функцій, у зв’язку з чим забезпечується незалежність його 

статусу у системі державної влади від інших органів публічної адміністрації 

[98, с. 7–8]. 

Вважаємо, що побудова структури НБУ за принципом централізації з 

вертикальним підпорядкуванням не потребує вдосконалення. Проте якісно 

новий підхід у діяльності його керівних органів (Ради НБУ та правління 

НБУ) в умовах сьогодення потребує змін, що стосуються статусу працівників 

(членів) Ради НБУ (тобто заборони суміщення посади членів Ради НБУ з 

виконанням функцій депутата або інших посадових осіб), перегляду засад 

персональної відповідальності голови центрального банку та членів Ради 

НБУ. 

Чинний правовий статус НБУ забезпечує йому самостійність у 

проведенні єдиної державної грошово-кредитної політики, сприяє 

запобіганню неконтрольованій емісії грошей, обмеженню фінансування 

бюджетного дефіциту. 

Діяльність центрального банку в кожній країні відображається у 

функціях, які він виконує. Вважаємо, що під функціями центрального банку 

необхідно розуміти основні прояви властивостей його діяльності, які 

законодавчо відрізняють центральний банк від інших. 

Л. Воронова [35, с. 90] вважає, що всі функції національного банку 

можна об’єднати у дві групи: організаційні (організація й управління 

грошовим обігом) й захисту інтересів вкладників і кредиторів. У межах цих 

функцій НБУ і видає нормативно-правові акти. 

Згідно із положеннями ст. 6 ЗУ «Про Національний банк України» від 

20.05.1999 р. його основна функція відповідно до  Конституції України – 

забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї 

основної функції він має виходити з пріоритетності досягнення та підтримки 

цінової стабільності в державі. НБУ у межах своїх повноважень сприяє 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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фінансовій стабільності, а також додержанню стійких темпів економічного 

зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України. 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.6
   
Закону у 

наступній редакції : «Основна мета діяльності Національного банку України 

– забезпечення стабільності грошово-кредитної політики України».  

У контексті цього доцільним вважається думка Ю. Дмитренко [53 

2014], що фінансово-правове регулювання банківської діяльності, 

враховуючи правовий статус та повноваження НБУ, визначають його 

головну роль у системі суб’єктів фінансових правовідносин за участю банків. 

А публічно-правове призначення НБУ реалізується через функцію 

банківського регулювання діяльності банків (реєстрація банків і ліцензування 

банківської діяльності, проведення грошово-кредитної політики, визначення 

економічних нормативів, контроль та нагляд за дотриманням банківського 

законодавства). Оскільки це публічно-правове призначення реалізується 

стосовно руху публічних фінансових ресурсів, то НБУ вважається 

обов’язковим суб’єктом фінансово-правового регулювання банківської 

діяльності та банківської системи. 

 Як уже зазначалося,  Рада НБУ розробляє і здійснює контроль за 

здійсненням грошово-кредитної політики. Проте, відповідно до ст. 116 

Конституції України, Кабінет  Міністрів України також забезпечує 

здійснення фінансової політики, яка безпосередньо пов’язана з грошово-

кредитною політикою в державі. Ця колізія законодавства, на думку 

А. Ковальчука [99, с. 83], підтверджується ще й тим, що основні засади 

грошово-кредитної політики, розроблені НБУ, жодного разу не розглядала і 

не затверджувала Верховна Рада України. Хоча до її компетенції, як це 

визначено у п. 5 ст. 85 Конституції України, належить визначення засад 
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внутрішньої політики, складники якої і фінансова, і грошово-кредитна 

політика. Окрім цього, на думку науковця, чинне законодавство передбачає 

можливість та необхідність балансування цілей і завдань фінансової та 

грошово-кредитної політики, проте практичний механізм узгодження їх 

показників досі не розроблений. 

Щодо повноважень НБУ, ми погоджуємося із думкою О. Костюченко, 

який наголошує, що відповідно до закону про центральний банк –  

правомочності цього органу визначаються  залежно від його функцій, серед 

яких основна – забезпечення стабільності грошової одиниці України, а інші 

29 функцій сприяють виконанню основної. Повноваження із забезпечення 

стабільності грошової одиниці НБУ здійснює незалежно від органів 

державної  влади, але в межах державної грошово-кредитної політики, 

основні засади якої, відповідно до загальнодержавної програми економічного 

розвитку та Основних параметрів економічного та соціального розвитку 

України, розробляє Рада НБУ як керівний орган центрального банку.  

Слід зазначити, що функції центральних банків упродовж історії 

існування такого інституту банківської системи ускладнювалися, 

змінювалися та доповнювалися, однак усі вони тісно взаємопов’язані й 

сукупно являють собою невіддільні складники його статусу. Вони 

зумовлюють поєднання в його компетенції одночасно комерційних і 

державно-владних повноважень [128]. 

Аналізуючи зміст ЗУ «Про Національний банк України» і його 

структуру, ми дійшли висновку, що повноваження банку реалізуються з 

дотриманням чіткого розмежування повноважень між його органами і 

структурними підрозділами. Так, повноваженнями владного характеру 

наділені Правління НБУ, Рада НБУ і Голова НБУ. Повноваження Голови 

Національного банку мають переважно управлінський характер, які 

забезпечують йому правомочність керувати таким державним органом 

управління задля виконання ним своєї основної функції.  
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Чинним  українським законодавством передбачено, що структура 

НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним 

підпорядкування, однак законодавче розмежування повноважень передбачає 

таку модель, яка не дозволяє концентрувати різні владні повноваження в 

окремому органі чи структурному підрозділі. Так, у процесі нормотворення 

беруть участь структурні підрозділи НБУ, однак право видавати нормативно-

правові акти НБУ (ст. 15) надано Правлінню НБУ.     

 Встановлення економічних нормативів для банків також належить до 

його повноважень і відповідно визначати Основні засади грошово-кредитної 

політики, що надає цьому органові можливість впливати на стратегію 

діяльності НБУ. Голова НБУ, відповідаючи за діяльність НБУ і виконання 

ним своїх функцій, забезпечує виконання завдань, покладених на 

центробанк. 

Водночас НБУ при веденні наглядової діяльності на підставі ст. 74 ЗУ 

«Про банки і банківську діяльність» має право застосувати заходи впливу та 

санкції за порушення банківського законодавства. Заходи впливу можуть 

бути застосовані як до банку − юридичної особи, так і до його керівників і 

службових осіб, фізичних осіб – власників істотної частки, штрафи на яких 

накладаються в порядку, передбаченому Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. Наведене дає підставу стверджувати, що 

діяльність НБУ як особливого центрального органу державного управління, 

охоплює весь цикл управлінських дій та рішень у банківській сфері. Таке 

правове положення НБУ надає йому правову можливість визначати 

стратегію розвитку банківської системи, забезпечувати реалізацію цієї 

стратегії, аналізувати результати діяльності та давати їм оцінку, вести нагляд 

і контроль за її реалізацією, корегувати власні дії та дії суб’єктів, що 

провадять банківську діяльність, застосовувати заходи впливу до порушників 

банківського законодавства. Відповідно, в аспекті забезпечення фінансової 

безпеки банків і банківської системи, можна констатувати, що центральний 

банк України має можливість передбачити загрози фінансовій безпеці, у 
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максимально стислі строки взяти під контроль такі загрози в разі їх настання 

і вжити заходів протидії загрозам і негативним явищам. На думку 

А. Шаповала [253, с. 80], централізація управління в НБУ – необхідна умова 

його функціонування як суб’єкта правового забезпечення фінансової безпеки 

в банківській системі України. 

Більшість науковців схиляються до думки, що особливу увагу слід 

приділяти закріпленням принципів діяльності центрального банку в 

нормативно-правових актах, якими він керується при веденні своєї 

діяльності. Однією з головних засад діяльності центрального банку є 

принцип незалежності.  

Західні науковці визначають ступінь незалежності центрального банку 

на підставі двох складових (спеціально розроблених індексів): 

- «правовий» або «юридичний» індекс, що включає процедуру 

розроблення грошово-кредитної політики, залучення представників уряду до 

складу Ради центрального банку та процедуру призначення керівництва 

банку; 

- індекс фактичної незалежності центрального банку, що виявляється 

через показник незмінності керівництва центрального банку, тобто полягає у 

періодичності змін голів центральних банків [192, с. 183–189]. 

М. Кроуфорд [268] визначає такі елементи цього принципу: 1) 

законодавчі гарантії незалежності центрального банку і заборона втручатися 

в його діяльність; 2) спосіб призначення керівника центрального банку; 

3) строк повноважень керівника центрального банку; 4) підстави звільнення 

із займаних посад керівника та членів найвищого колегіального органу 

управління центральним банком; 5) введення урядовців до складу органів 

управління центральним банком та обсяг їхніх повноважень; 6) є чи нема в 

центрального банку повноваження щодо ухвалення рішень у сфері 

встановлення ставок рефінансування; 7) порядок внесення змін до норм, які 

регулюють діяльність центрального банку. 
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М. Сідак [225] визначає незалежність центрального банку за такими 

факторами: 1) політична незалежність; 2) незалежність від уряду; 

3) інституційна та функціональна незалежність; 4) особиста незалежність 

членів органів управління центрального банку; 5) економічна та фінансова 

незалежність центрального банку від інших органів державної влади.  

Не слід оминати увагою норму закону щодо незалежності НБУ. 

Зокрема, у ст. 53 ЗУ «Про Національний банк», що має назву «Гарантії 

невтручання», встановлено, що не допускається втручання органів 

законодавчої та виконавчої влади або їхніх посадових осіб у виконання 

функцій і повноважень Ради Національного банку чи правління 

Національного банку інакше, як у межах, визначених цим законом. Деякі 

науковці дотримуються позиції, що саме через цю норму грошово-кредитна і 

валютна політика НБУ така закрита і непрозора, що не доступна для 

контролю з боку Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, контрольних 

органів держави, в тому числі Рахункової палати, Державної аудиторської 

служби України. 

Фінансову незалежність НБУ найбільш влучно розкриває ст. 4 ЗУ 

«Про Національний банк України», що визначає НБУ як економічно 

самостійний орган. Це виявляється у наступних елементах: 

- НБУ забезпечує виконання своїх функцій за рахунок його доходу в 

межах кошторису, затвердженого Радою НБУ; 

- НБУ не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади та 

банків, а вони, в свою чергу за зобов’язаннями НБУ [125]. 

Незалежність НБУ також можна розглядати з боку «бюджетної 

незалежності», що охоплює два елементи: 

- заборона фінансування дефіциту Державного бюджету, надання 

кредиту уряду, купівля цінних паперів емітованих КМУ, державною 

установою чи іншою юридичною особою, майно якої знаходиться у 

державній власності; 
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- порядок перерахування прибутку Національного банку до 

державного бюджету [262]. 

Говорячи про незалежність центральних банків, видається доречним  

провести аналіз зарубіжного досвіду діяльності центральних банківських 

установ. 

Банк Англії – особливий публічно-правовий інститут Великої 

Британії, що виконує функції центрального банку Сполученого Королівства. 

Він організовує роботу Комітету з грошової політики, який відповідає за 

управління грошово-кредитною політикою країни. Банк Англії виконує всі 

функції центрального банку. Найважливішими з них передбачається 

підтримка цінової стабільності та підтримка економічної політики уряду з 

метою забезпечення економічного зростання держави [149]. 

Національний банк Бельгії – член Європейської системи центральних 

банків. Основні завдання, які він розв’язує, – це грошово-кредитна політика в 

країні; випуск банкнот євро і розміщення їх в обіг; збір, аналіз і поширення 

економічної та фінансової інформації;  підтримка стабільності фінансового 

сектора Бельгії; представництво інтересів Бельгії в міжнародних економічних 

інститутах; надання банківських послуг державі, фізичним та юридичним 

особам. 50 % мінус одна акція Національного банку Бельгії вільно 

торгуються на Euronext Brussels, інші 50 % плюс одна акція належать 

бельгійському урядові. 

Банк Естонії – її центральний банк, верхній рівень дворівневої 

банківської системи країни. З переходом на євро функції Банку Естонії 

істотно змінилися. Якщо раніше він відповідав за стабільність національної 

валюти, то тепер, як член Європейської системи центральних банків, бере 

участь у реалізації єдиної грошово-кредитної єврозони. Найважливішою 

метою діяльності банку стала стабільність цін (Esti Pank). Крім цього, Банк 

продовжує відповідати за розвиток, надійність, стабільність банківської 

системи Естонії; підтримку ефективності та розвитку фінансової системи в 
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частині платежів і розрахунків; задоволення потреб населення в готівці [173, 

с. 319–320]. 

Центральний банк Республіки Словенії – Банк засновано в Любляні 25 

червня 1991 року. Він управляє банківською системою в країні. Банк – 

неурядова незалежна організація. Він зобов'язаний подавати звіти про свою 

діяльність в словенський парламент. Банк Словенії став членом Єврозони 

2007 року, коли євро замінив толар і став офіційною валютою Словенії. З 

моменту розміщення в обіг євро Банк Словенії як член Євросистеми 

здійснює загальну грошово-кредитну політику; бере участь в управлінні 

офіційними валютними резервами держав-членів відповідно до Договору про 

заснування Європейського Співтовариства; підтримує нормальне 

функціонування платіжних систем [173, с. 300–302].  

Традиційно максимально незалежним вважається Бундесбанк у ФРН, 

який слугував моделлю створення Європейського центрального банку. 

О. Орлюк з цього приводу зазначає, що окреме місце в системі центральних 

банків європейських країн займає Бундесбанк, який наділений визначально 

високою мірою незалежності. Закон про Німецький федеральний банк 

зобов’язує його сприяти проведенню загальної економічної політики 

федерального уряду. Бундесбанк повинен підтримувати загальну економічну 

політику федерального уряду лише тією мірою і доти, поки це сумісно з його 

власним завданням, а саме забезпечувати стабільність валюти.  

Ухвалює рішення в галузі грошово-кредитної політики центральний 

банк ФРН самостійно без будь-якого впливу з боку. Однак незалежність 

Бундесбанку має певну специфіку. Закон, що гарантує його незалежність, не 

має конституційного рангу і тому може бути змінений відносною більшістю 

бундестагу. Окрім того, федеральний уряд залишає за собою ряд компетенцій 

в галузі валютної політики, наприклад, щодо ухвалення рішення про вступ до 

системи з фіксованим обмінним курсом або до валютного союзу. Бундесбанк 

може провадити політику стабільності всупереч можливому опорові партій 

та уряду лише тоді, коли впевнений у підтримці населення, для якого 
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стабільна валюта – одна з основоположних умов суспільного існування. Він 

також залежить від громадського схвалення своєї грошової політики [277]. 

У Франції 4 серпня 1993 р. ухвалено закон, яким внесені зміни до 

врегулювання правового статуту центробанку і який визнається вирішальним 

моментом в історії Банку Франції. Чотири основних статутних положення 

гарантують його незалежність: 1) Банк Франції перш за все відповідає за 

визначення та здійснення грошово-кредитної політики; 2) законом 

передбачено, що Банк Франції визначає та проводить грошово-кредитну 

політику для забезпечення стабільності цін; 3) його незалежність 

доповнюється колегіальністю: Рада з грошово-кредитної політики відповідає 

за визначення грошово-кредитної політики, індивідуальна незалежність 

членів цієї найвищої інстанції також гарантується положеннями про їхнє 

призначення та строки повноважень; 4) для забезпечення повної 

незалежності при виконанні завдань Ради з грошово-кредитної політики 

закон забороняє її членам запитувати або приймати вказівки від уряду або 

будь-якої іншої особи [81]. 

Закон Іспанії «Про автономію Банку Іспанії», ухвалений 1994 року її 

урядом, експерти Світового банку розглядають як зразок законодавчого акта, 

найкраще сумісний із законами ЄС. Відповідно до його норм, Банк Іспанії – 

спеціальна інституція, підпорядкована урядові в загальних рамках, але він 

користується повною автономією у сфері монетарної політики для того, щоб 

краще захищати мету цінової стабільності, визначену в самому законі. На 

думку О. Орлюк [175], термін «автономія» в назві закону означає: 1) уряд не 

може мати заборгованості перед Банком Іспанії, бо це позбавить банк його 

ініціативи щодо грошової емісії; 2) Банку Іспанії не дозволяється отримувати 

прямі інструкції від уряду стосовно здійснення грошово-кредитної політики; 

3) автономія вимагає, щоб термін роботи керівника банку був відносно 

довгий, а приводи для його звільнення були чітко визначені.  

Вважаємо, що в сучасних реаліях правового існування НБУ особливої 

актуальності набуває саме його політична незалежність. Керуючись 
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основними засадами здійснення банківської діяльності в ЄС, згідно з 

основною метою діяльності ЄЦБ, а саме забезпечення цінової стабільності, 

можна стверджувати, що незалежність центрального банку – запорука 

стабільності банківської системи загалом. На підтвердження цієї думки 

можна навести вимоги щодо термінів призначення на посади керівників 

центральних банків у державах-членах ЄС. Зокрема, в Німеччині строк 

перебування на посаді керівництва банку – 8 років, у С ША – 14, у Данії – без 

обмежень, в Україні – 5. Безсумнівно, короткий термін повноважень залишає 

можливість для політичного тиску коаліції владної партії, а це, своєю 

чергою, може призвести до ризику здійснення непослідовної монетарної 

політики [19, с. 13–15]. 

З аналітичних матеріалів НБУ щодо питань адаптації української 

банківської системи до норм ЄС можна зробити висновки про важливість 

питання щодо посилення його незалежності.  

Міжнародний досвід засвідчує, що країни з відносно незалежним 

центральним банком зазвичай досягають кращих результатів в економіці, ніж 

країни із залежним центральним банком.  

Незалежність регулювання банківської діяльності також важлива для 

фінансової стабільності: значно підвищується ефективність регулювання, що 

сприяє злагодженій та ефективній роботі цього сектору фінансової системи. 

Орган банківського регулювання і нагляду значною мірою забезпечує свою 

незалежність саме як підрозділ НБУ. НБУ повинен мати можливість 

провадити регулювання і нагляд, незалежний від директив, інструкцій та 

інших форм втручання з боку КМУ, галузевих та інших груп інтересів. 

Оцінюючи незалежність НБУ, можна сказати, що акти, які регулюють 

його діяльність та уряду, ні формально, ні фактично не відповідають 

критеріям ЄС щодо незалежності центрального банку. Значення індексу 

Цукермана для України коливаються в межах від 0,42 до 0,69; для цього звіту 

показник обчислено в середньому на рівні 0,52. Індекс Цукермана містить у 

собі шістнадцять змінних, об’єднаних у чотири групи: кадрова автономія, 
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розроблення грошово-кредитної політики, її мети й обмеження на 

фінансування державного бюджету. Кожна із шістнадцяти змінних може 

набувати значення від нуля (мінімальний рівень НЦБ) до одиниці 

(максимальний рівень НЦБ). Результат слід  тлумачити так: «ступінь 

незалежності» НБУ становить 52 % від ідеального показника [269].  

Отже, запорука стабільності банківської системи, згідно з основними 

засадами здійснення банківської діяльності в ЄС, – незалежність 

центрального банку. Саме тому на сьогодні особливої уваги потребує 

питання політичної незалежності НБУ. Як стверджує Н. Ковалко, для держав 

з незалежним центральним банком характерний низький рівень інфляції, 

оскільки правління уряду не в змозі забезпечити ефективне регулювання 

грошово-кредитної політики держави. Тому незалежність центрального 

банку країни є дієвим інструментом у боротьбі з інфляцією та регулюванні 

складних економічних реальностей [98]. 

Отже, аналіз передумов створення та функціонування центрального 

банку України доводить, що його правовий статус потребує вдосконалення 

через запозичення досвіду правового регулювання центральних банків країн 

Європи.  
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2.3 Правовий статус Європейського центрального банку 

 

Європейська банківська система, започаткована ще в повоєнні роки, – 

результат і водночас інструмент європейської інтеграції та Європейської 

валютної системи. Створення ефективної банківської системи потребувало не 

тільки кардинальних змін на законодавчому рівні країн-членів валютного 

союзу, але й прийняття уніфікованих вимог усіма країнами-членами ЄС. 

Процеси реорганізації банківських систем країн Європейського валютного 

союзу та створення Європейської банківської системи пройшли декілька 

етапів розвитку [42, с. 25–27]. 

Узагальнюючи відображені в наукових джерелах погляди щодо 

правового статусу ЄЦБ, можна стверджувати, що цьому питанню не 

приділили достатньої уваги вітчизняні науковці. 

Правовідносини у сфері діяльності ЄЦБ знаходять своє відображення 

у дослідженнях провідних науковців, зокрема: В. Міщенка, М. Сідака, 

А. Шаповалова та інших. Проте вони проаналізували лише окремі аспекти 

організації банківських систем у державах-членах ЄС, але не провели 

комплексного аналізу регулювання організації та функціонування ЄЦБ. 

Безсумнівно, ЄЦБ притаманні певні відмінні особливості, через які він 

посідає особливе місце в банківській системі ЄС. 

Згідно з визначенням, поданим у словнику фінансово-правових 

термінів за загальною редакцією Л. Воронової, ЄЦБ (англ. – European Central 

Bank) – це орган, який відповідає за спільну монетарну політику країн – 

членів Єврозони, здійснення валютних операцій, управління та підтримання 

валютних резервів і забезпечення безперебійного функціонування платіжної 

системи. ЄЦБ сприяє вжиттю заходів для зміцнення стабільності фінансової 

системи. Він користується виключним правом емітувати євробанкноти в 

межах Співтовариства. Мета його діяльності – забезпечення цінової 
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стабільності та підтримка загальної економічної політики Співтовариства 

[35]. 

ЄЦБ офіційно розпочав свою діяльність 1 червня 1998 р. 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. Головна мета 

ЄСЦБ та ЄЦБ – підтримання цінової стабільності. Так, відповідно до ст. 2 

Протоколу «Про Статут Європейської системи центральних банків та 

Європейського центрального  банку»  головна  мета  ЄЦБ  полягає  у  

підтриманні  грошової  стабільності  в Європейській валютній системі.  

Маастрихтський  договір  закріплює  незалежність  ЄЦБ від європейських  і  

національних  політичних  органів. Для порівняння, мета грошово-кредитної 

політики Японії – забезпечення безперебійних розрахунків між банками та 

іншими фінансовими інститутами, сприяння впорядкованому 

функціонуванню фінансової системи. Головна мета діяльності Центрального 

банку Канади – сприяння результатам економічної діяльності та поліпшенню 

стандарту життя канадців шляхом збереження низької, стійкої та 

передбачуваної інфляції. У США мета діяльності Федеральної резервної 

системи – ефективне сприяння цілям максимальної зайнятості, стійких цін та 

помірних довгострокових відсоткових ставок. 

Вбачається, що дилема вибору кінцевої мети грошово-кредитної 

політики полягає у виборі між єдиною метою діяльності центральної 

банківської установи чи декільками цілями та можливостями їх 

оптимального поєднання. 

 Встановлення єдиної мети грошово-кредитної політики має певні 

переваги: спрямування всіх зусиль грошово-кредитної політики на 

досягнення єдиної мети, відсутність суперечностей з іншими цілями, 

простота оцінки досягнення грошово-кредитною політикою єдиної мети, 

прозорість грошово-кредитної політики центрального банку. 

До переваг цінової стабільності можна віднести наступні: 
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1) підвищеня прозорості механізму відносних цін, що сприяє 

ефективному розподілу фінансових ресурсів в економіці; 

2) скорочення реальних затрат, пов’язаних з посиленням 

деформуючого впливу податкової системи і системи соціального 

забезпечення на економічну поведінку;  

3) уникнення непродуктивних витрат для страхування від цінової 

нестабільності; 

4) запобігання необгрунтованому перерозподілу матеріальних 

цінностей і доходів; 

5) стабілізація інфляційних очікувань; 

6) підвищення довіри економічних суб’єктів до національної валюти 

та банківської системи тощо]. 

Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною 

функцією НБУ відповідно до ст. 99 КУ. Відповідно до Основних засад 

грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу 

НБУ (згідно ст. 6 ЗУ «Про Національний банк України») під час виконання 

своєї основної функції НБУ має виходити із пріоритетності досягнення та 

підтримки цінової стабільності в державі.  

Цінова стабільність – збереження купівельної спроможності 

національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій перспективі 

(від трьох до п’яти років) низьких, стабільних темпів інфляції, що 

вимірюються індексом споживчих цін.  

Національний банк також у межах своїх повноважень сприяє 

фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи за 

умови, що це не перешкоджає досягненню цілі щодо цінової стабільності 

[163]. 

Оскільки Конституція України покладає функцію забезпечення 

стабільності грошової одиниці саме на НБУ, то можна зробити висновок про 

те, що повноваження НБУ законодавець розглядає як основний засіб 

правового впливу держави на цінову стабільність [53]. 
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Вбачається, що реалізація основної функції НБУ неможлива 

винятково завдяки інструментам монетарної політики, а пов’язана із 

поняттями фінансової стабільності, зайнятості, економічного зростання. Для 

прикладу, метою Банку Англії є підтримка стабільності цін і забезпечення 

економічного зростання [115]. Тому, на нашу думку, питання розширення 

базової функції НБУ залишається актуальним. Спираючись на приклад 

европейських країн та світовий досвід, вважаємо доцільним закріпити осовну 

мету діяльності НБУ – забезпечення цінової стабільності. Це послугує 

вдосконаленню вітчизняної банківської системи (відтак створенню 

потужного внутрішнього ринку та розвинутої національної економіки) 

відповідно до права ЄС. 

 Для досягнення вказаної мети Європейський валютний інститут 

виробив п’ять власних валютних стратегій [283]: 

1) валютна стратегія, спрямована на утримання встановленого рівня 

інфляції; 

2) валютна стратегія, орієнтована на управляння обсягом грошової 

маси в обігу;  

3) валютна стратегія, направлена на утримання встановленого 

девізового курсу; 

4) валютна стратегія, направлена на досягнення встановленого рівня 

номінального ВВП; 

5) валютна стратегія, направлена на утримання встановлених 

відсоткових ставок.  

Характеризуючи тенденцію останніх років, можна стверджувати, що 

ЄЦБ для досягнення своєї основної мети – забезпечення цінової стабільності 

– використовує дві основні стратегії, а саме: 

- валютну стратегію, спрямовану на утримання встановленого рівня 

інфляції; 

- валютну стратегію, орієнтовану на управляння обсягом грошової 

маси в обігу. 
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Варто зазначити, що для досягнення вказаної мети Євросистема має у 

своєму розпорядженні комплект інструментів грошово-кредитної політики, 

які визначені у Статуті ЄЦБ: 

- мінімальні резерви (згідно з методологією ЄЦБ, обов’язкові резервні 

вимоги пред'являються до всіх видів банківських депозитів і емітованих 

цінних паперів, за винятком зобов’язань щодо кредитних інститутів. На цей 

час єдиний норматив обов'язкових резервних стандартів ЄЦБ становить 2 % 

(при юридично встановленому діапазоні можливих коливань 0–10 %)); 

- операції на відкритому ринку (під операціями на відкритому ринку в 

цьому контексті слід розуміти не звичні для всіх операції центрального банку 

на ринку цінних паперів (найчастіше державних), а ширший набір механізмів 

грошово-кредитного регулювання, основна риса яких – ініціатива, що йде від 

центрального банку. В цьому випадку центральний банк сам виступає як 

рівноправний контрагент кредитних інститутів, а не встановлює для них 

жорсткі адміністративні правила здійснення операцій, як це відбувається при 

застосуванні обов'язкових резервних вимог і певною мірою постійних 

кредитних і депозитних механізмів. Саме операції на відкритому ринку 

покликані відігравати головну роль у процесі реалізації грошово-кредитної 

політики ЄЦБ) [206]; 

- кредитні та депозитні засоби (уповноважені контрагенти ЄЦБ 

мають можливість використовувати механізм «розміщення депозитів» для 

того, щоб помістити на одну ніч депозити в національному центральному 

банку. За депозитами виплачується відсоток за заздалегідь оголошеною 

ставкою. Використовується також механізм граничних запозичень) [206]. 

У Договорі про функціонування ЄС нема чіткого визначення терміна 

«цінова стабільність», тому  Рада керівників ЄЦБ закріпила це поняття як 

«річне зростання гармонізованого індексу споживчих цін Євросистеми 

менше як 2 % в середньостроковому періоді». Гармонізований індекс 

споживчих цін (англ. The Harmonised Index of Consumer Prices HICP) 

визначається як міра інфляції Євросоюзу. Він характеризує зміну рівня цін на 
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споживчий кошик. Гармонізований індекс споживчих цін виступає єдиним 

ключовим показником цінової стабільності в Єврозоні. Індекс HICP враховує 

ціни на імпортну продукцію. На думку керівних органів ЄЦБ, цінова 

стабільність у регіоні відображається як відмітка інфляції по Єврозоні 2 % за 

рік. Слід зауважити, що формула визначення HICP однакова для всіх країн 

Єврозони, що забезпечує правильне та рівномірне визначення показників 

цінової стабільності. Якщо індекс перевищує 2 %, то збільшується 

ймовірність зростання процентної ставки (Roboforex). На основі визначеного 

поняття цінової стабільності ЄС встановив максимальний відсоток зростання 

грошової маси в економіці – до 4,5 % на рік. 

Договором про функціонування ЄС передбачено утворення ЕВС 

шляхом виконання комплексу заходів, які мали відбутися в три етапи.  

Перший етап охоплював період з 1 липня 1990 року по 31 грудня 1993 

року. В цей період належало втілити положення Договору, яке стосувалося 

вільного руху капіталів та лібералізації фінансових інститутів, забезпечити 

конвергенцію національних політик у галузі економіки та фінансів. Другий 

етап охоплював період з 1 січня 1994 року і мав бути завершений або у 1996 

році по досягненні поставленої мети, або не пізніше ніж 31 грудня 1998 року. 

На цьому етапі належало вжити усіх необхідних заходів як на національному 

рівні, так і на рівні ЄС, щоб не пізніше ніж на початку 1999 року перейти до 

єдиної валюти. З 1 січня 1999 року намічалося здійснення третього етапу, з 

настанням якого повинен був відбутися перехід на єдину валюту [195]. 

У Договорі про функціонування ЄС, доповненому актами вторинного 

права, були означені необхідні фінансово-економічні критерії, відповідність 

до яких оголошувалась невіддільною умовою членства у валютному союзі та 

інституційній системі ЕВС. Договір передбачав утворення Європейського 

валютного інституту, статус якого визначено як засновницьким договором, 

так і спеціальним протоколом, що містив статут цього інституту. Створений 

1994 року Європейський валютний інститут, з одного боку, переймав усі 

основні функції валютних органів, що існували раніше (Комітету керівників 
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національних центральних банків, Європейського фонду валютного 

співробітництва) та виконували дорадчі та контрольні функції; з другого –

повинен був підготувати в матеріальному, організаційному та правовому 

сенсі утворення Європейської системи центральних банків та ЄЦБ, яким він 

мав би передати свої повноваження із настанням третьої фази. Однією з 

найважливіших функцій Європейського валютного інституту був нагляд та 

контроль за діяльністю держав-членів, необхідною для підготування до 

третьої фази та участі у валютному союзі відповідно до жорстких критеріїв, 

визначених у низці нормативно-правових актів ЄС [197]. 

Згідно з Протоколом про Статут Європейської системи центральних 

банків та ЄЦБ (консолідована версія станом на 30.03.2010) ЄЦБ – суб'єкт 

права й користується в кожній державі-члені найширшою право- та 

дієздатністю. 

Як зазначає М. Сідак, мета ЄЦБ характеризується тим, що в умовах 

цінової стабільності сформований належний клімат для юридичних та 

фізичних осіб для здійснення інвестиційної діяльності виступає базисом 

соціальної стабільності, бо підтримує справедливий розподіл доходів, 

впливає на підвищення життєвого рівня громадян.  

Проаналізувавши положення ст. 105 Маастрихтського договору, 

Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ, а також напрацювання науковців у цій галузі, 

наводимо узагальнений перелік основних завдань ЄЦБ: 

1) забезпечення цінової стабільності в межах діяльності ЄСЦБ та 

Євросистеми; 

2) підтримка економічної політики ЄС; 

3) визначення, здійснення та управління монетарною політикою ЄС 

(відповідно до ст. 3 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ); 

4) надання необхідної інформації компетентним органам ЄС; 

5) надання консультацій уповноваженим органам під час ухвалення 

нормативних актів на рівні ЄС (ст. 4 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ); 

6) ухвалення нормативно-правових актів (sift law); 
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7) здійснення операцій на відкритому ринку; 

8) управління девізовими резервами ЄЦБ та національних 

центральних банків; 

9) забезпечення належного та безперебійного функціонування 

платіжних систем; 

10) надання дозволів на здійснення емісії грошової одиниці – євро; 

11) здійснення банківського нагляду (ст. 25 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ); 

12) визначення відсоткових ставок, вартості євро та здійснення 

девізних інтервенцій; 

13) видання розпоряджень, які обов’язкові для виконання членами 

Економічного та валютного союзу, визначення та впровадження грошово-

кредитної політики для країн Євросистеми; 

14) управління офіційними зовнішніми резервами країн-членів ЄС; 

15) підтримка робочих зв’язків з відповідними інституціями, 

органами європейської спільноти в межах ЄС у сфері завдань, поставлених 

перед Євросистемою; 

16) здійснення розрахунків і визначення необхідних мінімальних 

резервів (ст. 19 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ); 

17) закріплення правил стосовно притягнення до відповідальності 

суб’єктів банківських відносин (ст. 34 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ); 

18) здійснення зовнішніх обмінних операцій (ст. 20 Статуту ЄСЦБ та 

ЄЦБ); 

19) здійснення контролю за поданням звітів (Щомісячний бюлетень 

ЄЦБ, консолідований щотижневий фінансовий звіт Євросистеми та щорічний 

звіт); 

20) здійснення моніторингу фінансових ризиків; 

21) виконання дорадчих функцій перед інституціями Союзу та 

національними органами влади держав – членів ЄС; 

22) забезпечення роботи інформаційно-технічних систем ЄС у 

банківській сфері. 
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Дослідивши нормативно-правові акти, які регулюють банківські 

відносини в ЄС, перш за все необхідно зазначити, що, ЄЦБ у межах своїх 

повноважень та щоб виконати завдання, покладені на нього, має право 

видавати настанови (quidelines), інструкції (instructions), внутрішні рішення 

(internal decisions), рішення (desicions), рекомендації (recommendations) та 

регламенти (regulations). Згідно з законодавчими нормами ЄС, регламент має 

загальне застосування і обов’язковий у всіх своїх елементах та має пряме 

застосування в усіх державах-членах. Рекомендації та висновки не мають 

обов’язкової сили. Рішення обов’язкові в усіх своїх елементах для тих, кому 

їх адресовано.  

У межах цього дослідження вважаємо за необхідне звернути увагу на 

засади створення ЄЦБ, а також охарактеризувати його організаційно-правову 

форму, порядок формування статутного капіталу ЄЦБ, порядок розподілу 

прибутку  та організаційну структуру  ЄЦБ.  

Договір про заснування Європейської Спільноти визначає ЄЦБ 

суб’єктом права (ст. 107); окрім цього, він повністю незалежний від решти 

керівних органів ЄС. Діяльність ЄЦБ ґрунтується на засаді незалежних від 

національних держав та наддержавних органів ухвал. Передусім це 

передбачає/означає, що нема примусу в покриванні їхніх внутрішніх та 

зовнішніх боргів. Згідно зі ст. 9 Протоколу, ЄЦБ – суб’єкт права й 

користується в кожній державі-учасниці ЄС усіма можливими правами 

юридичної особи, зокрема бути стороною в судовому процесі, набувати 

рухоме і нерухоме майно та розпоряджатися ним згідно з вимогами 

законодавства. Доцільно зазначити, що хоча спосіб формування та 

збільшення капіталу, права і обов’язки держав-членів ЄС щодо капіталу та 

дивідендів подібні до прав і обов’язків акціонерів, ЄЦБ все ж не створено у 

формі акціонерного товариства [279]. 

   Статутний капітал ЄЦБ становить  5 мільярдів євро. Частка участі 

окремої країни в статутному капіталі ЄЦБ визначається відповідно до частки 

її валового національного продукту в сумарному валовому продукті ЄС і 
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числа жителів цієї країни. Центральні банки держав-членів ЄС повинні 

представити в ЄЦБ резерви в іноземній валюті на загальну суму, 

еквівалентну 50 млрд євро. Розмір резерву окремого НЦБ визначається його 

часткою в статутному капіталі ЄЦБ. Чистий прибуток ЄЦБ (не більше ніж 

20 %) спрямовується на формування резервного фонду. Загальна сума цього 

фонду не повинна перевищувати капітал банку. Залишок прибутку 

розподіляється між національними центральними банками пропорційно до 

частки сплаченого ними капіталу. ЄЦБ, своєю чергою, має всі права щодо 

зберігання і розпоряджання представленими резервами і повинен 

використовувати їх лише для цілей, визначених у Статуті ЄСЦБ. В 

інформаційно-аналітичних матеріалах НБУ «Проблеми реформування 

банківської системи України в контексті європейської інтеграції» [147] 

зазначається, що частки розподілені між 15 країнами: Бундесбанк – 24,4 %, 

Банк Франції – 16,9 %, Банко ді Італія – 15 %, Бенк оф Інгленд – 14,7 % і т. д. 

ЄЦБ забезпечується іноземними активами у валюті третіх країн, євро і SDR3. 

Зауважимо, що SDR (s) – це спеціальні права запозичення (СПЗ), 

міжнародний резервний актив, який використовують як розрахункову 

одиницю держави-члени МВФ і деякі міжнародні організації.  

Процедура розподілу грошових прибутків центральних банків держав 

– членів ЄС відбувається відповідно до рішення ЄЦБ № 2011/66/ЄС від 25 

листопада 2010 року «Про розподіл грошових прибутків національних 

центральних банків держав-членів, валюта яких – євро». Згідно з вимогами 

ст. 5 «Розрахунок грошових прибутків НЦБ проводиться ЄЦБ на щоденній 

основі. Розрахунок основується на бухгалтерських даних, які ЄЦБ 

повідомляють НЦБ. ЄЦБ інформує НЦБ про сукупну вартість на щоквартальній 

основі. Розподіл вартості грошових прибутків кожного НЦБ пропорційно до 

ключа підписного капіталу проводиться наприкінці кожного фінансового року». 

Фінансова незалежність ЄЦБ передбачена наявністю власного бюджету, 

відмінного від бюджету ЄС. Власний бюджет ЄЦБ поповнюється за рахунок 

доходів від емісії банкнот євро; від різниці у відсоткових ставках за кредитами і 
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депозитами ЄЦБ; від інвестиційної діяльності в офіційні валютні резерви країн-

членів ЄС, які ЄЦБ зберігає та обслуговує. Відповідно до ст. 27 Статуту, 

рахунки ЄЦБ та національних центральних банків перевіряють незалежні 

зовнішні аудитори, кандидатури яких затверджує Рада ЄС за рекомендацією 

керівної ради. Слід зазначити, беручи до уваги фінансову незалежність ЄЦБ, що 

він не підлягає звичайній процедурі перевірки з боку Палати аудиторів, яка 

може проаналізувати лише «операційну ефективність управління ЄЦБ» (ст. 287 

Договору та ст. 27 Статуту) [61]. 

Організаційна структура ЄЦБ, згідно зі ст.ст. 106 та 107 Договору про 

функціонування ЄС, складається з керівної ради (англ. Gouverning Council), 

виконавчої ради (правління – англ. Executive Board) та генеральної ради 

(загальна рада – англ. General Council). Відносини між органами ЄЦБ 

регулюються згідно з рішенням ЄЦБ № 2004/2 від 19 лютого 2004 р. «Про 

ухвалення регламенту Європейського центрального банку». 

Очолює ЄЦБ президент (голова), який за посадою – голова правління 

та керівної ради, а також представляє ЄЦБ. Крім того, президент ЄЦБ та інші 

члени правління, на вимогу Європейського парламенту або з власної 

ініціативи, можуть звітувати перед компетентними комітетами парламенту. 

Відповідно до цієї умови президент ЄЦБ з’являється чотири рази на рік до 

парламентського комітету з економічних і грошово-кредитних справ. Він 

бере участь на зустрічах Ради ECOFIN, коли питання порядку денного 

стосуються цілей і завдань ЄСЦБ (наприклад, емісії грошей, реформи в 

європейському фінансовому секторі), у випадках обговорення «додаткового 

законодавства» або поправок до Статуту ЄСЦБ. Він також відвідує 

неофіційні зустрічі Ради ECOFIN, що забезпечують можливість відкритого 

обговорення актуальних проблем, вільних від процедурних обмежень [270]. 

Головним органом ЄЦБ виступає керівна рада, до її складу входять усі 

члени виконавчого органу (6 осіб) та керівники (президенти, голови, 

гувернери) національних банків держав-членів ЄС (19 керівників 
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національних центральних банків Єврозони). Її кількісний склад – 25 осіб. До 

обов’язків керівної ради належить: 

- ухвалення керівних принципів діяльності, а також рішень, 

необхідних для забезпечення виконання покладених на них завдань ЄЦБ та 

Євросистемою; 

- формулювання грошово-кредитної політики в зоні євро (зокрема 

щодо цілей грошово-кредитної політики, ключових процентних ставок, 

постачання запасів Євросистеми, розроблення керівних принципів для 

втілення цих рішень у контексті нових обов’язків ЄЦБ, що стосуються 

банківського нагляду). 

Керівна рада підзвітна Європейському парламентові та Раді ЄС. ЄЦБ 

щорічно направляє звіт про діяльність ЄСЦБ Європейському парламентові, 

Європейській комісії і Раді ЄС, а також Європейській раді. 

Відповідно до ст. 10.2 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ керівна рада – найвищий 

колегіальний орган, що ухвалює рішення більшістю голосів.  

Вона оцінює економічну та грошово-кредитну сферу й ухвалює свої рішення 

у сфері грошово-кредитної політики щошість тижнів. На інших засіданнях 

керівна рада обговорює переважно питання, пов'язані з іншими завданнями і 

обов'язками ЄЦБ і Євросистеми. Для того щоб забезпечити поділ грошово-

кредитної політики ЄЦБ та інших завдань зі своїх наглядових функцій, 

проводяться окремі засідання керівної ради. У всіх питаннях, окрім капіталу, 

прибутків та активів діє принцип «одна особа – один голос». Одноголосне 

рішення керівної ради вимагається лише у разі внесення змін до статуту ЄЦБ. 

Процес ухвалення рішень проходить конфіденційно. Керівна рада ЄЦБ 

уповноважена: 

- ухвалювати загальнообов’язкові нормативно-правові акти; 

- ухвалювати рішення щодо здійснення емісії євро; 

- затверджувати та здійснювати монетарну політику Євросистеми; 

- ухвалювати рекомендації, вказівки, інструкції, рішення, необхідні 

для забезпечення виконання мети, цілей та завдань ЄСЦБ; 
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- формувати валютну політику ЄС; 

- ухвалювати регламент ЄЦБ, визначати повноваження органів та 

порядок їх формування; 

- приймати на роботу працівників за поданням виконавчої ради; 

- визначати спосіб представництва ЄЦБ та ЄСЦБ у сфері 

міжнародної співпраці. 

Правління (виконавча рада) ЄЦБ – це постійний орган ЄЦБ, що 

займається поточною діяльністю та ухвалює управлінські рішення у сфері 

монетарної політики. Правління складається з президента, віце-президента та 

чотирьох інших членів. Усіх членів призначає кваліфікована більшість 

Європейської ради, після консультацій з Європейським парламентом. Строк 

повноважень – вісім років без права повторного обрання [273]. 

До повноважень правління належить: 

- виконання вказівок та підготування до засідань керівної ради; 

- здійснення монетарної політики згідно з принципами та 

рішеннями керівної ради ЄЦБ; 

- надання вказівок національним центральним банкам держав – 

членів ЄС; 

- надання консультацій та висновків національним центральним 

банкам держав-членів ЄС. 

Ще один із органів управління ЄЦБ – генеральна рада (загальна рада). 

Як зазначають науковці, її формування пов’язане з перехідним періодом у 

функціонуванні Економічного та валютного союзу, зокрема з існуванням 

держав-членів з відступом.  У цьому контексті генеральна рада виконує 

завдання та функції керівної ради щодо держав-членів ЄС з відступом та 

іншими членами ЄС (Англією, Данією тощо). До складу генеральної ради 

входять президент, віце-президент та інші керівники національних 

центральних банків 28 держав-членів ЄС. 

Головне завдання генеральної ради – розв’язання питань, пов’язаних з 

можливістю вступу цих держав-членів з відступом до третього етапу 
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Економічного та валютного союзу, а також здійснення єдиної монетарної 

політики ЄС. Генеральна рада діє згідно з положеннями Статуту ЄСЦБ та 

ЄЦБ, регламенту генеральної ради, затвердженого рішенням ЄЦБ 

№ 2004/526 від 17 червня 2004 р. «Про ухвалення регламенту генеральної 

ради Європейського центрального банку». 

До повноважень генеральної ради належить: 

- виконання завдань щодо функціонування Економічного та 

валютного союзу; 

-  надання консультацій та участь у зборі статистичної інформації 

(згідно зі ст. 5 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ), звітуванні ЄЦБ (згідно зі ст. 15 

Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ); 

- участь у підготуванні до офіційного фіксування обмінних курсів 

валют держав-членів з відступом щодо валют або єдиної валюти щодо 

держав-членів без відступу. 

Вбачається, що в контексті порівняльного дослідження діяльності 

центральних банків (ЄЦБ та НБУ), доречно зупинитися на розкритті 

принципу незалежності в діяльності центрального банку та особливостям 

його прояву саме в ЄЦБ. Перш за все необхідно зазначити, що дослідження 

цього принципу будуються, спираючись на положення ст. 108 

Маастрихтського договору про створення ЄС від 7 лютого 1992 р., ст. 7 

Протоколу № 3 щодо Статуту Європейської системи центральних банків та 

ЄЦБ.  

Нормативний зміст принципу незалежності ЄЦБ означає те, що під 

час здійснення своїх повноважень члени керівних органів ЄЦБ не повинні 

отримувати інструкції від інститутів ЄС або уряду будь-якої держави-члена 

ЄС тощо. Так підкреслюється особливість механізму розподілу гарантій для 

членів керівних органів ЄЦБ. На думку Т. Працовнік [191, с. 236], мета 

принципу незалежності – запобігання застосуванню будь-якого потенційного 

зовнішнього політичного тиску на керівні органи ЄЦБ (керівну раду, 

виконавчий комітет, генеральну раду) з боку: органів ЄС (Ради ЄС, 
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Європейського парламенту, Європейської комісії, Суду ЄС, Палати 

аудиторів); будь-яких законодавчих, виконавчих, судових органів (на 

загальнонаціональному, регіональному, локальному рівні); будь-яких інших 

органів, що перебувають у межах юрисдикції ЄС тощо. 

Ми схиляємося до думки, що лише авторитетний та незалежний 

центральний банк може бути запорукою здійснення ефективної фінансової та 

грошово-кредитної політики.   

Отже, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про те, що 

чітке закріплення основної мети ЄЦБ слугує запорукою ефективної 

організації його діяльності. У контексті евроінтеграційної спрямованості 

Української держави доцільно закріпити основну мету діяльності для НБУ – 

забезпечення цінової стабільності, що послугує максимально ефективному 

механізму його діяльності.  
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2.4 Правовий статус центральних банків країн-членів 

Європейського Союзу (на прикладі Республіки Польщі та Федеративної 

Республіки Німеччина) 

 

Сутність системних реформ, які відбуваються в Україні сьогодні, – 

утвердження європейських цінностей у всіх сферах суспільного життя. Це 

вимагає нового погляду на «кровоносну систему» економіки держави – 

банківську. Провідне місце в ній займає центральний банк. Він виконує 

щонайважливішу соціальну функцію суспільства – забезпечення стабільності 

цін, а також відіграє провідну роль у розвитку економіки.  

У науковій літературі європейських країн є два погляди на структуру 

банківської системи ЄС: 

1) банківська система ЄС трирівнева: на першому рівні – ЄЦБ, на 

другому – підпорядковані йому національні центральні банки, а на третьому 

– комерційні кредитні організації; 

2) банківська система ЄС дворівнева: на першому рівні – керівний 

орган, який визначає і проводить загальну валютну політику держав – членів 

Європейського валютного союзу, а на другому – всі кредитні організації, 

діяльність яких регулюється нормами європейського банківського права. 

Існує також семирівнева структура класифікації центральних банків 

ЄС за ступенем їхньої інтеграції до загальноприйнятої банківської системи та 

рівнем забезпечення своїх функцій. Система центральних банків країн – 

учасниць ЄС в широкому розумінні складається з ЄЦБ та 28 національних 

центральних банків держав – членів ЄС, останні, своєю чергою, поділяються 

на такі групи:  

1) центральні банки базових країн, успішних у банківській сфері 

(наприклад, ФРН);  

2) центральні банки базових країн-учасниць ЄС, які переживають 

кризу (наприклад, Італія);  
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3) центральні банки країн – учасниць ЄС першої хвилі розширення 

(більшість із них переживає кризу, особливо Греція);  

4) центральні банки країн – учасниць ЄС східного розширення, які 

впровадили євро (наприклад, Польща);  

5) центральні банки країн – учасниць ЄС східного розширення, які 

використовують національну валюту (наприклад, Угорщина);  

6) центральні банки країн – офіційних претендентів на вступ в ЄС 

(наприклад, Македонія);  

7) центральні банки країн, які підписали угоди про асоціацію з ЄС 

(наприклад, Україна) [16]. 

Зауважимо, що регулювання діяльності центральних банків у країнах-

членах ЄС переважно відбувається відповідно до положень Маастрихтського  

договору, за яким створено Європейську систему центральних банків. 

Специфіка регулювання банківської діяльності в ЄС обумовлена також 

створенням та діяльністю ЄЦБ [78, с. 448–450]. 

Центральний банк у будь-якій державі – особливий орган. Це 

зумовлено його спеціальним правовим статусом, який передбачає 

покладення на нього низки особливих функцій, які має виконувати лише 

одна інституція банківської системи – саме центральний банк держави. А 

загальні положення про правову природу центральних банків  містяться у 

відповідних законах країн – членів ЄС.  

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 
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та механізми формування та затвердження кошторису, а також незалежності 

центрального банку тощо [223]. 

Системний моніторинг європейського законодавства дає змогу 

стверджувати, що національні центральні банки створюються як незалежні 

юридичні особи. Їхній правовий статус визначається нормами законів про 

центральні банки, статутами, нормами валютного законодавства. Зазвичай 

основний правовий акт, що регламентує діяльність центрального банку, – 

закон про центральний банк, де чітко сформульовані завдання та основні 

напрями його діяльності.  

У межах дисертаційного дослідження вважаємо доречним розглянути 

особливості створення та функціонування центральних банків у країнах – 

членах ЄС на прикладі Республіки Польщі та Федеративної Республіки 

Німеччини.  

Відповідно до норм ст. 2 Закону Федеративної Республіки Німеччини 

про Німецький федеральний банк, Бундесбанк – федеральна корпорація 

публічного права, а також центральний банк Федеративної Республіки 

Німеччини. Центральний банк ФРН – суб’єкт Європейської системи 

центральних банків, тому бере участь у виконанні завдань ЄСЦБ та ЄЦБ 

(забезпеченні цінової стабільності) [19]. 

У Законі «Про Національний банк Польщі» не закріплена його 

організаційно-правова форма, а встановлено лише, що він – центральний 

банк Республіки Польщі. 

Згідно з ЗУ «Про Національний банк України» можна стверджувати, 

що організаційно-правова форма центрального банку не закріплена, також не 

встановлено, суб’єкт якого він права: публічного чи приватного. Зазначається 

лише, що НБУ – юридична особа.   

На думку деяких науковців [220], центральні банки у країнах Європи 

створюються без визначеної організаційно-правової форми. Проте варто 

зазначити, що в ряді країн центральні банки створені у формі акціонерного 

товариства (наприклад, в Австрії, Бельгії, Швейцарії). 
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Порядок формування статутного капіталу центральних банків країн – 

членів ЄС не однаковий. Він визначається національним законодавством  

держави і закріплюється в законі про центральний банк або його статуті. 

Статутний капітал може належати державі (Франція, Німеччина). Держава 

може володіти тільки частиною капіталу, а інша частина може перебувати у 

власності акціонерів (Австрія, Швейцарія). І, нарешті, весь капітал банку 

може бути власністю приватних акціонерів (Італія). Порядок формування 

його статутного капіталу не має принципового значення для його 

функціонування, бо цільова спрямованість діяльності центральних банків 

визначається не інтересами акціонерів, а державними.   

Так, наприклад, статутний капітал центрального банку ФРН, 

відповідно до ст. 2 Закону ФРН «Про Німецький федеральний банк» від 

26.07.1957 р., – 2,5 млрд євро. Статутний капітал Національного банку 

Польщі становить 1,5 млрд злотих (ст. 61 Закону «Про Національний банк 

Польщі»). Для порівняння, статутний капітал Національного банку – 10 млн 

гривень (ст. 3 ЗУ «Про Національний банк України»). 

Суттєву роль у правовому статусі центрального банку відіграють його 

взаємовідносини з іншими органами влади в країні. Як уже зазначено раніше, 

Бундесбанк – юридична особа. Проте він не належить до органу влади 

федерації, не підпорядковується ні урядові, ні парламентові, його 

компетенцію та завдання визначає Закон ФРН «Про Німецький федеральний 

банк» у ред. від 16 липня 1994 р. Відповідно до положень, його завдання – 

регулювання за допомогою валютно-грошових інструментів грошового обігу 

і кредитного забезпечення господарства з метою збереження стабільності 

валюти. Виконуючи головне завдання, а також підтримуючи загальну мету 

(забезпечення цінової стабільності), Бундесбанк підтримує загальну 

економічну політику федерального уряду, бувши незалежним при виконанні 

своїх повноважень від розпоряджень уряду.  
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Аналіз фінансово-правового статусу центральних банків країн Європи 

демонструє, що правові механізми регулювання їх створення та діяльності 

подібні. Це стосується і організаційної структури центробанків [11].   

Наприклад, Бундесбанк має дворівневу систему управління. Його 

керівні органи – рада центральних банків та правління (рада директорів), до 

органів управління також можна віднести правління центральних банків 

земель (до його функцій входить здійснення операцій і адміністративне 

управління в кожному окремому регіоні). Рада центральних банків – 

найвищий орган, що визначає валютно-кредитну політику, загальні напрями 

діяльності правління банку, і по суті вона виконавчий орган. Правління (рада 

директорів) відповідає за реалізацію грошово-кредитної політики через 

відповідні монетарні інструменти, організацію управління діяльністю банку. 

До правління належать президент, віце-президент та 8 інших членів.   

Таку саме організаційно-правову структуру має і  Національний банк 

Польщі, що складається з ради грошової політики та правління. Голову 

Національного банку Польщі обирає Сейм строком на 6 років за пропозицією 

президента Республіки Польщі. Він несе відповідальність за організацію і 

функціонування центробанку, може виконувати свої повноваження протягом 

двох термінів, а також очолює раду грошової політики і представляє інтереси 

Польщі перед міжнародними банківськими установами. Рада грошової 

політики щорічно формує концепцію грошової політики і подає Сеймові 

щорічний звіт про її виконання. Поточною діяльністю Національного банку 

Польщі керує правління, до складу якого входять голова НБП, та 6–8 членів, 

два з яких – віце-президенти НБП.  Правління також відповідає за реалізацію 

постанов ради грошової політики, ухвалює рішення щодо питань 

ліцензування банків з метою здійснення операцій з іноземною валютою, 

виконує завдання у сфері валютної політики, веде нагляд за операціями на 

відкритому ринку тощо.  
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Право ЄС делегує виключне право на здійснення емісії грошової 

одиниці євро ЄЦБ. При цьому чинним європейським правом закріплюється  

можливість емісії монет центральними банками країн-членів Євросистеми. 

Відповідно до закону Національний банк Польщі має статус 

юридичної особи і право використовувати печатку з державним гербом, має 

відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності та перебуває в 

його розпорядженні. До його основних завдань можна віднести: 

1) організацію грошових розрахунків; 

2) розпоряджання девізними резервами; 

3) здійснення банківського обслуговування державного бюджету; 

4) регулювання ліквідності банків та їх рефінансування; 

5) формування умов, необхідних для розвитку банківської системи; 

6) підготування звітного платіжного балансу, а також звіту про 

зовнішні зобов'язання держави. 

Порівняльне дослідження основних завдань центробанків Польщі та 

Німеччини демонструє подібність їхніх завдань. Окремо можемо зазначити, 

що Бундесбанк активно кредитує банки (найпоширеніша форма 

кредитування – операції РЕПО). Він виконує й інші завдання з організації та 

здійснення розрахунків усередині країни, разом з Федеральним відомством 

з контролю за кредитною справою через мережу своїх відділів контролює 

діяльність банків, а також регулює курс грошової одиниці відносно 

іноземних валют. 

Наукове дослідження основних складових елементів правового 

статусу центральних банків Німеччини та Польщі (зокрема, мети діяльності, 

фінансово-правового статусу, порядку формування та розподілу статутного 

капіталу, організаційно-правової структури) передбачає розгляд основних 

функцій центральних банків країн – членів ЄС.  

У юридичній літературі категорія «функція» достатньо досліджена 

(категорію «функція» (від лат. «function» - виконання, здійснення, 

діяльність) розглядають як основні напрями діяльності). 
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На думку Г. Тосуняна та А. Вакуліна [241], центральний банк 

виконує функції визначення макроекономічних грошових показників, 

забезпечує стабільність національної грошової одиниці та банківської 

системи, ефективність і безперервність функціонування системи 

розрахунків. В. Поляков і Л. Московкіна [182] виокремлюють основні  

(регуляторні, контрольні, обслугові) та додаткові функції центральних 

банків. 

Отже, функції національних центральних банків держав-членів ЄС 

зазвичай поділяють на такі види: 

- у сфері здійснення монетарної політики (грошово-кредитної та 

валютної); 

- у сфері емісії банкнот і монет; 

- у сфері здійснення операцій центральним банком з банками; 

- функції у сфері власного господарювання та ін. 

До базисних функцій центрального банку Польщі (визначального в 

ринковій економіці Польщі) можна віднести: 

- НБП має монопольне право емісії валюти, яка є законним 

платіжним засобом Польщі. НБП визначає кількість валюти, 

необхідної для обігу; 

- НБП виконує регуляторні функції щодо інших банків, для того 

щоб гарантувати безпеку депозитів вкладникам та стабільність 

банківського сектору, а також організовує грошово-кредитну 

клірингову систему, поточні міжбанківські взаєморозрахунки і 

бере активну участь на ринку міжбанківських кредитів. Він 

відповідальний за стабільність і безпеку банківської системи. Як 

банк банків, НБП контролює дії інших банків і, зокрема, їхню 

діяльність відповідно до вимог банківського законодавства; 

- НБП  надає банківські послуги урядові, обслуговує його рахунки 

та інших державних установ і виконує їхні платіжні доручення.  
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 До основних функцій Бундесбанку відносять емісію банкнот; операції 

з золотом та девізами; касове виконання бюджету; кредитування держави та 

міжнародних організацій; облікову політику; регулювання банківських 

резервів та грошової маси. 

Для порівняння, відповідно до чинного українського законодавства 

НБУ наділений функціями, які поділяють на регуляторні, контрольні та 

обслугові. До регуляторних функцій відносять: управління сукупним 

грошовим обігом; регулювання грошово-кредитної сфери; регулювання 

попиту та пропозицій на кредит. До контрольних функцій належать: 

здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської системи, 

здійснення валютного контролю. Обслугові функції стосуються організації 

платіжно-розрахункових відносин банків; кредитування банківських установ 

і уряду;  у виконанні центральним банком ролі фінансового агента. 

Функції НБУ закріплені у КУ та ст. 6, 7 ЗУ «Про Національний банк 

України». Виходячи з норм зазначених законодавчих актів, функції НБУ 

можна поділити на такі дві групи: основна функція та інші (допоміжні). 

   Як уже зазначено в роботі, основна функція НБУ – забезпечення 

стабільності національної грошової одиниці України – гривні. Відповідно до 

ЗУ «Про Національний банк України» для здійснення основної функції НБУ: 

- відповідно до розроблених Радою НБУ Основних засад грошово-

кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну 

політику; 

- монопольно проводить емісію національної валюти України та 

організовує її обіг; 

- виступає кредитором останньої інстанції для банків і організовує 

систему рефінансування; 

- встановлює для банків правила здійснення банківських операцій, 

бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та 

майна; 
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- організовує створення та методологічно забезпечує систему 

грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та 

статистики платіжного балансу; 

- визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між 

банками; 

- визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських 

технологій, створює, координує та контролює створення 

електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації 

банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; 

- здійснює банківське регулювання та нагляд; 

- веде Державний реєстр банків, проводить ліцензування 

банківської діяльності та операцій у передбачених законами 

випадках; 

- складає платіжний баланс, проводить його аналіз та 

прогнозування; 

- забезпечує відповідно до визначених спеціальним законом 

повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення 

операцій в іноземній валюті, організовує і веде валютний 

контроль за банками та іншими фінансовими установами, які 

отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій; 

- забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів і 

здійснення операцій з ними та банківськими металами; 

- представляє інтереси України в центральних банках інших 

держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де 

співробітництво відбувається на рівні центральних банків (ЗУ 

«Про Національний Банк України»). 

Порівняльний аналіз основних операцій ЄЦБ та національних 

центробанків ЄС дає підстави наголошувати на відповідності між 

закріпленими національним законодавством і виконуваними НБУ 

операціями і законодавством країн-членів Євросоюзу. 
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Вбачається, що німецька модель центрального банку базова в країнах 

Центральної Європи. Г. Шлезінгер, колишній президент Бундесбанку, ще 

1991 року закликав зробити незалежними всі європейські центральні банки, 

надати їм цілковиту автономію у здійсненні грошово-кредитної політики, 

щоб ті могли забезпечити стабільність цін незалежно від інструкцій уряду 

[82]. М. Савлук [209] відзначає, що західні науковці та практики називають 

грошово-кредитну політику центрального банку монетарною, а це – 

загальніше поняття, яке охоплює процес емісії грошей як через кредитний, 

так і через валютний канали. 

Один із елементів, що характеризують діяльність центральних банків 

країн-членів ЄС, – резервний капітал. Під ним розуміються кошти, які 

акумулюються на чітко зазначені цілі, призначені для погашення зобов’язань 

центрального банку, його збитків або зниження вартості цінних паперів 

тощо. Резервний разом із основним капіталом формує власні кошти 

центрального банку. Його розмір, а також порядок формування та 

використання закріплюється в нормативно-правових актах центральних 

банків країн-членів ЄС. Згідно зі ст. 62 ЗУ «Про Національний банк Польщі», 

це відбувається шляхом щорічного відрахування 5 % його річного прибутку 

протягом 14 днів з моменту затвердження річного звіту та балансу. 

Відрахування проводяться до моменту досягнення суми на рахунку 

резервного фонду, еквівалентної розмірові статутного капіталу ЦБП. Для 

порівняння, резервний фонд НБУ використовується для покриття його 

витрат. Відрахування до резервного фонду відбувається, як і в інших країнах 

Європи, за рахунок прибутку центрального банку України. Розмір резервного 

фонду тотожний розмірові статутного фонду. 

Зазначимо, що згідно зі ст.ст. 30, 33 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ – ЄЦБ 

разом з іншими центральними банками держав-членів ЄС забезпечують 

наповнення резервного фонду ЄЦБ, відраховуючи 20 % з прибутку (розмір 

резервного фонду становить 50 млрд євро). 
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Деякі науковці зауважують, що розмір відрахувань до резервного 

фонду, а також самі розміри резервних фондів центральних банків держав – 

членів ЄС та України відрізняються. Науковці та практики в галузі 

фінансового права наголошують на позитивних аспектах національного 

законодавства в цій сфері через визначеність розміру резервного фонду та 

його цільове призначення. Проте існує й думка стосовно того, що НБУ 

самостійно та на власний розсуд формує резервний фонд (згідно з 

положенням, що затверджує Рада НБУ). Це не забезпечує прозорості в 

діяльності центрального банку, а також призводить до можливості 

зловживань з боку НБУ в цій сфері [220 с. 130]. 

Отже, проведений аналіз фінансово-правового статусу центральних 

банків країн – членів ЄС дає підстави справедливо стверджувати, що НБУ не 

тримається осторонь європейських засад регулювання банківських відносин. 

Враховуючи специфіку регулювання банківських відносин в ЄС, на сьогодні 

набуває особливої актуальності діяльність українського законодавця, 

спрямована на вдосконалення національного банківського законодавства 

враховуючи діяльність банківських установ ЄС.  
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Висновки до розділу 2 

 

Розглянувши питання наукового підґрунтя правового регулювання 

створення й діяльності центральних банків України і країн-членів ЄС, 

провівши аналіз фінансово-правового статусу ЄЦБ з метою вдосконалення 

регулювання банківських відносин при проведені адаптації українського 

законодавства до норм та стандартів ЄС,  можемо зробити наступні 

висновки: 

1. Приділено увагу визначенню поняття «банк» та окреслено 

основні етапи еволюції банківської діяльності, проаналізовано історичні 

етапи виникнення і розвитку  центральних банків. Визначено нетотожність 

понять «державний», «центральний», «емісійний» банк. Здійснено аналіз 

правового регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

(в контексті проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав вкладників, відновлення довіри до банківської 

системи України, підвищення ефективності виведення банків з ринку а також 

адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС» № 6273-1 

від 18 квітня 2017 року). Визначено, що підвищення суми граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладом повинно відбуватися поступово, 

так як і саме реформування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  

2. Банківські відносини запропоновано розглядати як відносини, що 

виникають у сфері діяльності суб’єктів що мають юридичний зв’язок 

організаційного і майнового характеру, врегульовані нормами банківського 

права. До суб’єктів банківських правовідносин можна віднести НБУ, банки 

та філії іноземних банків, а також громадян та юридичних осіб (як кінцевих 

споживачів) та інших суб’єктів (наприклад ФГВФО), якщо їм делеговані 

повноваження у сфері організації та контролю за здійсненням банківської 

діяльності. 

3. Проаналізовано підходи науковців з приводу місця НБУ в системі 

органів державної влади. Сформульовано, що на думку дисертанта, побудова 
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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. 

4. Охарактеризовано передумови виникнення та функціонування ЄЦБ, 

а також окреслено та проаналізовано основні характеристики його правового 

статусу. Чітке закріплення основної мети ЄЦБ слугує запорукою ефективної 

організації його діяльності. Вважаємо, що в контексті евроінтеграційної 

спрямованості Української держави, закріплення основної мети діяльності 

для НБУ, – забезпечення стабільності грошово-кредитної політики – 

послугує  максимально ефективному механізму його діяльності. Подальші 

дослідження повинні бути направлені на запровадження європейських засад 

регулювання банківських відносин в Україні. 

5. 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 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. 

6. На основі аналізу зарубіжного законодавства досліджено правовий 

статус, основні функції центральних банків Грузії, Великобританії, Бельгії, 
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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. 

7. 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.6
1   

Закону у наступній редакції : «Основна мета діяльності 

Національного банку України – забезпечення стабільності грошово-

кредитної політики України».  
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РОЗДІЛ 3 

АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

3.1 Основні заходи адаптації банківського законодавства України 

відповідно до вимог Європейського Союзу  

 

 Проблематика європейської інтеграції знайшла висвітлення в 

економічній літературі. Наукове обґрунтування інтеграційних процесів 

України наведено у працях таких науковців, як: О. Білорус, А. Гальчинський, 

В. Геєць, М. Долішній, Р. Кашпір, С. Кульпінський, Д. Лук’яненко, 

Н. Мікула, В. Мусієць, Ю. Полунєєв, А. Ревенко, В. Сіденко, В. Сікора, 

О. Шаров та ін. Проте їхні праці мають суто економічний характер, а тому 

актуально та необхідно провести саме правовий аналіз шляхів 

увідповіднення українського законодавства у банківській сфері європейським 

стандартам. 

Одна з передумов зміцнення економічних зв’язків між Україною та 

ЄС – увідповіднення національного законодавства законодавству ЄС, адже 

згідно зі ст. 133 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сторони визнають 

важливість наближення чинного законодавства України до права ЄС. Україна 

має забезпечити поступове узгодження своїх чинних законів та майбутнього 

законодавства з acquis ЄС.  

Основні елементи та періоди адаптації зазначені в Додатку XVII  

(нормативно-правове забезпечення) до цієї угоди. Як зауважують експерти у 

сфері євроінтеграції, Україні потрібно ухвалити нові або внести відповідні 

зміни до законів та інших нормативно-правових актів, кількість яких 

становить майже 4 тисячі [233].   
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Вбачається, що переважним у цьому процесі має бути 

випереджальний характер запровадження нових стандартів національного 

законодавства, які б відповідали сучасним викликам та кризам не тільки 

української, але й європейської площини [206].  

Цілком погоджуємося з думкою Ю. Шемшученка [258] про те, що 

адаптація  систем національного і європейського права не може відбуватися 

механічно. По-перше, продовжує діяти принцип державного суверенітету 

кожної крани, по-друге, ці країни мають багато особливостей, які вони 

оберігають і не хотіли би утратити в ході інтеграційних процесів, по-третє, 

ще не вироблено універсальних механізмів адаптації відповідних правових 

систем. До того ж наявні суттєві недоліки в теоретичному осмисленні 

відповідних проблем, що стримує їх практичне розв’язання. 

Модернізація фінансової системи ЄС, яка наразі відбувається, 

потребує певних дій з боку відповідних фінансових і монетарних органів 

України, що випливає з завдань євроінтеграції [206]. На думку науковців, що 

займаються модифікацією фінансової системи України відповідно до вимог 

ЄС, заходи, яких необхідно вжити відповідним національним державним 

органам, можна поділити  на дві групи:  

- ті, що випливають з умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

стосовно тих напрямів, які розвиваються в процесі модернізації 

фінансової системи ЄС; 

- ті, що випливають із завдань Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» [256]. 

До першої групи відносять: необхідність імплементації Директиви 

№ 2009/110/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 вересня 2009 року 

щодо започаткування та здійснення діяльності установ з приводу 

електронних грошей та пруденційного нагляду за ними;  імплементацію 

положень Директиви № 94/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 30 

травня 1994 року про систему гарантування депозитів; дотримання критеріїв 

бюджетної дисципліни, прийнятних в ЄС (Маастрихтські критерії); 
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забезпечення ефективного і належного захисту інвесторів та інших 

споживачів фінансових послуг.   

До другої групи заходів, що випливають із Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», науковці відносять докорінну зміну побудови банківської 

системи України, наголошуючи на тому, що вона повинна відійти від 

класичної (німецької) моделі універсальних банків та ввести до свого складу 

елементи системи спеціалізованих банків (англо-американська модель). 

Насамперед зміни повинні стосуватися: чіткого розподілу банківських 

установ на депозитно-кредитні та інвестиційні; нормативно-правового 

визначення статусу системоутворюючих банківських установ, до яких 

висуваються підвищені вимоги достатності капіталу; пришвидшення повної 

імплементації вимог «Базель ІІ» та відповідності вітчизняних банків до вимог 

«Базель ІІІ»; а також тісної взаємодії з Європейським агентством нагляду 

(ЄАН, ESA), яке займається моніторингом діяльності національних органів 

фінансового нагляду з метою уніфікації вимог відповідно до європейських 

стандартів [256].  

 Аналіз наукових досліджень у сфері адаптації банківського 

законодавства України до права ЄС демонструє, що  проблем досить багато, 

наприклад: існування певних прогалин у національного банківському 

законодавстві, якщо порівнювати з законодавством ЄС; нема чіткого 

механізму адаптації положень acquis; наявність проблем з перекладом норм і 

стандартів здійснення банківської діяльності ЄС; двозначне їх трактування, 

несистемність у визначенні понять та термінів (наприклад, «банківської 

таємниці», «банківської інформації»); повільне запровадження рекомендацій 

«Базель ІІ» та «Базель ІІІ» вітчизняними банківськими установами; 

недосконала методика стрес-тестування банків; незастосування IRB-підходу 

для оцінення кредитного ризику та ін.  

Вивчення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС (Розділ 12. 

«Фінансові послуги») дає підстави зробити висновок про те, що адаптація 
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 національного регулювання фінансових ринків в Україні до 

стандартів ЄС дасть змогу розвинути теперішню інфраструктуру фінансового 

ринку. Це, своєю чергою, приведе до позитивних зрушень як у приватному 

секторі (наприклад, наявне недосконале регулювання з боку НБУ стосовно 

банків через обмеження в грошово-кредитній та валютній політиці), так і в 

державному. Розвиток ринку фінансових послуг, відповідно до стандартів 

ЄС, дозволить розширити перелік фінансових послуг і продуктів (наприклад, 

додасться послуга прямого дебетування банківських рахунків, можливість 

відкриття рахунків у європейських банках), а також забезпечити 

неупереджений нагляд над фінансовими установами, що, своєю чергою, 

приведе до підвищення довіри до фінансових установ [13]. Слід зазначити, 

що найбільші зміни саме в адаптації фінансового сектору до норм ЄС 

планується запроваджувати 2017 року (Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій). 

Саме з метою якісного впливу на законотворчий процес в контексті 

належного виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію в 

Україні була створена незалежна громадська організація – Парламентська 

експертна група з европейської інтеграції (ПЕГ). Ця організація здійснює 

аналіз законодавчих актів в Україні щодо їх відповідності зобов’язанням 

нашої держави. Свої висновки ПЕГ узагальнює у формі регулярних звітів – 

так званих аналітичних оглядів (станом на кінець 2017 року таких звітів 

п’ять). На підставі аналізу понад 500 поданих до ВРУ законопроектів ПЕГ 

виявила, що більше ніж 50% законодавчих пропозицій не відповідають 

зобов’язанням України або ж потребують суттєвого доопрацювання. [232, с. 

472-474]. 

 Наявні проблеми з приводу відсутності чіткого механізму адаптації 

положень acquis поглиблюються недосконалою роботою ВРУ в частині 

відсутності чіткої вимоги перевіряти законопроекти, що вносяться на розгляд 

до ВРУ на відповідність положенням Угоди про асоціацію.  
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 Місія Європейського Парламенту надала низку рекомендацій щодо 

удосконалення роботи ВРУ (наразі не запроваджені): 

- реєстрації мають підлягати виключно законопроекти, які 

відповідають вимогам ст. 92 Регламенту ВРУ і супроводжуються 

достовірною пояснювальною запискою та фінансово-економічним 

обгрунтуванням; 

- повинна бути дотримана відповідність законопроектів принципам 

конституційності та відповідності зобов’язанням у рамках Угоди 

про асоціацію; 

- законопроекти, які подаються до ВРУ КМУ мають 

супроводжуватися пояснювальною запискою щодо їх відповідності 

забов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію. 

Стосовно «евроінтеграційних» законопроектів КМУ також має 

подавати висновок на предмет їх відповідності Угоді про асоціацію [232, с. 

475]. 

На думку експертів, закріплення такої вимоги сприяло б підвищенню 

структурованості та ефективності законодавчого процесу. [232, с. 475]. 

Розглядаючи питання адаптації національної банківської системи до 

вимог ЄС, зокрема банківського законодавства, потрібно зауважити, що цей 

процес регулюється низкою законодавчих актів, серед яких необхідно 

зазначити Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020», Меморандум про співпрацю з МВФ, Угоду про 

коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», Комплексну 

програму розвитку фінансового сектору України до 2020 р. та ін. 

У зазначених актах немає чіткої єдності між термінологічним 

викладом таких ключових понять, як «адаптація», «гармонізація», 

«імплементація».  

Через те, що на теоретичному рівні цьому питанню не приділено 

достатньо уваги, ми вважаємо, що для чіткого розуміння процесу 
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увідповіднення національного банківського законодавства європейським 

засадам необхідно розмежувати ці поняття.  

Питання адаптації законодавства України до права ЄС постало перед 

Україною ще у березні 1998 р. – після набуття чинності Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими 

співтовариствами та їх державами-членами. Угода про партнерство і 

співробітництво оперувала поняттями як «зближення» (статті 51, 67), 

«адаптація» (статті 53, 77), «наближення» (ст. 60), «встановлення 

еквівалентних норм» (ст. 68), «досягнення приблизної еквівалентності» тощо. 

Як зазначають науковці, цей документ мав декларативний характер, лише 

фіксуючи політичну волю України добровільно, частково та поступово 

узгодити національне законодавство із законодавством Європейських 

співтовариств. О. Стрєльцова зауважує, що малося на увазі наближувати 

національну нормативно-правову базу до правового доробку саме 

Європейських співтовариств, а не Союзу. З ратифікуванням ВРУ у 2014 році 

Угоди про асоціацію, і з набуттям її чинності у повному обсязі з 1 вересня 

2017 року вона, відповідно до ст. 9 Конституції України, є складовою 

частиною національного законодавства України. А отже запроваджує вищий 

рівень співробітництва між сторонами, що грунтується на політичній 

асоціації та економічній інтеграції шляхом створення зони вільної торгівлі. 

[232, с. 453]. 

Насамперед варто звернути увагу на міжнародно-правові договори, у 

змісті яких поняття «гармонізація» використовується для увідповіднення 

законодавства нормам права ЄС, характеризує сам процес здійснення у 

відповідність до норм права ЄС законодавства держав-членів 

Співтовариства. Цей термін використовують у широкому розумінні – як 

заміну різних національних політик єдиною спільною політикою ЄС в 

конкретній сфері, та у вузькому – як предметне наближення національних 

правових норм до встановлених ЄС стандартів через скасування 

відмінностей у національному законодавстві держави-члена [286]. Як 
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зазначає В. Опришко, гармонізація передбачає процес спільного, 

узгодженого розвитку національних законодавств, усунення наявних між 

ними суперечностей та формування мінімальних правових стандартів 

шляхом утвердження спільних правових принципів або ухвалення окремих 

правових рішень з метою зближення правових систем [174].  

Водночас «адаптація» – це також процес увідповіднення 

законодавства нормам і стандартам права ЄС, проте він відбувається за 

межами ЄС та стосується третіх держав (не членів ЄС).  

Термін «адаптація», на думку О. Головко, має застосовуватися для 

характеристики процесу приведення національного законодавства третіх 

країн у відповідність до правових стандартів ЄС.  

Пояснення цьому полягає у тому, що за своєю суттю адаптація – це 

одностороннє зобов’язання до дії, а не досягнення певного результату, 

оскільки відсутність результатів не вважається порушенням державою-

партнером узятих на себе зобов’язань.  

 Як зазначає Н. Сюр [233], адаптація законодавства до acquis ЄС – це 

послідовний процес наближення правової системи держави, зокрема її 

законодавства, правотворчості, юридичної техніки, практики, 

правозастосування, до правової системи ЄС відповідно до критеріїв, що 

висуває ЄС до держав, які мають намір до нього приєднатися. 

Н. Хуторян [251] зауважує, що «сутність терміну «адаптація» полягає в 

узгодженні та пристосуванні нормативно-правових актів національного 

законодавства до міжнародних, європейських або внутрішньодержавних 

правових стандартів». 

Словник української мови (СУМ-11) визначає адаптацію як 

пристосування організмів, органів чуття до умов існування, до оточення. 

Гармонізація відповідно до СУМ-11 – це створення акордового супроводу до 

якої-небудь мелодії або музичний твір, створений на основі запозиченої 

мелодії.  
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Енциклопедичний словник економіки та права визначає поняття 

«гармонізація» як «взаємне узгодження, зведення в систему, уніфікація, 

координація, впорядкування, забезпечення взаємної відповідності 

економічних процесів, відносин, товарів, податків тощо». 

А поняття «адаптація» визначено як: 1) пристосування чинних 

внутрішньодержавних правових норм до нових міжнародних зобов’язань 

держави без внесення яких-небудь змін в її законодавство; 2) пристосування 

економічної системи і її окремих суб’єктів до змінних умов зовнішнього 

середовища, виробництва, праці, обміну, життя. 

Окреслюючи співвідношення понять «гармонізація» та «адаптація», 

ми схиляємося до думки Ю. Мовчан [148], яка слушно зазначає, що 

«диференціація відбувається на рівні суб’єкта, тобто терміном 

«гармонізація» послуговуються, коли йдеться про держави – члени ЄС, а 

термін «адаптація» використовується стосовно держави-кандидата, 

потенційних держав-кандидатів та третіх країн. Під час адаптації 

відбувається синтез реципованих норм із національними, а при гармонізації 

має місце процес узгодження правових норм у рамках однієї правової 

системи». 

З нормотворчого погляду, наприклад, в законодавстві ЄС, при 

використанні терміна «гармонізація» йдеться про повну ідентичність норм 

права всіх держав-членів через прийняття в межах цієї міжнародної 

організації спеціальних директив, рамкових рішень, взаємне визнання 

національних стандартів, укладення конвенцій, застосування європейських 

стандартів, приєднання до міжнародних угод, що мають обов’язкову 

юридичну силу, сторонами яких є держави – члени ЄС, інкорпорацію у 

внутрішнє право третіх країн актів інститутів ЄС, ухвалення третіми 

країнами нормативних актів, які тією чи іншою мірою враховують 

положення ЄС [156]. 

Л. Тимченко [234] вважає, що під «гармонізацією» розуміється 

узгодження загальних підходів, концепцій розвитку національних 
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законодавств. М. Марченко [141] під цим поняттям розуміє створення 

правових принципів і окремих рішень. На жаль, в юридичній літературі нема 

єдності в розумінні поняття та сутності «гармонізації», більшість науковців 

часто ототожнюють це поняття з «адаптацією», «імплементацією», 

«апроксимацією» тощо. Отже, можемо зробити висновок, що під час 

гармонізації відбувається усунення суперечностей та колізій законодавства 

без впровадження єдиних норм до різних правових систем, а тому держави 

мають простір для власного правового регулювання.  

Однак варто наголосити, що основна нормативно задекларована мета 

нашої держави відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС – «політична 

асоціація» та «економічна інтеграція» завдяки «поступовій адаптації 

законодавства» України до acquis ЄС (за Преамбулою). Таке саме бачення 

міститься в Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 

2020 року, затвердженій постановою правління НБУ від 18.06.2015 року, а 

саме – «європейська інтеграція». Європейська інтеграція – це процес 

політичної, юридичної, економічної (а деколи – соціальної та культурної) 

інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в 

Європі. На сьогодні європейська інтеграція досягається здебільшого через 

розширення ЄС та Ради Європи. 

 Проте, як зауважують науковці, проблемою залишається так званий 

широкий підхід законодавця в питаннях «законодавства, що підлягає 

адаптації», бо до цього переліку внесені не тільки закони та нормативні акти, 

що ухвалюють ВРУ та інші органи державної влади, але й нормативно-

правові акти міністерств. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для 

підготування та сприяння імплементації Угоди про асоціацію вказує на 

«повну імплементацію», «ефективну імплементацію» та «імплементацію 

законодавчої бази» з метою подальшого поглиблення політичної асоціації та 

економічної інтеграції.  

Відмінність правової природи обов’язку гармонізувати національне 

законодавство держави-члена до права ЄС та зобов’язання країн-партнерів 
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ЄС щодо адаптації національного законодавства простежується у випадку їх 

порушення. У разі нездійснення гармонізації законодавства державою-

членом ЄС до відповідних норм права цього міждержавного об’єднання вона 

може бути притягнена до юридичної відповідальності шляхом накладання 

фіскальних санкцій у вигляді штрафу або пені. Як крайній захід передбачено 

призупинення певних прав такої держави, включаючи право голосу 

представника її уряду в Раді ЄС, з урахуванням вимог, встановлених у ст. 7 

Договору про ЄС. 

У разі неналежної адаптації державою-партнером або кандидатом на 

вступ до ЄС свого національного законодавства вона не підлягатиме жодним 

юридичним санкціям з боку Союзу. Проте ця обставина може мати політичні 

наслідки, оскільки ЄС здатен переглянути перспективи членства цієї держави 

у його складі. 

Основні правові акти, за допомогою яких відбувається гармонізація в 

ЄС, – директиви. Як свідчить практика діяльності європейських 

інтеграційних об’єднань, попри застосування різних термінів у праві та 

угодах ЄС із третіми країнами, по суті в цих документах йдеться про один і 

той самий процес увідповіднення національного законодавства приписам 

права європейської спільноти. Виходячи з етимологічного та змістовного 

значення понять «адаптація», «гармонізація» та «імплементація», вважаємо, 

що саме термін «адаптація» найкраще характеризує мету цього процесу – 

узгодження національних норм в такий спосіб, щоб в обох випадках вони 

створювали однакові правові умови для діяльності суб’єктів господарювання 

в межах внутрішнього ринку [156]. 

Отже, видається доцільним визначити поняття адаптації 

законодавства як 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 асоціацією. 
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На наш погляд, необхідно також приділити увагу розглядові поняття 

«acquis communautaire» (правова концепція в системі правових норм ЄС), як 

одного з основоположних у питанні адаптації національного законодавства 

до норм права ЄС. Тлумачення цього терміна міститься в рішенні 

Європейського суду правосуддя Європейських Співтовариств, і дефіновано 

як сукупність правових норм та норм рекомендаційного характеру, 

політичних декларацій, законодавчих ініціатив, які справляють вплив 

правопорядку ЄС. 

В ході європейської інтеграції ЄС змінювався й розширювався, як і 

зміст acquis communautaire, тому точне визначення поняття – предмет 

дискусій правознавців. 

Так, В. Муравйов [155] вказує на існування багатьох 

«невизначеностей» стосовно встановлення точного змісту актів Євросоюзу та 

частої зміни їх тлумачення, що може призводити до невідповідності 

національних норм і знижувати ефективність реалізації положень ЄС. На 

думку А. Моци [150], ситуацію ускладнено ще й тим, що нема належного 

механізму перекладу та оприлюднення нормативно-правових актів ЄС. Проте 

ми не поділяємо його думки, бо відповідно до ст. 474 Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію, затвердженого розпорядженням КМУ від 

17 вересня 2014 р. № 847 встановлено, що забезпечення централізованого 

виконання в установленому порядку перекладу актів права ЄС українською 

мовою відповідно до визначених пріоритетів та потреб заінтересованих цент 

ральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та 

забезпечення вільного доступу до такого перекладу» на період з 2014 по 2017 

рік покладається на Урядовий офіс з питань європейської інтеграції та 

центральні органи виконавчої влади. Відповідно до постанови КМУ від 13 

серпня 2014 року № 346, затверджено Положення про Урядовий офіс з 

питань європейської євроінтеграції Секретаріату КМУ, згідно з ч. 4, п. 11 (1) 

він забезпечує переклад acquis ЄС українською мовою, оновлення глосарія 

термінів acquis ЄС.  
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Звісно, необхідно зазначити також і позитивний аспект національного 

законодавства, бо відповідно до Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до права ЄС під «acquis communautaire» розуміється 

«правова система ЄС,  яка включає   акти   законодавства   ЄС  (але не 

обмежується ними), прийняті  в  рамках  ЄС, Спільної зовнішньої  політики 

та політики безпеки і  Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ». Отже, 

можна зробити висновок, що на законодавчому рівні в Україні це поняття 

чітко визначене. 

Згідно з Порядком денним асоціації між Україною та ЄС для 

підготування та сприяння імплементації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, Україна та ЄС співпрацюють для підтримки нашої держави в 

запровадженні повноцінного функціонування ринкової економіки та 

поступового наближення її політики до політик ЄС відповідно до основних 

принципів макроекономічної стабільності, надійності державних фінансів, 

стабільності фінансової системи та сталого платіжного балансу.  Серед 

основних завдань, що ставляться саме в банківській сфері, можна виокремити 

забезпечення незалежності НБУ (відповідно до найкращої практики ЄС, 

експертної підтримки ЄС та ЄЦБ) , а також  поширення досвіду ЄС та ЄЦБ 

(щодо валютного курсу, політики регулювання та нагляду за фінансовим та 

банківськими секторами і надання Україні допомоги в розвитку та зміцненні 

її спроможності у фінансових сферах).  

Україна має тверді євроінтеграційні наміри, що підтверджується 

матеріалами звіту Урядового офісу з питань європейської інтеграції станом 

на кінець 2016 року. Відповідно до нього, протягом 2016 року проведено 

комплексний аналіз відповідності законодавства України до актів ЄС у 

сферах розкриття інформації на фондовому ринку та емісії цінних паперів. 

Внаслідок проведеного аналізу норм національного законодавства визначено: 

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

розробила комплексний проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розкриття інформації на 



 162 

фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів 

та розширення можливостей для залучення капіталу» (реєстр. 

№ 5592) (Цей законопроект передбачає удосконалення 

функціонування органів публічного акціонерного товариства 

відповідно до найкращих світових стандартів та актів ЄС 

(імплементація положень директив № 2012/30/ЄС, №2007/36/ЄС, 

рекомендацій Європейської комісії № 2005/162/ЄС, № 2004/913/ЄС 

та принципів ОЕСР щодо корпоративного управління). Його 

ухвалення Верховною Радою України сприятиме виконанню 

Україною зобов’язань відповідно до статей 387 та 388 Додатку 

XXXIV Угоди про асоціацію.);  

- Верховна Рада України ухвалила в першому читанні низку 

законопроектів, спрямованих на підвищення ефективності та 

функціональності ринків капіталу та інших регульованих ринків в 

Україні шляхом комплексного врегулювання питань 

функціонування ринків похідних цінних паперів та деривативів, а 

також законодавчого регулювання інфраструктури регульованих 

ринків; 

- 2017 року заплановано приєднання України до багатостороннього 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та 

співробітництва і обміну інформацією Міжнародної організації 

регуляторів ринків цінних паперів. 

Згідно з евроінтеграційним курсом України НБУ впроваджує зміни в 

регулюванні фінансового сектору відповідно до Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору України 2020 (КПРФС 2020, яка детальніше 

розглянута в 1 розділі дослідження). КПРФС 2020 розглядається як Дорожня 

карта у фінансовому секторі, проте зазначимо, що вона не повною мірою 

відповідає практиці ЄС щодо дорожніх карт.  Вважаємо, що один з її 

недоліків – нема самого механізму для здійснення GAP-аналізу та 

розроблення планів імплементації з визначенням їх проміжних строків. З 
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метою належного здійснення  GAP-аналізу необхідно на законодавчому рівні 

закріпити сукупності інституціональних та організаційних структур 

координації і взаємодії держави, регіонів, бізнесу і суспільства в умовах його 

виконання. Також необхідно затвердити етапи GAP-аналізу та стратегічну 

мету у сфері розвитку економіки за результатами його здійснення. 

У цій програмі також нема мети (завдання) відновлення і підтримки 

макроекономічної стабільності в державі, адже роль фінансового сектору і 

НБУ, як головного виконавця програми, в ній значна. Те, що нема такого 

завдання, вважаємо грубим недоліком цієї програми, адже макростабільність 

– головна передумова переходу до інфляційного таргетування. Також ані в 

програмі, ані в інших законодавчих актах не унормовано механізм боротьби з 

макроекономічними дисбалансами, надмірною монополізацією окремих 

ринків, слабкою конкуренцією, що дозволяє підвищувати ціни (ба більше, як 

ми уже зазначали, функцію контролю за стабільністю цін у деяких державах 

взагалі покладено на центральний банк). 

Завдяки комплексному аналізові норм, які за Угодою про асоціацію 

між Україною та ЄС Україна має імплементувати, виявлено приблизно 400 

актів ЄС, з яких 58, або 15 % від загальної кількості актів, – регуляторні у 

фінансовому секторі.  

До компетенції НБУ (мається на увазі розроблення планів заходів, 

строків виконання тощо) належить щонайменше 20 актів ЄС, а це 35 % від 

актів у фінансовій сфері, або 5 % від загальної кількості актів (перелік 

директив і регламентів у банківському секторі міститься в ДОДАТКУ 3). Для 

зручності ми вважаємо за доцільне навести графік імплементації актів права 

ЄС у банківському секторі (див. ДОДАТОК 1).   

Слід зазначити, що при декларуванні Україною планів щодо 

впровадження норм певних директив ЄС, часто застосовуються не кінцеві 

терміни (до «Х» року), а проміжні (наприклад, протягом 4 або 6 років), а 

вихідною датою будь-якого календарного плану вважається дата підписання 

Україною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наприклад, положення 
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Директиви № 94/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 30 травня 

1994 року про систему гарантування депозитів, за графіком, визначеним в 

Доповненні XVII-2 Угоди про асоціацію, повинні бути впроваджені протягом 

4 років з дати набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Говорячи про практичне впровадження європейського банківського 

законодавства, доцільно зазначити Концепцію «Імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та наближення законодавства до acquis ЄС», 

схвалену Правлінням НБУ 9 червня 2016 року. Вона містить 4 блоки 

основних завдань і пріоритетних напрямків роботи НБУ: 

- у сфері актів ЄС для адаптації: нагляд, реорганізація/ліквідація, 

система гарантування вкладів, платіжні системи, запобігання 

відмиванню грошей, фінансова звітність, рух капіталу; 

- у сфері розроблення механізмів імплементації актів: розроблення до 

кінця 2016 року планів-графіків, здійснення GAP-аналізу; 

- у сфері оновлення вже наявних планів роботи НБУ з виконання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС: потреба в актуалізації та перегляді, 

урахування змін до урядових планів; 

- у сфері інструментального оцінювання виконання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС: обмін інформацією, transposition tables 

(порівняльні таблиці відповідності – фінальний етап оцінення 

стороною ЄС імплементації акта і комплексного оцінення сфери 

фінансових послуг оцінювання дій України з боку ЄС, прогрес у 

виконанні Угоди та впровадженні актів ЄС) .  

Необхідно також зазначити, що ця концепція відповідає всім 

рекомендаціям Уряду України в частині імплементації актів ЄС та визначає 

підходи до роботи з виконання НБУ зобов’язань за Угодою. Проведений 

нами аналіз свідчить, що до таких рекомендацій Уряду слід віднести: 

розпорядження КМУ від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
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сторони», розпорядження КМУ від 18.02.2016 № 217-р «Про внесення змін 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 17 вересня 2014 року 

№ 847», а також Проект плану заходів з імплементації Розділу V 

«Економічне та галузеве співробітництво» Угоди на 2016–2019 роки 

(питання галузевого співробітництва – макроекономіка, статистика, 

фінансові послуги, корпоративне управління, захист прав споживачів), що на 

цей час розробляється. Вбачається, що реалізація зазначених правових актів 

дозволить досягнути значного прогресу в частині запровадження єдиної 

форми моніторингу та звітування щодо виконання розпоряджень, а також 

планів імплементації актів права ЄС. Зокрема, запроваджено щоквартальне 

звітування НБУ перед КМУ з питань імплементації актів ЄС, визначено 

плани заходів з імплементації положень Розділу IV, «Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею», Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2016–

2019 рр., кінцевим терміном схвалення яких визначено січень 2017 року.  

Для демонстрації та чіткого розуміння практичного значення 

Концепції у сфері адаптації актів ЄС пропонуємо приклад заходу для 

розроблення плану імплементації акта ЄС на основі методологічних 

рекомендацій Уряду України. Ця таблиця розроблена в ході робочої наради 

НБУ 5 серпня 2016 року (див. ДОДАТОК 2). 

Беззаперечно, що НБУ відіграє особливу роль у євроінтеграційному 

процесі України. Одне з його основних завдань на цьому етапі 

увідповіднення банківської системи, що є основою ринкової інфраструктури 

економіки країни, нормам і стандартам ЄС.  

Після укладення 2014 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

(яка замінила Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС) 

Україна перейшла на новий рівень співпраці з ЄС – від партнерства та 

співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Як 

визначають провідні науковці та практики, ключове питання на сьогодні – 

повномасштабна імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  
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НБУ не тільки успішно виконує заходи Порядку денного асоціації 

Україна – ЄС, але й бере участь у виконанні другої фази Плану дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України. Для підтримки фінансового 

балансу країни та стабілізації фінансово-економічної системи НБУ 

забезпечує виконання умов надання макрофінансової допомоги ЄС, 

виняткового фінансового інструмента ЄС, призначеного стабілізувати 

фінансово-економічну систему країн-партнерів ЄС, у яких виникають 

труднощі з платіжним балансом, що надається терміном на 15 років. 

Договірна основа МФД – меморандум про взаєморозуміння та кредитна 

угода між країною – отримувачем  МФД та ЄС. Необхідно зазначити, що 

МФД доповнює фінансову допомогу, яку надає країні МВФ, і визначає 

технічні особливості надання позикових коштів. Центральний банк зазвичай 

виступає агентом позичальника та має відкрити рахунок у євро, на який 

перераховуються кошти відповідних траншів макрофінансової допомоги ЄС 

(на сьогодні існує три програми підтримки України у рамках МФД на 

загальну суму 3,41 млрд євро).  

Положення Угоди про асоціацію щодо адаптації українського 

законодавства створюють юридичні передумови для запровадження 

особливого процесу адаптації вітчизняного права з правом ЄС. Йдеться не 

тільки про установчі договори ЄС, а і про загальні принципи права ЄС, його 

інститутів, прецедентну практику Суду ЄС, тобто про всі правові надбання 

ЄС ( EU acquis). 
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3.2 Основні шляхи вдосконалення банківського законодавства 

України у процесі його адаптації з правом Європейського Союзу 

 

 

Сьогодні науковці виокремлюють два напрями розвитку процесу 

адаптації правового поля: інституційний (передбачає створення державного 

органу, на який покладається розроблення взаємопогоджених підходів) і 

нормативний (містить комплекс нормативних інструментів, які охоплюють 

єдині стандарти банківського регулювання) [236]. На думку більшості 

науковців та практиків у цій сфері, перший напрям досить проблемний, з 

огляду на те, що один орган не може ефективно відповідати за всі галузі 

законодавства. Саме тому Україна обрала інший шлях, де більшість органів 

державної влади та управління мають відповідні департаменти, відділи з 

питань євроадаптації та євроінтеграції законодавства [152, с. 23]. Отже, перед 

банківською системою України постала низка завдань, які необхідно 

розв’язати на шляху євроадаптації.  

Один з основних інститутів банківського права – банківська таємниця. 

Аналіз чинного законодавства та порівняння його з нормативним 

регулюванням у країнах ЄС дає змогу стверджувати, що наразі існує низка 

проблем та прогалин у національному законодавстві. На сьогодні правове 

регулювання банківської таємниці відбувається відповідно до ЗУ «Про банки 

і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 р.  

Відповідно до його ст. 60, банківська таємниця – інформація щодо 

діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банкові в процесі 

обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при 

наданні послуг банку. 

До банківської таємниці належать: 1) відомості про банківські 

рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у 

Національному банку України; 2) операції, проведені на користь чи за 
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дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан 

клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про 

організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, 

напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи 

комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та 

інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності окремого банку, 

за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовують 

банки для захисту інформації; 9) інформація про банки чи клієнтів, що 

збирається під час здійснення банківського нагляду; 10) інформація про 

банки чи клієнтів, отримана НБУ відповідно до міжнародного договору або 

за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для 

використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню 

тероризму. 

Вітчизняні правозастосовники схиляються до думки, що до 

відомостей, які становлять банківську таємницю, необхідно внести 

персональні дані щодо клієнта – фізичної особи, тобто відомості про факти та 

обставини життя громадянина, які дозволяють ідентифікувати його як 

особистість (ВСУ, 2010); розширити відомості про юридичну особу – клієнта 

банку; внести відомості про майно, яке перебуває  на зберіганні в банку 

тощо. 

На думку вітчизняних науковців таке формулювання потребує 

вдосконалення. Так, А. Шаповаловa [254, с. 139] наголошує на тому, що 

наявність такого формулювання в законі позбавляє права на захист 

інформації  осіб, які в минулому були клієнтами банку, але перестали ними 

бути в порядку,  встановленому законодавством чи укладеним з банком 

договором (наприклад, після розірвання договору про розрахунково-касове 

обслуговування або припинення дії кредитного договору тощо).  На думку 

Д. Гетманцева [39], до кола інформації, охопленої режимом банківської 
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таємниці, не внесені відомості про особу, що намагалася стати клієнтом 

банку, однак не стала ним через певні обставини.  

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банки 

зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить 

банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, 

що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для 

запобігання несанкціонованому доступові до електронних та інших носіїв 

інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської 

таємниці та відповідальності за її розголошення в договорах і угодах між 

банком і клієнтом.  

Розкриття банківської таємниці може відбуватися у двох формах: 

- адміністративній – забезпечується на вимогу компетентних осіб, 

зазначених у законі, безпосередньо банком і без попереднього 

звернення до суду; 

- судовій – надає банк, але на вимогу суду або за рішенням суду. 

Порівняльне дослідження з врегулювання захисту банківської 

таємниці в ЄС вказує на те, що правовий механізм захисту банківської 

таємниці в Україні також потребує вдосконалення.  

Один з пріоритетних напрямків роботи ЄС у фінансовій сфері – 

боротьба з фінансовими махінаціями; провадиться активна робота з 

координації банківського законодавства; запроваджуються нові правила про 

широкий обмін банківською інформацією між країнами ЄС. Підтверджує це 

фактичне скасування банківської таємниці в 28 країнах Євросоюзу (Мається 

на увазі схвалення 19 квітня 2013 року стандарту автоматичного обміну 

фінансовою інформацією в податковій сфері. Організація економічної 

співпраці та розвитку (скор. ОЕСР) 15 липня 2014 року затвердила  нову 

версію стандарту автоматичного обміну фінансовою обліковою інформацією 

в податкових питаннях, яку схвалили 34 країни – члени ОЕСР, поряд з 

кількома країнами, які не є її члени.). 
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У Швейцарії банківська таємниця охороняється як нормами 

цивільного, так і кримінального права. За розголошення банківської таємниці 

клієнта банк може бути позбавлений ліцензії, а службовим особам, 

причетним до розголошення банківської таємниці, загрожує штраф або 

позбавлення волі на строк до 6 місяців. Згідно з принципами швейцарської 

банківської таємниці суворо заборонено передавати будь-яку інформацію 

третім особам, навіть податковим службам, зокрема урядам третіх держав. 

Однак під тиском G20 та ОЕСР 2009 року навіть Швейцарія скасувала 

відмінність між поняттями ухиляння від податків та податковими 

махінаціями для іноземних клієнтів. До цього часу швейцарські банки не 

надавали інформації щодо справ із приховуванням оподаткованого доходу 

(що класифікувалося як ухилення від податків). Окрім цього, на сьогодні 

Швейцарія має договір із США, за яким вона самостійно повідомляє уряд 

США про відкриття рахунків її резидентами. А з березня 2014 року 

швейцарські банки більше не інформують своїх клієнтів з приводу 

розголошення інформації про стан їхніх рахунків, у відповідь на офіційні 

клопотання про надання правової допомоги податковим органам іноземних 

держав [83, с. 289]. 

Питання банківської таємниці (її дотримання чи розкриття) в Україні 

регулюється ст. 32 КУ, якою гарантовано право громадян на захист та 

збереження інформації щодо особи; ст. 1076 ЦКУ (якими з метою 

регулювання банківської таємниці передбачено, що банк гарантує таємницю 

банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта). 

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим 

клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам 

державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть 

бути надані лише у випадках та в порядку, встановленому законом про банки 

і банківську діяльність.  

Доцільно зазначити також, що, відповідно до заходів  Комплексної 

програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, «підвищення 
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стандартів розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів 

фінансового сектору» віднесено до першочергових завдань.  

У контексті зазначеного постає проблема адаптації національного 

законодавства щодо забезпечення банківської таємниці. Відповідно до  

Директиви 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 

року про запобігання використанню фінансової системи для цілей 

відмивання грошей або фінансування тероризму, було внесено зміни до 

Регламенту № 648/2012 Європейського парламенту і Ради, а також скасовано 

Директиву 2005/60/ЄС Європейського парламенту і Ради та Директиву 

Комісії 2006/70/ЄС і Регламенту Комісії (ЄС) 2015/703 від 30 квітня 2015 

року, а також запроваджено мережевий кодекс правил функціональної 

сумісності та обміну даними [74]. Норми національного законодавства щодо 

банківської таємниці 2017 року повинні бути увідповіднені вимогам ЄС. Як 

зазначає С. Єсімов [67], обмін інформацією відповідно до Директиви 

2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про 

запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей 

або фінансування тероризму відкриває для України можливість щодо 

доступу та використання інформації про рахунки та вклади громадян, 

відкритих на території США, країн ЄС та країн, які ратифікують угоду про 

обмін інформацією.  

Ще один з напрямків адаптації національного банківського сектору з 

європейським рівнем – вдосконалення системи стрес-тестування банків.  

Стрес-тестування банківських установ – один з ключових 

макропруденційних інструментів у ЄС. Воно становить спільний фундамент 

для оцінювання національними органами нагляду та регулювання стійкості 

банків до відповідних потрясінь. Визначаючи ступінь стійкості, регулятори 

виявляють аспекти невизначеності, підвищеного системного ризику, а також 

пропонують адекватні заходи для зниження такого ризику. Однак деякі 

науковці зазначають, що стрес-тестування має і побічний ефект – посилює 

ринкову дисципліну, бо діагностика передбачає оприлюднення інформації 
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щодо кожного банку про вплив шоків на позиції у балансі, доходах і витратах 

[68]. 

Як показує світова практика, суб’єкти здійснення банківського 

нагляду в різних країнах різняться. В одних функції банківського нагляду 

покладаються виключно на центральний банк (Італія, Нідерланди), в інших – 

поряд з центральним банком такі функції здійснює інший державний орган 

(Німеччина), у третіх – державні органи банківського контролю і нагляду 

здійснюють функції окремо від центрального банку (Швейцарія) [21, с. 511]. 

Ми цілком погоджуємося із твердженням Г. Толстопятенко [237, 

с. 513], що забезпечення і підтримка стабільності банківської системи, захист 

інтересів вкладників та кредиторів можливі завдяки всебічному і 

багатоступеневому банківському контролю, одним із яких виступає стрес-

тестування. 

 В Україні запроваджена змішана форма банківського нагляду, яка 

передбачає запровадження функцій нагляду в рамках центрального банку, 

який взаємодіє з органами внутрішнього та зовнішнього аудиту [176, с. 165]. 

Відповідно до постанови Правління НБУ від 6.08.2009 р. № 460 стрес-

тестування (stress testing) – це метод кількісного оцінення ризику, який 

полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, що наражає банк на 

ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – 

валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає 

уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події 

розвиватимуться за закладеними припущеннями широко використовується 

для оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності, валютного ризику, ризику 

зміни процентної ставки та вартості активів». 

МВФ стрес-тестування визначає як «метод оцінення чутливості 

портфеля до суттєвих змін макроекономічних показників або до виняткових, 

але можливих подій». Банк міжнародних розрахунків визначає стрес-

тестування як термін, що описує різноманітні методи, що використовують 
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фінансові інститути для оцінення своєї вразливості до виняткових, але 

можливих подій» [4, с. 90–92]. 

З позиції Федеральної резервної системи США «Стрес-тестування в 

рамках акта Додда – Франка – інструмент кількісного оцінення прогнозного 

впливу стресових макроекономічних умов на капітал банківських 

холдингових компаній. Ця програма має на меті інформування фінансових 

компаній та громадськості щодо потенційної зміни показників достатності 

капіталу фінансової установи у разі настання несприятливих економічних 

сценаріїв, що задаються ФРС». Базельський комітет банківського нагляду 

має таку позицію: «Стрес-тестування покликане дати уявлення про наявні 

несприятливі сценарії, пов’язані з різними ризиками, та розмір капіталу, 

необхідний для поглинання збитків у разі настання шокового сценарію» 

[164]. 

У ЄС стрес-тестування охоплює вибірку банків, яким належить 

принаймні 50 % активів національного банківського сектору в кожній з країн 

– членів ЄС. 2014 року діагностика охопила 124 банківські установи 

(відповідно до їхніх консолідованих активів). Діагностика ґрунтувалася на 

консолідованій фінансовій звітності банків за 2013 рік, а сценарії 

застосовувалися за трирічний період (2014–2016 рр.) (The European Banking 

Authoity у 2014 році). 

Стрес-тестування банківських установ в ЄС відбувається з таким 

розподілом функцій між уповноваженими органами: 

- Європейська банківська адміністрація ініціює та відповідає за 

координацію проведення тестів; 

- національні органи нагляду і регулювання проводять тестування; 

- ЄЦБ, Європейська рада з системного ризику та Європейська 

комісія – партнери зазначених органів у проведенні та узагальненні 

результатів.  

Оцінення ризиків та визначення спроможності протистояти 

потрясінням на фінансовому ринку – основна мета стрес-тестування 



 174 

банківських установ. В Україні НБУ для аналізу стресостійкості банків 

використовує такі фактори ризиків:  

1) макроекономічні показники: стабільність економічної ситуації 

(економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти 

першокласних компаній-позичальників тощо); значні коливання курсу 

національної валюти; відкритість і доступність міжбанківського ринку; 

рівень політичної та міжнародної стабільності; стійкість фінансових ринків, 

зокрема можливість протидіяти спекулятивним атакам; зміни процентних 

ставок, наприклад LIBOR, облікової ставки тощо; можливість знецінення 

майна, наданого в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, 

через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки 

тощо); волатильність цін на енергоресурси;  

2) мікроекономічні показники: можливість доступу банку до 

зовнішніх джерел підтримання ліквідності; конкурентна позиція банку 

(визначена за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка).  

Аналізуючи статистичні дані, слід зазначити, що НБУ 2015 року 

почав повторне стрес-тестування 20 банків з групи найбільших за активами 

(обстеження перших 10 банків проводилося з 20 квітня 2015 року, наступних 

10 банків – з 1 червня 2015 року). Діагностика наступних 40 банків тривала з 

травня по кінець 2016 року, решта 54 банківських установ проходить 

діагностику 2017 року.  

Банки перевіряють на предмет якості активів, достатності резервів під 

проблемні кредити, а також їх реальної вартості та операцій з пов’язаними 

особами. За результатами обстеження, яке проводять аудиторські компанії 

«Deloitte», «Ernst&Young», KMPG та «PricewaterhouseCoopers» буде 

визначена додаткова потреба банків у капіталі, який вони мають сформувати 

або поповнити. 

В ЄС основа сценарію стрес-тестування – потрясіння, спричинені 

зростанням дохідності облігацій на міжнародних ринках, погіршенням якості 

кредитів у проблемних країнах, браком реформ та послабленням 
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банківського сектору. Результатом стрес-тесту має бути визначення 

адекватності капіталу в разі реалізації стресів, таких як дотримання 

мінімального показника адекватності капіталу першого рівня  у формі 

простих акцій, що становлять 8 % для базового сценарію, та 5,5 % – для 

несприятливого. За результатами стрес-тестів, регулятори вимагають від 

банків розроблення програми капіталізації за низького значення адекватності 

капіталу, своєю чергою, установи мають запропонувати заходи реагування на 

сценарії стресів (зокрема зміни у продуктивній політиці та прибутковості). 

На жаль, вітчизняні дослідження щодо використання результатів 

стрес-тестування банківської системи залишаються фрагментарними. 

Вважаємо, що в сучасних реаліях існування національної  фінансової системи 

доцільно зупинитися на дослідженні та порівнянні механізму стрес-

тестування банківських установ в країнах – членах ЄС і України, бо 

результати стрес-тестування банків виявляють їхню готовність до негативних 

подій на фінансовому ринку, що дає їм можливість змоделювати свою 

подальшу поведінку в разі настання фінансових проблем.  

 Як зазначають науковці, стрес-тестування банківських установ 

охоплює кількісний та якісний аналіз. Кількісний спрямований передусім на 

визначення масштабу і послідовності виникнення негативних явищ та їх 

впливу на різноманітні показники банківської діяльності, тоді як якісний 

концентрується на оціненні можливостей банків мінімізувати потенційні 

втрати і визначати комплекс можливих заходів, що мають вживатися для 

зниження рівня ризику і збереження необхідного рівня стійкості банківської 

системи [46]. 

П. Житний [72] називає такі дві основні групи методів побудови 

стресових сценаріїв: (згідно з положеннями Базельського комітету) метод 

еластичності, метод оцінення втрат, сценарний метод та індексний метод; 

(згідно з вимогами МВФ та Світового банку) аналіз ймовірнісно-

невизначених подій, аналіз найімовірніших подій, аналіз помірно-

несприятливих подій, аналіз надзвичайних подій (У липні 2008 р. Інститут 



 176 

міжнародних фінансів (Institute of International Finance) опублікував свій звіт 

"Final Report of the IIF Committee on Market Best Practices: Principles of 

Conduct and Best Practice Recommendations". У звіті, крім багатьох інших 

питань, розглянуто практику стрес-тестування та визначено два принципи і 

п’ять спеціальних рекомендацій у цій галузі. Зазначено про важливість 

проведення стрес-тестування, наголошено на необхідності проводити його 

комплексно та інтегрувати в загальну систему управління ризиками). 

Тімоті Гайтнер, міністр фінансів США в непрості 2009–2013 роки, 

справедливо назвав стрес-тест центральною ідеєю успішного виходу 

економіки Сполучених Штатів з дна фінансової кризи. Його колега (до 

2014 р.) голова ФРС США Бен Бернанке неодноразово називав стрес-тести 

одним із трьох головних рецептів, використаних американськими 

регуляторами для відновлення довіри до фінансової системи, нарівні з 

державними гарантіями й екстреними вливаннями капіталу. 

У багатьох європейських країнах діють суворі рекомендації місцевим 

банкам щодо стрес-тестування. Так, у грудні 2009 року Управління з 

фінансового регулювання і нагляду Великої Британії ухвалило декларацію 

принципів у сфері стрес-тестування, в якій на перший план висунуто 

важливість комплексного підходу до його проведення.  

У Німеччині з 2010 року діє нова версія положення про мінімальні 

стандарти до організації управління ризиками, яке містить зважену структуру 

стрес-тестування і здійснення банками «реєстру ризиків» [139, с. 20]. Країни 

ЄС  серйозно ставляться до регулювання банківської діяльності, а щодо 

стрес-тестування спостерігається особлива прискіпливість, щоб уникнути 

поверхового ефекту та забезпечити високий рівень довіри бізнесу до банків 

[243]. 

На думку науковців, стрес-тестування банків має позитивний аспект 

не тільки для банків, але й для населення (клієнтів банківських установ) 

через те, що вони складають реальне уявлення про фінансовий стан банку, 

також це сприяє мінімізації масштабів державного впливу на роботу 
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фінансового ринку, а гроші платників податків не витрачаються на марну 

націоналізацію, водночас слабкі банки дістають додатковий шанс уникнути 

дефолту. Проте вважаємо, що не можна говорити лише про позитивний бік 

цього оцінення ризикованості діяльності банку. Наприклад, можна вказати на 

крах франко-бельгійського банку «Dexia N.V./S.A» 2011 року, що раніше 

успішно пройшов стрес-тест. Критика припущень у тестах здається 

обґрунтованою, зважаючи також на провали провідних іспанських банків, що 

змусило уряд Іспанії звернутися по допомогу до ЄС. 

Згідно з рекомендаціями МВФ, в Україні необхідно провести стрес-

тестування 37 великих банків. Основні проблеми вітчизняних банків, на 

думку експертів, виникають через стрімке падіння курсу національної 

валюти, а також військову агресію проти України на сході країни. Відповідно 

до останніх звітів НБУ, станом на кінець 2016 року (за базовим 

макроекономічним сценарієм) проведено тестування 60 банків, а це 97 % 

активів банківського сектору. Слід зазначити, що за результатами 

діагностики 2015–2016 рр.: 34 банки потребували докапіталізації, 21 банки не 

потребували докапіталізації, 5 банків визнано неплатоспроможними. За 

даними НБУ, за цей період банківський капітал поповнено на 258 млрд 

гривень, і ще 9 млрд заплановано на 2017–2018 рр.  

Відповідно до статистики, що наводиться в економічних джерелах, 

банківська криза останніх років призвела до загального падіння відношення 

капіталу до активів та в середньому становить від 14,6 до 9,7 у топ-групі з 20 

банків. Це пояснює, чому НБУ не вніс у стрес-тестування негативний 

макроекономічний сценарій. Це демонструє, що національна банківська 

система навряд чи зможе протистояти ще одному шокові, а отже необхідно 

відновити капіталізацію банківських установ відповідно до поточних потреб, 

що забезпечить стабільність банківського сектору України в майбутньому.  

Підсумовуючи вищевикладене, на думку НБУ, стрес-тестування 

позичальників виявило низку проблем: 
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- високу концентрацію кредитного портфеля на великих 

позичальниках, окремих галузях, регіонах, на кредитуванні в 

іноземній валюті; 

- високий рівень концентрації на ризикових видах забезпечення 

(товари в обороті, майнові права тощо); 

- надання кредитів компаніям з незадовільним фінансовим станом; 

- низька частка великих позичальників з фінансовою звітністю, що 

підтверджена зовнішнім аудитом; 

- невикористання або обмежене використання в кредитному аналізі 

звіту про рух грошових коштів позичальників [164]. 

2016 року про поповнення капіталу заявили такі вітчизняні банки, як 

«Райффайзен Банк Аваль» (3,2 млрд гривень), «УкрСиббанк» (4,5 млрд 

гривень), «Альфа-Банк» (3,1 млрд гривень), «ОТП банк» (2,5 млрд гривень), 

«Universal Bank» (1,9 млрд гривень), та «ПриватБанк», що збільшив 

регулятивний капітал на $ 220 млн. Проте дані вітчизняних банків треба 

інтерпретувати обережно. Наприклад, попри серйозне погіршення якості 

активів, зростання резервів під кредитні ризики у «ПриватБанку» було 

мінімальне проти інших фінансових установ першої двадцятки. На думку 

експертів, вітчизняні банки не поспішали нарощувати резерви, щоб не 

допускати значних збитків і дотримуватися нормативів достатності капіталу 

хоча б на папері. Тим більше, що висока частка позик пов’язаним особам 

перешкоджає оціненню реальної якості активів і необхідних відрахувань до 

резервів, що зменшують капітал. 

Іншим проблемним питанням, що потребує висвітлення в контексті 

євроінтеграційної діяльності, вбачається діяльність спеціалізованих 

банківських установ в Україні та ЄС. Відповідно до чинного законодавства 

(ст. 4 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»), НБУ визначає види 

спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого. 

Згідно з чинним українським законодавством спеціалізованим визнається 



 179 

банк, 50 % активів якого – активи одного виду (ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність»).   

Виходячи з позицій законодавця, видається можливим стверджувати, 

що спеціалізований банк – універсальний банк, який віддає перевагу тій чи 

іншій банківській операції (ощадний банк або банк довірчого управління). 

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку, якщо понад 50 % 

його пасивів – вклади фізичних осіб, і статусу спеціалізованого банку 

довірчого управління, якщо обсяг операцій за договорами довірчого 

управління становить 100 % від сукупних активів банку.  

Вітчизняні науковці зазначають переваги розгалуження мережі 

спеціалізованих банківських установ. На підтримку цього, зокрема, виступає 

О. Діденко [51]. До переваг він відносить забезпечення інтересів держави 

через створення спеціалізованих банків відповідно до економічної потреби та 

фінансування потенційно потрібних галузей економіки; прозорий та простий 

контроль за діяльністю таких банківських установ, у зв’язку з їхньою 

вузькою спеціалізацією; можливість держави створювати сприятливіші 

умови для діяльності спеціалізованих банківських установ, наприклад через 

оподаткування або спрощення процедури їх створення тощо. 

Недоліками розвитку національного банківського сектору, що 

характеризується на сьогодні своєю універсалізацією, можна назвати 

підвищену ризиковість банківських операцій. Це обумовлено як браком у 

національній нормативно-правовій базі чіткого визначення поняття 

«спеціалізований фінансово-кредитний посередник» та регламентації 

механізму його функціонування, так і ризиковими вкладами самих банків, які 

зумовлюють зниження рівня його ліквідності. 

Доцільно запозичувати зарубіжний досвід при врегулюванні питання 

розвитку спеціалізованих банків в Україні. На підтримку цього можна 

навести позицію С. Рибалки, на думку якого, влада повинна створити умови 

для розвитку різних банківських установ, зокрема, враховуючи чималий 

досвід європейських країн. Світовий досвід демонструє, що коли банки 
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«занадто виростають» вони можуть створювати катастрофічні проблеми для 

економіки всієї країни в цілому. 

Оцінка діяльності світових спеціалізованих банківських установ не 

дозволяє говорити лише про позитивні аспекти їхньої діяльності у зв’язку з 

вузькою спеціалізацією. Відповідно до заяви генерального директора 

«Morgan Stanley» Дж. Гормана, чистий прибуток банку за підсумками 9 

місяців 2016 року скоротився на 19 % проти аналогічного періоду 2015 року 

– до 3,999 млрд доларів США («Morgan Stanley» – банківська установа, 

заснована 1935 року. Один з основних напрямків діяльності – довірче 

управління активами. Фінансова компанія діє на території 43 країн світу.). На 

його думку, найприбутковішими були підрозділи «Wealth Management», а 

також продажі в торговельному бізнесі. Проте вважаємо, що можна говорити 

про успішний досвід діяльності європейських спеціалізованих банків на 

прикладі кредитування сільського господарства. Так, частка універсальних 

банків у сільськогосподарському кредиті Німеччини – 8 %, у Франції – 2 %, 

проте основна роль у кредитуванні належить усе ж кооперативним банкам. В 

Італії сільськогосподарські та ремісничі банки забезпечують цільове 

спеціалізоване кредитування, вони мають право приймати внески як від своїх 

учасників, так і від третіх осіб (не більш ніж 25 % від загальної суми внесків), 

проте зобов’язані робити від 10 до 20 % внесків у державні цінні папери, що 

сприяє стабільності фінансового сектору загалом [142].  

До спірної проблематики, якою займаються не тільки науковці, але й 

широко обговорюють у колах фінансистів-практиків, належать питання 

створення єдиного мегарегулятора фінансового ринку. У межах заходів з 

адаптації національної банківської системи деякі науковці пропонують 

ініціювати процес створення єдиного мегарегулятора фінансового ринку на 

загальнодержавних засадах, а також впровадити інститут бізнес омбудсмена, 

а надалі виокремити спеціалізовану установу «фінансового омбудсмена» як 

інструмента позасудового розв’язання проблем у фінансовій сфері. 
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Нагадаємо, що усвідомлення доцільності національної інтегрованої 

регуляторної системи фінансового ринку відбулося в 90-ті роки. Наприклад, 

у Великій Британії 1997 року створено єдиний регуляторний орган 

фінансового сектору – Управління з питань фінансових послуг. Аналогічно у 

90-х роках вчинила Норвегія, Швеція та Данія. Подібно діють також країни, 

які розвиваються, наприклад Мексика. Після фінансової кризи 1994 року 

банківська справа, цінні папери та пов’язані з ними фінансові послуги були 

передані до нагляду єдиному національному регуляторному органу – 

Національній комісії з питань банків та цінних паперів.  

Вибір моделі організації банківського регулювання та нагляду 

залежить від структури національної фінансової системи, а також 

визначається сукупністю специфічних чинників, що надають їй 

індивідуальності. Загалом у світі виділяють три моделі організації 

банківського регулювання та нагляду. 

Перша – це модель «єдиного фінансового регулятора». За нею, єдиний 

наглядовий орган проводить регулювання та нагляд за всіма секторами 

національної фінансової системи, зокрема банківським, сектором 

страхування та фондовим ринком. Ця модель поширена в Німеччині, Австрії, 

Швеції та Великій Британії. 

Друга – модель «двох вершин», за якою об’єктом регулювання та 

нагляду одного органу є два сектори фінансового посередництва. Вона 

передбачає розподіл обов’язків на основі завдань нагляду між двома різними 

органами влади (один із них забезпечує пруденційний нагляд, а другий 

відповідає за питання прозорості здійснення бізнесу). Така модель поширена 

в Нідерландах. 

Третя модель – «секторна». Вона передбачає, що нагляд проводить у 

кожному конкретному фінансовому секторі спеціальний орган. Ця модель 

найпоширеніша, і вона застосовується у понад 40 країнах світу [132]. 

 Останнім часом спостерігається перехід від секторної моделі до двох 

інших. Це пояснюється постійним зростанням потреби в координації зусиль 
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наглядових органів, що функціонують у різних фінансових секторах країни, а 

це наслідок ускладнення банківського бізнесу, а також посилення тенденції 

до створення фінансових конгломератів, діяльність яких охоплює не тільки 

банківський, але й страховий ринок, ринок цінних паперів. Ці зміни 

посилюють взаємозв’язок між колись розрізненими видами діяльності, а 

отже стає зрозуміло, чому прагнення до консолідації наглядових органів 

проголошується на міжнародному рівні. 

Аналізуючи позитивні аспекти запровадження  регулятивних систем, 

необхідно зауважити, що ситуація не однозначна.  Загалом, єдиний 

наглядовий орган забезпечує цілісність контролю, консолідує організаційні, 

фінансові та кадрові ресурси. Проте існує й альтернатива – координація дій 

самостійних регуляторних органів. Тепер у жодній країні світу немає моделі 

регулювання, яку б можна було назвати панацеєю від фінансових криз.  

Справедливі аргументи, що можна вказати на підтримку ідеї 

створення мегарегулятора, такі: 

- можливість нагляду на консолідованій основі за фінансовими 

конгломератами, що ведуть свою діяльність у кількох фінансових секторах; 

- уніфікований підхід до різних типів фінансових інститутів 

(гармонізація принципів та правил для всього фінансового сектору); 

-  зміцнення фінансової дисципліни; 

-  забезпечення єдиного підходу до регулювання фінансової системи і 

швидке реагування на можливі негативні зміни. 

Проте деякі науковці виступають проти, до їхніх аргументів можна 

було б віднести такі: 

- висока ймовірність зниження ефективності нагляду за окремими 

секторами фінансового сектору через їхню специфіку; 

- ослаблення ефективності нагляду в період переходу від 

теперішньої банківської системи до мегарегулятора, адаптація 

моделі нагляду до особливостей країни; 
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- необхідність запровадження реформ, що потребують економічних 

затрат для країни; 

- відмінності в цілях регулювання окремих фінансових секторів 

породжують конфлікт інтересів усередині мегарегулятора і, як 

наслідок, породжують зниження його ефективності [189]. 

В Україні організація державного нагляду за фінансовим сектором 

передбачає функціонування НБУ, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. На думку Д. Лук’яненка [135, с. 43–45], те, що 

фінансова влада може концентруватися в одних руках, видається логічним. 

Разом із тим важливим при цьому залишається розмежування регуляторних 

функцій, наприклад, НБУ та органів державної виконавчої влади: «якщо 

компетенції НБУ повинні полягати в забезпечені ліквідності банків країни, то 

органів державної влади – у підтримці платоспроможності тих суб’єктів 

господарювання, які мають стратегічно важливе для національної економіки 

значення». З огляду на певну ризикованість операцій з підтримки рівня 

платоспроможності, важливого значення, на думку Д. Лук’яненка, набуває 

актуальності питання створення спеціального (антициклічного) фонду 

держави, покликаного акумулювати її фінансові ресурси в період 

економічної кризи. Вважаємо, що з огляду на важкий фінансовий стан 

держави, це питання не своєчасне. 

Можна говорити, що на сучасному етапі розвитку інфраструктури 

ринків фінансових послуг України їх інтеграція цілком збігається з сучасною 

методологією формування наглядових структур як у розвинутих країнах, так 

і в країнах, що розвиваються. Забезпечення захисту прав власності всіх 

учасників фінансових ринків, установлення прозорих правил і процедур 

діяльності на основі уніфікованих норм європейського законодавства дасть 

змогу створити конкурентне середовище для інституціональних інвесторів та 

населення з метою розвитку ефективних галузей економіки та підвищення 

добробуту громадян у майбутньому. При цьому необхідно враховувати 
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кількісні критерії масштабів національного фінансового ринку, значущість та 

потенціал розвитку окремих його сегментів. Не можна оминати увагою і  

його якісні показники, а саме аналіз діяльності наявних регуляторів 

фінансового ринку з погляду дублювання функцій та ефективності 

практичної діяльності професійних учасників, досягнутого рівня координації 

наглядових органів, їх сумісність при варіанті відносно автономного 

функціонування. 

Для обрання правильного рішення щодо питання мегарегулятора 

фінансової діяльності в Україні доцільно вивчити зарубіжний досвід.  

У Франції 2010 року створено єдиний мегарегулятор фінансової 

діяльності – Орган пруденційного нагляду (Authorite de controle prudential – 

ACP). Ця організація поєднала в собі Банківську комісію (Commission 

bancaire) та Орган з нагляду за діяльністю страхових компаній і товариств 

взаємного страхування (l`Autorite de controle des assurances et des mutuelles, 

Acam). Особливість діяльності ACP – поєднання незалежності у своїй 

діяльності з «опорою» на Банк Франції.  Ця «опора» проявляється 

насамперед  у кадровій політиці: голова Банку Франції – президент ACP, а 

віце-президент мегарегулятора входить до складу генеральної ради Банку 

Франції; Банк Франції – роботодавець для працівників мегарегулятора; 

бюджет мегарегулятора – додаток до бюджету Банку Франції; ACP 

використовує всю технічну базу Банку Франції. До особливостей діяльності 

цього органу належить насамперед захист прав споживачів фінансових 

послуг і створення «єдиного фронту» (pole partage) з Органом нагляду за 

фінансовими ринками (Authorite desmarches financiers, AMF).  

Основні завдання цієї реформи – підвищення фінансової стабільності, 

забезпечення кращого захисту прав споживачів фінансових послуг і 

представництво інтересів Франції на міжнародній арені. Фінансова 

стабільність проявляється в контролі рівня ризику у фінансовій сфері, 

зокрема банківському та страховому сегменті. Цей орган повинен 

забезпечити здійснення скоординованих макро- та мікроекономічних 
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досліджень, спираючись на досвід Банківської комісії та Органу з нагляду за 

діяльністю страхових компаній і товариств взаємного страхування, а також 

досвід Банку Франції. Однією з головних проблем під час фінансової кризи 

стало забезпечення захисту прав споживачів, а також банківських 

вкладників, клієнтів банківських установ. Завдання ACP у цій сфері вести 

контроль та аналіз за діяльністю банківських установ та їхніх посередників, а 

також відстежувати взаємозв’язок відносин «банк-клієнт» і покращувати цю 

співпрацю. З приводу представництва інтересів Франції на міжнародній 

арені, то тут можна, безсумнівно, говорити, що діяльність ACP базується на 

прийнятих нормах права ЄС,  проте існує і ряд особливостей. Для 

представництва та розв’язання глобальних завдань ACP виконує 4 функції, а 

саме: 

- проводить ліцензування банківських і страхових компаній; 

- веде пруденційний нагляд, зокрема постійний моніторинг 

фінансового стану та операційних показників банківських і 

страхових компаній; 

- наглядає за відповідністю законодавства до інтересів клієнтів 

(відповідність фінансових установ до юридичних і регуляторних 

норм, веде контроль за дотриманням виданих рекомендацій); 

- європейська координація – орган забезпечує підтримання 

фінансової стабільності та конвергенцію ділових практик Європи. 

Для завершення характеристики мегарегулятора у Франції доречно 

навести статистичні дані, а саме: лише за один рік свого існування ACP 

провів 136 виїзних контрольних заходів у кредитних установах та 

інвестиційних компаніях, та 39 – у страхових компаніях; 13 заходів – щодо 

протидії нелегальним фінансовим операціям у пунктах обміну валюти. 

Першим фактом застосування санкцій став штраф розміром 150 тис. євро, 

накладений на Кредитну муніципальну касу Тулона. Також були 

започатковані консультативні ради для кращого аналізу норм і правил, що 

регулюють діяльність банків і страхових компаній.  
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Вбачається, що на даний час існує низка проблем і прогалин у 

вітчизняному банківському законодавстві: потребує вдосконалення механізм 

стрес-тестування банків, постає питання доцільності діяльності 

спеціалізованих банків та ін. Всі вони потребують якісного вирішення для 

забезпечення конкурентноспроможності вітчизняної фінансової системи. 

Оскільки євроінтеграційний курс є орієнтиром для нашої держави,  при 

вдосконаленні національного фінансового законодавства повинен бути 

врахований досвід європейських країн. 
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Висновки до розділу 3 

 

У межах проведеного дослідження щодо вдосконалення правового 

регулювання банківських відносин в умовах адаптації національного 

банківського законодавства до норм і стандартів ЄС встановлено наступне. 

1. 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. Автор вважає, що процес узгодження 

національних норм з європейськими стандартами здійснення  банківської 

діяльності найкраще характеризується терміном «адаптація». Запропоновано 

авторське визначення поняття адаптація банківського законодавства як 

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. 

2. Проаналізовано поняття «acquis communautaire» відповідно до 

тлумачень Європейського суду правосуддя Європейських Співтовариств, а 

також Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до права 

ЄС. 

3. Комплексно проаналізовано норми, які відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС Україна має імплементувати. Визначено що 

15 % від загальної кількості, а саме 58 актів, стосуються безпосередньо 
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фінансового сектору, з яких імплементація щонайменше 20 актів належить до 

компетенції НБУ.  

4. З метою практичного впровадження європейського банківського 

законодавства, відповідно до Концепції НБУ «Імплементація Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та наближення законодавства», встановлено, 

що основні напрями роботи поділені на 4 блоки. Визначено, що вона 

відповідає всім рекомендаціям уряду України в частині імплементації актів 

ЄС та визначає основні підходи до роботи з виконання НБУ зобов’язань за 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Наведено приклади заходів та 

планів щодо імплементації норм права ЄС.  

5. Аналіз вітчизняного законодавства та порівняння його з нормативним 

регулюванням у країнах ЄС (на прикладі Швейцарії) дає підстави 

стверджувати про низку прогалин у механізмі захисту банківської таємниці. 

Норми національного фінансового законодавства мають бути приведені 

відповідно до вимог ЄС, а саме Директиві 2015/849 Європейського 

парламенту та Ради, а це, своєю чергою, відкриває для України 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.  

6. Встановлено, що стрес-тестування банківських установ – один з 

ключових макропруденційних інструментів у ЄС, проте вітчизняні 

дослідження щодо використання стрес-тестування банків залишаються 

фрагментарними. 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. 

7. У контексті діяльності спеціалізованих банківських установ, 

проведено аналіз сучасного стану національного банківського сектору, що 

характеризується своєю універсалізацією. Зазначено переваги та негативні 

риси діяльності спеціалізованих банків у країнах – членах ЄС.  
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8. У межах заходів з адаптації національної банківської системи 

розглянуто процес створення мегарегулятора фінансового ринку. 

Проаналізовано основні моделі банківського регулювання та нагляду 

залежно від структури національної фінансової системи. Для обрання 

правильного рішення щодо запровадження мегарегулятора фінансової 

діяльності в Україні, запропоновано аналіз діяльності єдиного 

мегарегулятора у країні-члені ЄС – Франції.  
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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.  

1. 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.  

2. Вагома група правових актів, що справляють значний вплив на 

регулювання банківських відносин, – програмні документи, затверджені 

Кабінетом Міністрів України, НБУ, Національною комісією з цінних паперів 
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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 року, що реалізує НБУ, реальним викликам фінансового 

сектору; декларація головної цілі Програми розвитку фінансового сектору 

України д 2020 року 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 (значний розмір 

державного банківського капіталу) в активах банківської системи може 

вказувати на її низьку конкурентноспроможність тощо. 

3. 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 
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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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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 
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acquis; проблеми з перекладом норм і стандартів здійснення банківської 

діяльності 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). 

7. 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. 

8. 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. 

9. Проведено комплексний аналіз понять «гармонізація» та 

«адаптація», що закріплені в низці рамкових угод між Україною та ЄС, і є 
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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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ДОДАТОК 1 

 Таблиця Графік імплементації актів законодавства ЄС у 

банківському секторі 

 

 

 

Очікуваний прогрес у 

прийнятті норм ЄС для 

інвестиційних 

компаній 

Положення 

Директиви 

№2006/49/ЄС, 

що 

застосовуються 

Очікувані часові 

рамки 

впровадження в 

Україні 

Початковий капітал Глава 2 4 роки 

Визначення торгового 

портфеля 

Глава 3 4 роки 

Власні кошти Глава 4 4 роки 

Резерви щодо ризиків у 

відповідності до Базеля 1 

(вимоги до капіталу за 

кредитним ризиком; 

вимоги до капіталу за 

ризиком втрати позиції, 

ризиком розрахунків, 

ризиком контрагента 

валютним та товарним 

ризиком ) 

Глава 5,частина 

1 

4 роки 

Решта положень Директиви 6 років 
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ДОДАТОК 2 

Таблиця Приклад заходу для розробки плану імплементації акту ЄС 

№

 

з/

п 

Зміст 

заходу 

Захід з 

виконанн

я 

КПРФС-

2020 

Строки виконання Програми та/або 

проекти допомоги 

ЄС, інших 

донорів. 

Індикато

ри 

виконан

ня 

Відповідаль

ний 

виконавець, 

співвиконав

ці 

1 2 3 4 5 6 7 

Приклад: 

Основне завдання : Розробка та прийняття нормативно – правових актів України, які відповідають 

вимогам Директиви 2013/36/ЄС щодо….. 

Стаття (статті) ….Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року 

про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльнітю кредитних 

організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та скасовує 

Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС 

1 Нормотво

рчі 

заходи: 

Внесення 

змін до 

норматив

но – 

правовог

о акту 

НБУ, 

який 

встановл

ює 

вимоги 

до банків 

стосовно

… 

А.4 IV  квартал 2016 рік- 

розробка проекту 

нормативно-правового 

акту НБУ 

 

І квартал 2017 року- 

погоджено проекту 

нормативно-правового 

акту 

 

Березень 2017 року-

внесення проекту 

нормативно-правового 

акту на розгляд 

Правління НБУ 

Компонент 9 

проекту технічної 

допомоги ЄС « EU 

- Finstar»  

BCP assessment, 

Світовий банк 

Прийнят

тя 

норматив

но-

правовог

о акту 

Департамент 

методології 

Інші 

структурні 

підрозділи 
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 на основі методологічних рекомендацій Уряду України 
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ДОДАТОК 3 

Перелік Директив та регламентів  

у банківському секторі (вибрані) 

 

1. Директива (ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 

листопада 2015 про платіжні послуги на внутрішньому ринку, що вносить 

зміни до Директиви 2002/65/EC, 2009/110/EC , 2013/36/ЄС та Регламенту 

(ЄС) № 1093/2010, і скасовує Директиву 2007/64/EC 

2.Регламент (ЄС) 2015/534 Європейського центрального банку від  17 травня 

2015 року про надання наглядової фінансової інформації (ECB/2015/13) 

3. Рішення (ЄС) 2015/656 Європейського центрального банку від 04 лютого 

2015 року про умови, на яких кредитним установам дозволяється включати 

проміжні прибутки чи прибутки на кінець року до основного капіталу 1 рівня 

відповідно до статті 26(2) Регламенту (EU) № 575/2013 (ЄЦБ/2015/4)  

4. Регламент (ЄС) 2015/847/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 

травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, який 

скасовує Регламент (ЄC) № 1781/2006 

5. Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 

2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей 

відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до 

Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також 

скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту і Ради та 

Директиву Комісії 2006/70/ЕС 

6. Регламент (EU) № 909/2014 Європейського Парлмаенту та Ради від 23 

липня 2014 року про вдосконалення розрахунків за цінними паперами в 

Європейському Союзі та центральні депозитарії цінних паперів, а також про 

внесення змін до Директив 98/26/EC і 2014/65/ЄС та Регламенту (EU) № 

236/201239 
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7. Директива 2014/65/ЄС Європейського Парламенту  та Ради від 15 травня 

2014 року про ринки фінансових інструментів, якою вносяться зміни у 

Директиви 2002/92/ЄC і Директиви 2011/61/ЄС 

8. Регламент (ЄС) 600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 

2014 року про ринки фінансових інструментів та внесення змін до 

Регламенту (ЄС) №648/2012 

9. Директива 2014/57/ЄС Європейського Парламенту  та Ради від 16 квітня 

2014 року  про кримінальні санкції за зловживання на ринку (Директива про 

зловживання на ринку) 

10. Регламент (EU) No 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 

квітня 2014 року стосовно зловживань на ринку (регламент про зловживання 

на ринку), який скасовує Директиву 2003/6/ЕС Європейського Парламенту та 

Ради та Директиви Ради та Комісії 2003/124/EC, 2003/125/EC та 2004/72/EC 

11. Директива 2014/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 

2014 року, яка встановлює рамкові положення щодо оздоровлення і санації 

кредитних установ та інвестиційних компаній і вносить зміни до Директиви 

Ради 82/891/ЄЕС, до Директив 2001/24/ЄС, 2002/47/ЄС, 2004/25/ЄС, 

2005/56/ЄС, 2007/36/ЄС, 2011/35/ЄС, 2012/30/ЄС, 2013/36/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради і до Регламентів Європейського Парламенту та Ради 

1093/2010 та 648/2012 

12.  Директива  2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради  від 16 квітня 

2014 року, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов'язковий 

аудит річних звітів  та консолідованих звітів. 

13. Регламент (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 

квітня 2014 року про особливі вимоги до обов'язкового аудиту суб'єктів 

громадського інтересу та відміну Рішення Комісії 2005/909/ЄК 

14. Директива 2014/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 

2014 року щодо систем гарантування вкладів 
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15. Настанова Європейського центрального банку від 4 квітня 2014 року 

щодо грошово-кредитної та фінансової статистики  (ЄЦБ/2014/15) 

(2014/810/ЄС) 

16. Директива 2014/17/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 04 лютого 

2014 року про кредитні угоди із споживачами щодо жилого нерухомого 

майна та зміни Директив 2008/48/ЄС та 2013/36/ЄС і Регламенту (ЄС) 

№1093/2010 

17. Директива  Ради 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року щодо обов'язкового 

автоматичного обміну інформацією в галузі оподаткування, що вносить 

зміни до Директиви 2011/16/EU  

18. Регламент (ЄС) № 1071/2013 Європейського центрального банку від 24 

вересня 2013 року про баланс сектора грошових - кредитних фінансових 

установ (переглянутий) (ЄЦБ/2013/33) 

19. Регламент (ЄС) 1072/2013 Європейського центрального банку від  24 

вересня 2013 року щодо статистики процентних ставок, які застосовуються 

грошово-кредитними фінансовими установами (переглянутий) (ЄЦБ/2013/34)  

20. Директива 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 

2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний 

нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, що 

вносить зміни до директиви 2002/87/ЄС та скасовує директиви 2006/48/ЄС і 

2006/49/ЄС 

21.  Регламент (ЄС) №575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 

червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та 

інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 

22.  Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 

2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність 

та пов'язані звіти різних видів підприємств, що вносить зміни до Директиви 

2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради і  скасовує Директиви Ради 

78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС 
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23. Регламент (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 

2012 р. про позабіржові деривативи, центральних контрагентів і торгових 

репозитаріїв 

24. Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 

вересня 2009 року про започаткування та ведення діяльності установ по 

роботі з електронними грошима та пруденційний нагляд за ними, що вносить 

зміни до Директив 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС і припиняє дію Директиви 

200/46/ЄС 

25.  Директива 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 травня 

2009 року, якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточний 

розрахунок в платіжних системах та системах розрахунків за цінними 

паперами та Директиви 2002/47/ЄС про механізми застосування фінансової 

застави, яке стосується пов'язаних систем і кредитних вимог 

26.  Директива 2007/64/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 

листопада 2007 року про послуги оплати на внутрішньому ринку, якою 

вносяться зміни до Директив 97/7/ЄС, 2002/65/ЄС, 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС 

та відміняється Директива 97/5/ЄС 

27.  Директива 2007/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 вересня 

2007 року про внесення змін до Директиви Ради 92/49/ЄЕС та Директив 

2002/83/ЄС, 2004/39/ЄС, 2005/68/ЄС та 2006/48/ЄС щодо регламенту та 

критеріїв пруденційної оцінки придбань та збільшення частки у фінансовому 

секторі 

28.  Директива 2006/70/ЄС від 1 серпня 2006 року про визначення 

імплементаційних заходів для Директиви 2005/60/ЕС Європейського 

парламенту та ради в частині визначення терміну "політичні діячі" та 

технічних критеріїв для спрощення процедур належної обачливості щодо 

клієнтів та для виключення засад фінансової діяльності, що здійснюється час 

від часу або обмежено 

29.  Директива 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 

2006 року про внесення змін до Директив Ради ЄС 78/660/ЄЕС про річні 
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звіти певних видів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 

86/635/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових 

установ та 91/674/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти страхових 

компаній 

30.  Регламент Європейського парламенту та Ради 1781/2006 від 15 листопада 

2006 року щодо інформацію про платника, яка супроводжує переказ 

фінансових коштів 

32.  Директива 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 року Європейського 

Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з 

метою відмивання коштів та фінансування тероризму 

32. Директива №2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 

2004 року щодо ринків фінансових інструментів, яка вносить зміни до 

Директив Ради №№ 85/611/ЄЕС та 93/6/ЄЕС, а також Директиви № 

2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради. якою скасовується 

Директива Ради №93/22/ЄЕС 

33.  Директива 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 року про внесення змін до 

Директив 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та 

консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових 

установ та страхових компаній 

34.  Директива 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 

2002 року про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, 

страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті 

та про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 

92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, та Директив Європейського Парламенту 

та Ради 98/78/ЄС і 2000/12/ЄС 

35.  Директива 2002/47/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 06 червня 

2002 року стосовно механізмів застосування фінансової застави 

36. Регламент №1606/2002 Європейського Парламенту і Ради від 19 липня 

2002 року про застосування міжнародних  стандартів бухгалтерського обліку 
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37.  Директива 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 

2001 року про внесення змін до Директив 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 

86/635/ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних 

видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній 

38.  Директива 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 

2001 року про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ 

39.  Директива 98/26 Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 

року про остаточний розрахунок в платіжних системах та системах 

розрахунків за цінними паперами 

40. Директива №94/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 

1994 року про систему гаранутвання депозитів 

41.  Директива Ради ЄС 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 року про 

зобов'язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих в 

країні-члені, які мають головний офіс за межами цієї країни-члена, щодо 

публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів 

42.  Директива 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року про річну звітність та 

консолідовану звітність банків та інших фінансових установ 

43.  Директива Ради 88/361/ЄЕС від 24 червня 1988 року про імплементацію 

статті 67 Договору 

 

 


