ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
На правах рукопису
Коваленко Артем Анатолійович
УДК 347.734

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, член-кореспондент
Національної академії правових наук України
Нагребельний Володимир Петрович

КИЇВ – 2015

2

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ………………………………………..3
ВСТУП ……………………………………………………………………...…… 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

БАНКІВСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………...…………12
1.1. Поняття і сутність банківської діяльності в умовах євроінтеграції …….12
1.2. Банківська діяльність як предмет публічно-правового регулювання …..23
1.3. Регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС ………………..…..43
Висновки до Розділу 1 ……………………….……………………………...…66
РОЗДІЛ

2.

ПРИНЦИПИ

ПРАВА,

НА

ЯКИХ

ГРУНТУЮТЬСЯ

ВІДНОСИНИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) …………………………………………….…...72
2.1 Принципи права та їх значення у регулюванні банківської діяльності …72
2.2. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності …..93
2.3. Принципи (засади) банківського контролю та нагляду ……………...…121
Висновки до Розділу 2 ……………………............…………………………. 146
РОЗДІЛ 3. РОЗШИРЕННЯ НАПРЯМІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

(НА

ПРИКЛАДІ

ПЕРВИННОГО

ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ)………………………………….151
3.1. Поняття і досвід первинного публічного розміщення акцій в Україні та
зарубіжних державах.............................................................………..................151
3.2. Публічно-правове та організаційне підґрунтя діяльності банків на
інвестиційних ринках………………………………………………………..…156
Висновки до Розділу 3 ………………………………………………….…….167
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………...……169
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..……182

3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
БК

Бюджетний кодекс України

ГК

Господарський кодекс України

ЄС

Європейське Співтоваристо, Європейський Союз

ІРО

Первинне розміщення акцій (Іnitial Public Оffering)

КПК

Кримінальний процесуальний кодекс

НБУ

Національний банк України

ПК

Податковий кодекс України

США

Сполучені Штати Америки

ЦК

Цивільний кодекс України

ЦПК

Цивільний процесуальний кодекс

4

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Банківська діяльність є об’єктом
публічного, зокрема фінансово-правового, регулювання. Європейський і
світовий досвід організації та здійснення банківської діяльності свідчить про
те, що банки виступають суб’єктами, учасниками правовідносин, які
виникають у процесі публічної фінансової діяльності (наприклад, коли йдеться
про банківську систему виконання бюджетів, карткове обслуговування
бюджетних установ: виплати зарплат, пенсій, стипендій тощо). Саме через
банки здійснюються безготівкові розрахунки, які нині становлять левову
частку грошових розрахунків у європейських та багатьох інших країнах світу.
Отже, сучасна банківська діяльність пов’язана не лише із залученням та
подальшим розміщенням коштів споживачів фінансових послуг, вона також
опосередковує здійснення публічних фінансових функцій у банківській сфері.
Україна є фінансово залежною державою. Така залежність виявляється у
відносинах із міжнародними фінансовими інституціями. Так, за даними
інформаційних агентств та Світового банку, в жовтні 2015 р. Світовий банк та
Європейський інвестиційний банк уклали угоду про надання Україні 520 млн
доларів США на закупівлю газу; в 2016 р. ЄС планує надати Україні 90 млн
євро на реформи, пов’язані із децентралізацією; також ЄС підготував для
України програму фінансової допомоги, згідно з якою Європейський банк
реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк у 2016 р.
виділять кредит у розмірі понад 1 млрд євро для кредитування українських
виробників через українські банки. У 2015 р. ЄС вже виділив Україні кредит у
розмірі 10 млн євро для відновлення інфраструктури Донбасу та налагодження
роботи тамтешніх органів місцевого самоврядування. Найбільш проблемним у
цих відносинах є питання повернення отриманих кредитів. Зараз в Україні
практично відсутня законодавча база щодо гарантування виконання державою
своїх боргових зобов’язань – здебільшого повернення таких боргів покладається на майбутні покоління, на майбутніх платників податків. Також
невирішеним є питання відбору банків, які залишатимуться фінансово
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стабільними та платоспроможними у процесі перерахування і використання
таких кредитів.
Нині в Україні, за офіційними даними Представництва України при ЄС та
Європейському Співтоваристві з атомної енергії, реалізуються: 1) майже
200 проектів технічної допомоги ЄС на загальну суму близько 262,7 млн євро,
які впроваджуються через національні та регіональні програми допомоги ЄС, а
також програми прикордонного співробітництва, механізм Twinning, освітня
програма Tempus, програма Всеохопної інституційної розбудови та Інструмент
співробітництва з ядерної безпеки; 2) п’ять програм секторальної бюджетної
підтримки ЄС на загальну суму 244 млн євро; 3) програми ЄС, спрямовані на
підтримку макроекономічної стабільності, в межах яких кошти виділяються
для

прямої

бюджетної

підтримки

(покриття

бюджетного

дефіциту),

поповнення золотовалютних резервів НБУ (в межах цих програм Україні вже
виділено коштів понад 2 млрд євро); 4) проекти з гуманітарної допомоги
(загальний обсяг допомоги ЄС Україні, що надається починаючи з липня
2014 р., становить понад 223 млн євро). Також у 2014 р. Європейською
Комісією

було

затверджено

Стратегічні

пріоритети

Інвестиційного

інструменту сусідства (Neighborhood Investment Facility) на 2014–2020 рр. з
бюджетом близько 150 млн. євро. Це зумовлює необхідність подальшого
реформування вітчизняного законодавства відповідно до європейських вимог,
а відповідно вироблення наукових засад реформування банківської діяльності
в Україні.
Усе

це

свідчить про

актуальність

та

необхідність

дослідження

теоретичних і прикладних проблем, пов’язаних із публічно-правовим
регулюванням банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції.
Теоретичною базою дисертаційної роботи є наукові праці таких учених, як
Є.Б. Аббясова, М.М. Агарков, Б.П. Адамик, О.Ф. Андрійко, І.А. Безклубий,
Ю.В. Ващенко, Л.К. Воронова, Д.О. Гетманцев, Н.Ю. Єрпильова, І.Б. Заверуха,
Н.М. Ковалко, А.Т. Ковальчук, О.О. Костюченко, В.Л. Кротюк, Т.А. Латковська,
О.А. Музика-Стефанчук, В.П. Нагребельний, А.І. Некрасов, О.М. Олійник,
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О.П. Орлюк, О.В. Прилуцький, Л.А. Савченко, А.О. Селіванов, В.С. Симов’ян,
М.В. Сідак,

М.В. Старинський,

Г.А. Тосунян,

В.Д. Чернадчук,

Г.Ю. Шемшученко та ін.
Попри значну кількість наукових напрацювань щодо проблем банківської
діяльності питання публічно-правового регулювання банківської діяльності в
Україні в умовах європейської інтеграції комплексно не досліджувалися. Це і
зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її логіку та структуру.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках науково-дослідних тем
Інституту

держави

та

права

ім. В.М. Корецького

НАН

України

«Адміністративно-правові проблеми оптимізації державного управління в
Україні» (2011–2013 рр., державний реєстраційний номер РК 0111U006524),
«Проблеми

адміністративно-правового

регулювання

відносин

органів

публічної адміністрації з громадянами в Україні» (2014-2014 рр., державний
реєстраційний номер РК 0113U007856). Тема дисертації затверджена Вченою
радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 21 червня
2012 року, протокол № 6.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства,
наукових джерел, узагальнення правозастосовної практики уповноважених
органів виявити і проаналізувати особливості публічно-правового регулювання
та правові засади банківської діяльності у процесі євроінтеграції, розробити
науково обґрунтовані пропозиції щодо напрямів їх практичного впровадження.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність розв’язання таких завдань:
– розкрити

поняття

і

сутність

банківської

діяльності

в

умовах

євроінтеграції;
– дослідити

наукові

підходи

до

визначення

понять

«банківська

діяльність», «банківські послуги», «банківські правовідносини»;
– охарактеризувати банківську діяльність як предмет публічно-правового
регулювання;
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– здійснити порівняльно-правовий аналіз правового забезпечення та
публічного регулювання банківської діяльності в Україні та країнах
Європейського Союзу;
– висвітлити процес реалізації принципів права у банківській діяльності в
Україні;
– розкрити сутність принципів організації та здійснення банківської
діяльності, а також банківського контролю та нагляду.
– дослідити

організаційно-правові

основи

діяльності

банків

на

інвестиційних ринках;
– сформулювати

рекомендації

для

правотворчої,

правозастосовної,

нормотворчої, правореалізаційної сфер.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають, змінюються
та припиняються у процесі здійснення банківської діяльності.
Предмет

дослідження

становить

публічно-правове

регулювання

банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції.
Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використано
загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: системний і структурний, за
допомогою яких проаналізовано правові засади регулювання банківської
діяльності (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); за допомогою логіко-семантичного методу
та методу сходження від абстрактного до конкретного поглиблено понятійний
апарат дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.1); порівняльно-правовий метод
використовувався в аналізі зарубіжного та вітчизняного законодавства і
наукових досліджень публічно-правового регулювання банківської діяльності в
різних країнах (підрозділи 1.2, 1.3, 2,3, 3.1, 3.2); формально-догматичний метод
використовувався для доктринального тлумачення правових норм і термінів,
принципів і засад банківської діяльності (підрозділи 2.2, 2.3). Методи
узагальнення та прогнозування застосовано у процесі формулювання
висновків та пропозицій і рекомендацій для правозастосовної практики.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших
у

вітчизняній

фінансово-правовій

науці

комплексним

і

системним
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дослідженням питань публічно-правового регулювання банківської діяльності
в Україні в умовах євроінтеграції. Автор сформулював низку нових положень,
зокрема:
вперше:
– обґрунтовано

положення

про

вдосконалення

публічно-правового

регулювання банківської діяльності як необхідної умови інтеграції банківської
сфери України в європейську банківську систему;
– доведено, що для вітчизняних фінансових установ, зокрема банків, вихід
на міжнародний фондовий і фінансовий ринок є додатковою можливістю
залучати більші фінансові ресурси на міжнародних ринках фінансових послуг,
результатом чого є зростання власного капіталу, що є фактором підвищення
рівня корпоративного управління всередині самої установи та інвестиційної
привабливості для потенційного клієнта;
– аргументовано, що фактори, які впливають та визначають принципи
банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції, поділяються на
об’єктивні фактори (пов’язані з особливостями організації держави та
публічної влади, правової системи тощо, тобто йдеться здебільшого про певні
стабільні фактори) та фактори суб’єктивного характеру (пов’язані з
правосвідомістю, з людським фактором);
– визначено

публічне

фінансово-правове

підґрунтя

первинного

розміщення акцій (Іnitial Public Оffering, IPO), що дає можливість багатьом
банкам уникнути банкрутства у період світових фінансових криз і має важливе
значення для тих банків, які перебувають у процесі реорганізації,
перекуповуються іншими банками;
– аргументовано

чинники

вдосконалення

нормотворення

та

правозастосовної діяльності у банківській сфері. Доведена необхідність
розроблення та затвердження Концепції розвитку фінансового законодавства,
яка б охоплювала стратегії розвитку (реформування, регулювання тощо)
податкових, банківських, бюджетних, грошово-кредитних, валютних відносин.
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У Концепції мають бути відображені мета і завдання державної фінансової
політики у банківській сфері в умовах європейської інтеграції;
удосконалено:
– визначення поняття «принципи банківської діяльності»: це похідні від
принципів фінансового права публічно-правові основи, ідеї, засади, закріплені
на законодавчому рівні, які мають виключно доктринальну природу та на яких
ґрунтується

діяльність

із

створення

фінансових

установ,

здійснення

банківських операцій, надання банківських послуг;
– тлумачення відносин у сфері банківської діяльності, які належать до
фінансових правовідносин. Обгрунтовується роль принципу гласності та
публічності банківської діяльності в умовах розвитку ринку банківських та
інших фінансових послуг, суб’єктами яких є банки;
дістали подальшого розвитку:
– обгрунтування характеристик публічного інтересу. Доведено, що у
фінансово-правових відносинах у сфері банківської діяльності присутній
публічний інтерес, оскільки у цих відносинах задіяні спеціально створені чи
уповноважені державою органи (Центральний банк держави), метою
діяльності яких є сприяння забезпеченню стабільності національної грошової
одиниці;
– аргументація участі банків на інвестиційних ринках. Доведено, що ІРО
банків на вітчизняних і міжнародних біржах сприятиме підвищенню якості
надання банківських послуг;
– тлумачення засад правового та державного регулювання банківської
діяльності. Доведено, що у галузі правового регулювання банківських
відносин важливе значення мають прийняті на державному рівні програмні
документи: стратегії, програми, концепції розвитку тощо. Такі документи
мають

розроблятися

Кабінетом

Міністрів

України

спільно

з

НБУ,

Національною комісією державного регулювання ринку фінансових послуг,
недержавними організаціями (Асоціацією банків України, Незалежною
асоціацією банків України тощо).
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Практичне

значення

одержаних

результатів.

Сформульовані

в

дисертації положення, висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути
використані у: правотворчій сфері – для внесення змін і доповнень до
законодавства, його адаптації до європейських та міжнародних зразків і
стандартів; правозастосовній сфері – для вдосконалення процесу здійснення
банківської діяльності (акт впровадження від 8 жовтня 2015 р. з ЄБРР);
науково-дослідній сфері – для подальших досліджень правових засад
банківської діяльності (лист № 126/362 від 19 жовтня 2015 р. з Центру
банківського права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України; лист від 20 листопада 2015 р. з Науково-дослідного інституту
публічного права); навчальному процесі – при викладанні навчальних
дисциплін «Фінансове право», «Банківське право», «Актуальні питання
фінансового права України», «Правовий статус фінансово-кредитних установ»,
при написанні підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій,
у процесі професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
спеціалістів банківських і позабанківських установ.
Апробація результатів дисертації. Одержані здобувачем у процесі
дослідження висновки, узагальнення та пропозиції оприлюднені під час
виступів на міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблеми
вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі»
(м. Київ, 11 квітня 2012 р.; тези опубліковано), «Здобутки науки у 2014 році»
(м. Київ, 27 грудня 2014 р.; тези опубліковано), «Держава і право в умовах
глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпропетровськ, 6–7 лютого 2015 р.;
тези опубліковано), «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації:
реалії та перспективи» (м. Київ, 13–14 березня 2015 р.; тези опубліковано),
«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі»
(м. Житомир, 14 травня 2015 р.; тези опубліковано), «Регіональна політика і
децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів»
(м. Київ, 25 травня 2015 р.; тези опубліковано).
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Публікації. Результати дослідження повною мірою відображені в
13 наукових працях, 6 із яких – наукові статті у вітчизняних фахових виданнях
з юридичних наук, 1 – у зарубіжному фаховому виданні, 6 – тези доповідей за
матеріалами наукових конференцій.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які
об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел.
Загальний обсяг дисертації становить 199 сторінок, у тому числі 181 сторінка
основного

тексту,

(173 найменування).

список

використаних

джерел

на

18

сторінках
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Поняття і сутність банківської діяльності
в умовах євроінтеграції
Для України в умовах сьогодення особливо актуальним є питання
банківської діяльності, яка пов’язана одночасно з публічною та приватною
фінансовою діяльністю. На особливу увагу заслуговують питання про
організацію цієї діяльності у процесі залучення до неї іноземних елементів,
суб’єктів господарювання, що мають відокремлені підрозділи чи/та
материнські компанії за кордоном, наприклад, у країнах Європи. Попри
широке коло таких суб’єктів існує потреба у спрощенні доступу до участі у
банківській діяльності, у створенні правових, економічних, фінансових
гарантій для її учасників. У цих складних і багатоаспектних процесах варто
враховувати європейське законодавство, досвід організації банківської
справи.
Україна, як європейська країна, визначила курс на зближення,
гармонізацію

законодавства,

що

регулює

банківську

діяльність,

із

законодавством ЄС. Отже, у контексті даного дослідження передусім
потребує з’ясування поняття «банківська діяльність» саме в умовах
євроінтеграції, адже воно є ключовим для всіх банківських відносин.
Слушним є твердження про те, що банківська діяльність попри наявність
у ній приватної складової має публічний характер, що знаходить свій прояв у
забезпеченні її змісту через юридичну діяльність – об’єктивовану,
опосередковану правом, інтелектуально-вольову, управлінську й іншу
діяльність компетентних організованих структур [137, с.16].
Згідно із ст. 2 Закону «Про банки і банківську діяльність» банківська
діяльність – це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних
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осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та
на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та
юридичних осіб. На аргументовану думку професора І.А. Безклубого,
наведене законодавче визначення є дещо звуженим, оскільки містить лише
перелік трьох так званих класичних видів послуг, що можуть надавати
банківські установи своїм клієнтам. Проте без отримання банківської ліцензії
не дозволяється здійснювати одночасно діяльність із залучення вкладів та
інших коштів, що підлягають поверненню, і надання кредитів, а також
ведення рахунків. Відповідна діяльність може здійснюватися банком за умов
дотримання ним встановлених законодавством спеціальних економічних
нормативів (наприклад, обов’язкове формування мінімального статутного
капіталу та резервного фонду, нормативи ліквідності) та застережень
(наприклад, збереження банківської таємниці, здійснення фінансового
моніторингу), наявності фахового персоналу, технічних засобів, створення
інфраструктури (наприклад, організація філій, відділень, центрів), постійного
розширення та зростання якості банківських послуг [18, с.65].
Держава як організація публічної влади для реалізації своїх завдань і
функцій повинна мати відповідні фінансові ресурси. Банківська діяльність є
одним з елементів фінансової діяльності у державі, при цьому складність
банківської діяльності полягає в тому, що вона охоплює обіг як державних,
так і приватних фінансів. Суть фінансової діяльності держави в банківській
сфері полягає у тому, щоб враховуючи закони ринкової економіки, впливати
на розвиток кредитно-фінансових інститутів, сприяти отриманню ними
прибутків, а завдяки цьому – підтримувати стабільність усієї кредитнобанківської системи та довіру до неї з боку населення і, водночас,
здійснювати державний вплив через банківську систему на економічний
розвиток суб`єктів господарювання, впливати на зростання обсягу державних
фінансів та їх подальший обіг у фінансовій сфері [124, с.13].
У

дослідженнях

діяльності держави

банківської

діяльності

як

елемента

фінансової

зазначається, що «фінансова діяльність держави в
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банківській сфері полягає в тому, щоб, спираючись на закони ринкової
економіки, впливати на розвиток кредитно-фінансових інститутів, сприяти
отриманню ними прибутків, а завдяки цьому – підтримувати стабільність
усієї кредитно-банківської системи та довіру до неї населення» [81, с.49].
Наведене дає підстави стверджувати про те, що банківська діяльність має
публічну фінансову-правову природу.
Поняття «банківська діяльність» тісно пов’язане з поняттям «банк», а
сам банк є особливим фінансовим інститутом, який покликаний здійснювати
банківську діяльність. Не тому діяльність банківська, що нею займається
банк, а банк тому і банк, що він здійснює банківську діяльність… До
головних ознак банку, на переконання Т.А. Латковської, належать такі:
1) банк як юридична особа може бути державною установою або
суб’єктом комерційної діяльності, спрямованої на отримання прибутку;
2) банк створюється у формі відкритого акціонерного товариства або
кооперативного банку;
3) банк не просто здійснює банківські операції, а в сукупності здійснює
такі банківські операції як: депозитні, кредитні та розрахункові;
4) банк зобов’язаний мати статутний фонд (капітал);
5) банк володіє спеціальною компетенцією, тобто він отримує
прибуток тільки шляхом здійснення визначених операцій;
6) банк діє на підставі ліцензії, виданої НБУ;
7) банк виступає ключовим елементом банківської системи [63, с.88,
89].
Стосовно доктринальних визначень розглядуваного поняття «банківська
діяльність», то вони є досить різноманітними – у одних робиться акцент на
суб’єктному складі, в інших – на об’єктному; треті вважають, що банківську
діяльність необхідно визначати виходячи із визначення меж тієї сфери
соціально-економічного життя чи тих суспільних відносин, регулювання
яких повинне здійснюватися самим банківським правом [78, с.16]; четверті
акцентують увагу на діях у межах діяльності. На наше переконання,
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виводити визначення, спираючись на якусь одну характерну рису чи
виключний критерій, означає завідомо звужене його тлумачення. Отже,
банківська діяльність розуміється як:
– особливий

вид

господарської

діяльності,

що

систематично

здійснюється спеціальними суб’єктами (банками) на підставі ліцензії
(дозволу) НБУ, спрямовану на здійснення банківських операцій та надання
банківських послуг, функціонування та розвиток банківської системи,
реалізацію грошово-кредитної політики держави… Банківська діяльність є
особливою, оскільки вона не припускає можливості об’єднання її з іншими
видами господарської діяльності [63, с.91, 92]. Дане визначення, на нашу
думку, має певні неточності. Так, це стосується розуміння банківської
діяльності як виду господарської діяльності, що здійснюється на підставі
ліцензії чи дозволу НБУ. При цьому не слід забувати як про регуляторну, так
і про банківську діяльність, що здійснює сам НБУ.
– визначене законодавчими актами України право банків та кредитних
установ реалізувати статутні функції та повноваження, здійснювати
банківські операції в інтересах юридичних та фізичних осіб, надавати їм на
підставі отриманих ліцензій банківські послуги, а також здійснювати в межах
наданої компетенції іншу дозволену діяльність від свого імені та за власний
рахунок [13, с.53]. Автори даного визначення розглядають у широкому
значенні, поширюючи банківську діяльність й на інші кредитні установи,
окрім банків;
– систематичне

здійснення

кредитними

організаціями,

з

метою

отримання прибутку, банківських операцій, перелік яких закріплений
законодавством [142, с.11]. Наведене визначення виключає можливість
центрального банку держави здійснювати банківську діяльність, оскільки
метою його діяльності не є отримання прибутку;
– широкий спектр відносин, що передбачають і визначають фінансовоекономічну спроможність і потенціал держави [45, с.21]. Запропоноване
визначення, на наш погляд, не містить суттєвих ознак розглядуваної
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діяльності, що загалом не дозволяє належним чином відмежувати її від інших
видів господарської діяльності;
– систематична підприємницька діяльність, здійснення якої передбачає
вчинення банківських правочинів та операцій [18, с.65]. Пропонуючи таке
визначення, професор І.А. Безклубий також формулює визначення поняття
ліцензована банківська діяльність (підприємницька діяльність банку на
підставі ліцензії НБУ з надання фінансових послуг фізичним та юридичним
особам шляхом залучення грошових коштів та їх розміщення, а також
здійснення розрахункових операцій, операцій з цінними паперами і
валютними цінностями, та інших банківських операцій з метою отримання
прибутку) і неліцензована банківська діяльність (підприємницька діяльність
банку з надання відплатних фінансових та інших послуг фізичним та
юридичним особам, що не передбачає здійснення банківських операцій) [18,
с.66]. При цьому варто зауважити, що І.А. Безклубий запропонував
визначення банківської діяльності комерційних банків, вказавши, що це
підприємницька діяльність, а за ГК України така діяльність має на меті
отримання прибутку, що виключається для діяльності НБУ;
– сукупність базових (виключних) та/або окремо взятих небазових
(додаткових, допоміжних тощо) банківських операцій і правочинів, які
спрямовані на отримання прибутку і здійснюються банками та іншими
кредитно-фінансовими установами, і які становлять виключні правоздатність
та вид діяльності вказаних суб’єктів господарювання, з приводу грошей,
цінних паперів, валютних цінностей та інших фінансових інструментів як
засобів платежу, заощадження і товару [41, с.7]. Наведене визначення, на
нашу думку, є переважно економічним, а не правовим. Також цитований
автор детально не розкриває ті операції та правочини, що охоплюються
банківською діяльністю;
– право банків та кредитних установ, визначене законодавчими актами
країни реєстрації, реалізувати статутні функції та повноваження, здійснювати
банківські операції в інтересах юридичних та фізичних осіб, надавати їм на
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підставі отриманих ліцензій банківські послуги, а також здійснювати в межах
наданої компетенції іншу дозволену діяльність від свого імені та за власний
рахунок. Банківська діяльність відповідно до основних цілей, завдань,
функцій та операцій може розглядатися як виключна, оскільки не може
поєднуватися з іншими видами підприємницької діяльності (наприклад,
страхування) [125, с.45]. Необхідно відзначити, що банківську діяльність для
банків, які вже офіційно набули статусу такої установи, не варто обмежувати
лише правом банків, адже надаючи цілий спектр послуг, банк має не лише
права, а й коло обов’язків.
Деякі автори пропонують розглядати поняття «банківська діяльність» у
вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні, визначаючи
банківську діяльність, можна говорити тоді, коли діяльність спрямована на
виконання певної сукупності банківських операцій, за умови надання
дозволу, на виконання яких юридична особа отримує статус банку. До числа
таких операцій належать залучення у вклади грошових коштів фізичних та
юридичних осіб; розміщення їх від власного імені, на власних умовах та на
власний ризик; відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та
юридичних осіб. У широкому розумінні банківська діяльність включає не
тільки комплекс банківських операцій, але й порядок організації та
функціонування банків, тобто «відносини з приводу функціонування
банківської системи, виникнення та розвитку її елементів» [44, с.15; 118,
с.113].
Інколи

до

банківської

діяльності

пропонується

відносити

і

конструювання банківської системи, а оскільки банківська система включає в
себе певні структурні елементи, то необхідно узгоджувати взаємодію всіх її
елементів. Тоді банківську діяльність можна визначити як систему правових
дій спеціальних суб’єктів, як учасників єдиної банківської системи. При
цьому визначати банківську діяльність необхідно виходячи з визначення меж
тієї сфери соціально-економічного життя чи тих суспільних відносин,
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регулювання яких повинне здійснюватися самим банківським правом [78,
с.16].
Ліцензована, професійна діяльність банківської установи, спрямована на
розвиток і реалізацію широкого спектру якісних банківських послуг, які
надаються клієнту на підставі цивільних правочинів. При цьому, отримання
ефективних економічних результатів у процесі споживання відповідних
фінансових послуг здійснюється за допомогою системи техніко-юридичних
засобів – банківських операцій, які здійснює банк [18, с.79].
Стосовно
виокремлюють

характерних
такі:

рис

банківської

1) систематичність

діяльності,

банківських

то

операцій

вчені
не

в

кількісному виразі, а як єдність та неподільність; 2) загальна комерційна
спрямованість проведення банківських операцій; 3) діяльність здійснюється
особливими суб’єктами – кредитними організаціями, головне місце серед
яких

займають

банки;

4) правила

здійснення

банківської

діяльності

знаходяться під захистом держави [142, с.11].
Інші науковці визначають такі характерні риси банківської діяльності:
банківська діяльність – це особливий вид господарської діяльності;
банківська діяльність являє собою сукупність банківських операцій та
банківських послуг; банківська діяльність здійснюється спеціальними
суб’єктами (банками); для здійснення банківської діяльності необхідною
умовою є отримання ліцензії (дозволу) НБУ; банківська діяльність має
систематичний

характер;

банківська

діяльність

спрямована

на

функціонування та розвиток банківської системи, реалізацію грошовокредитної політики держави [63, с.92].
Сучасна

банківська

діяльність

характеризується,

по-перше,

законодавчими параметрами (визначені Законом України «Про банки і
банківську діяльність», які вказують на те, що право здійснювати банківську
діяльність належить банку тільки після отримання банківської ліцензії, яка
надається НБУ на підставі клопотання банку за наявності визначених
законодавством

документів),

по-друге,

сутнісними

параметрами
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(характеризують зміст та способи здійснення банківської діяльності [63,
с.90].
Досить

часто

поняття

«банківська

діяльність»

визначається

за

допомогою іншого поняття – «ринок банківських послуг», яке охоплюється
змістом більш загального поняття «ринок фінансових послуг». Взагалі, ринок
банківських послуг – це сфера підприємницької діяльності з приводу
грошових відносин, об’єктом яких є послуги, що надаються банками
фізичним та юридичним особам. Саме на ринку банківських послуг
здійснюється відповідна професійна діяльність банківських установ [18,
с.64].
На увагу і підтримку заслуговує думка професора І.А. Безклубого, який
зазначає, що діяльність банків будується на підставі принципів грошового
ринку, одним з яких є здійснення діяльності банків у межах реально
залучених

коштів…

Деякі

види

фінансових

послуг

можуть

бути

запропоновані споживачам одночасно за участю фахівців різних сфер
діяльності (наприклад, операції з цінними паперами можуть здійснюватись
як у межах фондового ринку, так і ринку банківських послуг). Об’єктом
відносин є дії, пов’язані з перерозподілом грошових коштів, суб’єкти яких
беруть участь у грошовому обігу [18, с.63-64].
Аналізуючи сучасну діяльність банків Франції, відомі фахівці у цій
галузі К. Гавальда та Ж. Стуфле наголошують, що приймання вкладів і
розподіляння кредитів залишаються ядром банківської діяльності, проте,
зараз вона збагатилась різноманітними послугами, винагорода за надання
яких, забезпечується постійно зростаючою частиною їх ресурсів [33, с.12-13].
У цьому контексті варто наголосити, що Закон України «Про банки і
банківську діяльність» у ст. 47 містить перелік операцій, що можуть
здійснювати банки на території України.
У фінансово-правовій літературі обгрунтовано наголошується на
необхідності розмежування діяльності банків, що здійснюється за допомогою
банківських операцій (наприклад, приймання вкладів юридичних і фізичних
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осіб) та діяльності суб’єкта, яка не передбачає відповідних технікоюридичних дій (наприклад, надання консультаційних та інформаційних,
електронних

та

інформаційно-довідкових

послуг

щодо

банківських

операцій). Як слушно наголошує І.А. Безклубий, «на базі основних послуг
сучасна банківська установа формує та здійснює професійну діяльність з
використанням широкого спектра фінансових інструментів… Стабільно
працюючий банк, який пропонує комплекс банківських послуг, розуміє, що
отримання доходу прямо пропорційне кількості залучення клієнтів, які в
свою чергу залишаються з відповідною банківською установою, якщо
остання зможе задовольнити будь-які їх фінансові потреби» [18, с.69].
Професор

А.О. Селіванов

вважає,

що

банківські

операції,

які

відображають банківську діяльність, це по суті, угоди, які за своєю правовою
природою спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав
і обов’язків. Вони складають предмет діяльності банків, наприклад,
приймання вкладів, облік векселів, відкриття банківського рахунку та інші
[13, с.26].
На наш погляд, нині банківські послуги, які надаються у межах
банківської діяльності, являють собою професійну діяльність банку, що
здійснюється на основі спрямована на задоволення потреб клієнтів банків
(споживачів таких послуг) з метою отримання прибутку.
Сучасна банківська діяльність здійснюється у межах відносини за
участю кредитних установ, їх клієнтів (юридичних і фізичних осіб), держави
в особі центрального банку. У найбільш широкому розумінні банківська
діяльність охоплює собою визначені законодавством цілеспрямовані дії НБУ,
кредитних установ, як вітчизняних, так і зарубіжних, спрямована на
створення сприятливих умов для залучення тимчасово вільних коштів
юридичних і фізичних осіб з метою їх подальшого надання та використання
на взаємовигідних умовах.
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Межі діяльності правосуб’єктності банків у різних державах різні.
Приміром, у Словенії приймання депозитів від фізичних осіб згідно з
законом про банківську справу (Official gazette of RS, № 131/06)
дозволяється лише банкам та ощадним банкам, що отримали
ліцензією від Банку Словенії (Banka Slovenije), у той час, коли надання
кредитів

може

здійснюватися

небанківськими

фінансовими

установами, незважаючи на те, що в законодавстві ця послуга
визначається як банківська. Як світчить банківські статистичні данні,
рівень концентрації ринку в Словенії значно вищий, ніж у середньому
по Єврозоні, але розбіжність між ними зменшується [17, с.130].
В умовах євроінтеграції розглядувана діяльність має враховувати
європейські стандарти, ключові принципи (засади) здійснення банківської
діяльності,

банківського

контролю

та

нагляду.

У

цьому

контексті

заслуговують на особливу увагу документи Комітету з банківського
нагляду (далі – Базельського комітету1). Йдеться, зокрема, про
Базельську угоду про міжнародне наближення розрахунку капіталу та
стандартів капіталу 1988 р. (Basel Capital Accord), більш відому як
Базель I. (угода містила три основні постулати: капітал банку

1

Базельський Комітет з питань банківського нагляду (англ. Basel Committee on Banking Supervision)
створений у 1974 р. при Банку міжнародних розрахунків («Committee on Banking Supervision of the Bank for
international Settlements»). Його засновниками виступили центральні банки та органи нагляду країн G10.
Нині державами-членами Комітету є: Австралія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Гонконг,
Індія, Індонезія, Італія, Іспанія, Канада, КНР, Південна Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди,
Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, Сингапур, США, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція,
Японія.
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складається з основного та додаткового; банки повинні визначити і
сформувати такий розмір капіталу, який був би достатнім для покриття
кредитного ризику; у будь-який момент часу співвідношення між
капіталом банку та його активами, взятими з урахуванням коефіцієнта
кредитного ризику, не повинно бути меншим 8%) [17, с.8].
Нині інтеграція у фінансовій сфері, як слушно наголошує
А.І. Некрасов, розцінюється інститутами ЄС як важлививй засіб
формування

єдиного

інтеграційного

ринку,

як

один

із

шляхів

політичного об’єднання. Спираючись на принципи внутрішнього ринку,
інститути та органи ЄС постійно ведуть політику поступового
обмеження

повноважень

держав-членів

у

сфері

регулювання

фінансових, зокрема банківських послуг і передачі більшого обсягу
компетенції від держав до управляючих структур [76, с.9].
Розглядаючи питання банківської діяльності в ЄС, вітчизняні
науковці констатують, що основна увага європейських та міжнародних
фінансово-правових норм стосується питань достатності капіталу та
ризикам. Зважаючи на це, в українське законодавство доцільно
запровадити

такі

концентраційний,
операційний,

категорії

ризику:

сек’юритизаційний,

ліквідності.

Також

контрагентний,
ринковий,

доцільно

доповнити

залишковий,
відсотковий,
вітчизняне
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згідно

законодавство

з

нормами

ЄС

певними

вимогами

щодо

допустимого обсягу фінансових втрат та його інформування: а) банк
повинен повідомляти регулятора про будь-які власні фінансові втрати;
б) банк не може зазнати фінансових втрат в розмірі 25% свого
регуляторного капіталу; в) банк не може зазнати фінансових втрат,
сукупний обсяг яких перевищує 800% його регуляторного капіталу [126,
с.201]. Ми цілком підтримуємо подібні пропозиції і вважаємо за
доцільне

розширювати

вітчизняне

банківське

законодавство

перевіреними на практиці нормами законодавства ЄС.
Підсумовуючи

викладене,

слід

зазначити,

що

розуміння

банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції зазнає певних
змістовних змін. Проте суттєво ці зміни на впливають на сутністьвласне
самої діяльності. Дійсно, певною мірою розширюється сфера впливу
контролюючих

органів;

результати

банківської

діяльності

стають

відкритішими. Водночас не змінюється концептуальний підхід до охоплення
банківською діяльністю сфери залучення та розміщення коштів, валютнообмінних операцій. І в цьому контексті вітчизняне банківське законодавство
відповідає

загальним

законодавства.

положенням

європейського

банківського
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1.2. Банківська діяльність як предмет
публічно-правового регулювання
Важливим

у

контексті

дослідження

банківської

регулювання,

з’ясування

даної

дисертаційної

діяльності
відносин,

як
що

роботи

сфери

є

питання

публічно-правового

виникають

між

банком

та

уповноваженим органом держави. Спираючись на наукові напрацювання у
даній сфері [1, с.10], вважаємо, що характерними рисами таких відносин є
такі:
1) дані правовідносини є публічно-правовим (це пов’язане із тим, що
одна із сторін представляє публічний фінансовий інтерес держави, а НБУ є
органом державного управління);
2) обов'язковим

суб'єктом

цих

правовідносини

є

держава

чи/та

уповноважені нею органи (Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів
України, НБУ, Держкомфінмоніторинг, Національна комісія регулювання
ринків фінансових послуг в Україні), які виступають в якості одержувачів
інформації;
3) це відносини «влади і підпорядкування» (приміром, у відносинах
«НБУ-комерційний банк», «орган публічної влади-комерційний банк»
останній виступає в ролі зобов'язаного (підлеглого) суб'єкта). Слід
зауважити, що підпорядкування у даних відносинах означає те, що НБУ та
владні органи створюють нормативно-правове підґрунтя для діяльності
комерційних банків; підпорядкування у даному випадку розуміється як
правова залежність від приписів певних органів;
4) виконання

банками

своїх

обов'язків

забезпечується

заходами

юридичної відповідальності (як приклад, можна навести ст. 73, 74 Закону
України «Про банки і банківську діяльність»). Так, у випадку порушення
банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки НБУ його
вимог, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам
вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами
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або міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій
до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності
банківської системи, НБУ адекватно вчиненому порушенню або рівню такої
загрози має право застосувати заходи впливу, до яких належать: 1) письмове
застереження; 2) скликання загальних зборів учасників, спостережної ради
банку, правління (ради директорів) банку; 3) укладення письмової угоди з
банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити
заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку,
підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи
управління ризиками тощо; 4) зупинення виплати дивідендів чи розподілу
капіталу в будь-якій іншій формі; 5) встановлення для банку підвищених
економічних нормативів; 6) підвищення резервів на покриття можливих
збитків за кредитами та іншими активами; 7) обмеження, зупинення чи
припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;
8) заборона надавати бланкові кредити2; 9) накладення штрафів на: керівника
банку; банк; банк та/або керівника банку; власників істотної участі;
10) тимчасова, до усунення порушення або скасування заходів впливу,
передбачених цією статтею, заборона використання власником істотної
участі в банку права голосу придбаних акцій (паїв); 11) тимчасове, до
усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади;
12) позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;
13) віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;
14) відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.
У грошово-кредитних відносинах банківська діяльність «сформувала
свій реальний сектор відносин і знайшла свій предмет правового
регулювання, оскільки кредитний механізм контролюється державою і не
може обійтись без створення розгалуженої системи норм і відповідно –

2

Бланковий кредит – це кредит без забезпечення, виданий лише під зобов'язання позичальника його
повернути.
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правовідносин» [125, с.39]. І йдеться перш за все про фінансово-правові
норми. Наведена думка має чимало підтверджень, зважаючи на те, що власне
банківські відносини за своїм характером є публічно-правовими, оскільки
обумовлюються об'єктивними чинниками, зокрема, наявністю правової
форми публічної фінансової діяльності, яка виключно законами встановлює
засади створення і функціонування фінансового, грошового та кредитного
ринків, статус національної валюти тощо [30, с.10] (підтвердженням цього є
п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України).
Коли виникає необхідність розгляду того чи іншого питання у площині
фінансово-правового регулювання, то основна увага звертається насамперед
на наявність чи відсутність публічно-правових відносин, що підпадають під
правове регулювання.
Публічність у банківському праві – це: спільні інтереси людей, як
спільноти індивідуумів, які є клієнтами кредитних установ; об'єктивовані
умови нормального існування та діяльності кредитних установ; колективна
самоорганізація, саморегулювання і самоврядування банківської системи;
організація, регулювання і управління банківською системою з боку держави
в інтересах усього суспільства [137, с.157].
Якщо вести мову про банки як учасників публічно-правових відносин, то
слід виходити із того, що існує, принаймні, три концепції публічно-правових
відносин: 1) теорія інтересу або «теорія суспільного блага» (за цією теорією
публічно-правовим визнається будь-які суспільні відносини, якщо в їх межах
реалізується громадський, публічний інтерес); 2) теорія суб'єкта (за цією
теорією публічно-правовими визнаються відносини, суб'єктом яких виступає
публічний суб'єкт); 3) теорія галузі права (відповідно до цієї теорії відносини
є «публічно-правовими», якщо вони регулюються публічної галуззю права).
Зважаючи на різні підходи й теорії публічно-правових відносин, у науці
запропоновано виокремлювати такі ознаки розглядуваних відносин: а) в них
реалізується публічний інтерес; б) регулюються нормами публічного права;
в) регулюється за допомогою імперативного методу; ґ) містять в якості
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обов'язкового суб'єкта публічно-правове утворення чи інший суб'єкт, який
представляє його; г) носить характер владних відноисн, де публічно-правове
утворення або особа, яка представляє його, виступає в ролі пануючого
суб'єкта [1, с.13]. Отже, у публічних банківських відносинах центральне
місце посідає НБУ як представник і виразник публічного інтересу держави.
Публічно-правові відносини банків поділяються на дві групи [1, с.14]:
1) правовідносини, в яких банк виступає в якості зобов'язаного суб'єкта
(наприклад, матеріальні податкові правовідносини, в яких банк виступає в
ролі платника податків; організаційні податкові правовідносини, в яких банк
виступає в ролі постачальника інформації для податкового органу);
2) правовідносини, в яких банк виступає в якості суб'єкта, наділеного
державою відповідними додатковими повноваженнями (прикладом можуть
бути контрольні правовідносини, в яких банк виступає в ролі суб'єкта
контролю).
Також можна виокремити інші групи публічно-правових правовідносин
за участю банків:
а) відносини, в яких банк виступає як господарюючий суб'єкт;
б) відносини, в яких банк виступає об'єктом державного регулювання;
в) відносини, в яких банк здійснює публічні функції, або сприяє їх
здійсненню (податкові відносини; відносини, що виникають у процесі
здійснення податкового контролю, в рамках яких банки зобов'язані надавати
контролюючому податковому органу інформацію про платника податківклієнта банку; відносини, що виникають при здійсненні банками контролю за
дотриманням організаціями порядку ведення касових операцій; відносини, що
виникають у процесі здійснення банками функцій агентів державного
валютного контролю, в рамках яких банки контролюють дотримання
валютного законодавства; відносини, що виникають у процесі здійснення
заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом) [1, с.15-16].

28

Системне дослідження засад банківської діяльності зумовлює звернення
до розмежування приватних і публічних фінансів, до предмета фінансового
права (фінансово-правового регулювання).
Нині у фінансово-правовій науці загалом вже сформовано більш-менш
узагальнений підхід у розмежуванні приватних і публічних фінансів
(наприклад, у роботах А.А. Нечай, О.А. Музики-Стефанчук, С.О. Ніщимної).
Система фінансового права завжди детермінується системою публічних
фінансів, що складаються з окремих якісно виокремлених в силу свого місця
у розгалуженому та складному ланцюгу розподільних відносин ланок цільної
сфери публічних фінансів, які, незважаючи на це, залишаються за своєю
об’єктивною економічною суттю єдиними, однорідними [90, с.96].
Предметом фінансового публічно-правового регулювання не є фінанси
взагалі як вичерпна сукупність всіх грошових коштів у державі, а лише
публічні фінанси, тобто ті, власником яких є держава і територіальні
громади; публічний аспект фінансів відмежовує предмет регулювання,
проводить межу між публічними і приватними фінансами [31, с.6].
Професор П.С. Пацурківський розмежовує об’єктивний та матеріальний
предмет фінансового права. Так, об’єктивним предметом фінансового права є
розподільні і перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів. Межі
фінансового права визначаються межами публічних фінансів, а його
система – системою публічних фінансів [90, с.99]. Матеріальним предметом
фінансового права виступають публічні фінанси, які є за своєю суттю
розподільними та перерозподільними суспільними відносинами, або, інакше
кажучи, розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних
фінансів. Це відносини не є грошовими, хоча без посередництва грошей вони
не можливі в принципі. Це відносини не владні, не управлінські суспільні
відносини,

оскільки

сенсом,

змістом

фінансових

відносин

є

не

підпорядкування волі одного суб’єкта – державі волі іншого суб’єкта,
наприклад, платника податків, а розподіл та перерозподіл суспільних благ.
Нарешті, це не відносини власності, а відносини з приводу розподілу та
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перерозподілу частини приватної власності задля задоволення загального,
публічного інтересу [90, с.95]. У даному випадку наголос робиться на тому,
що приватний інтерес у підсумку забезпечується завдяки розподілу та
перерозподілу приватних фінансів.
Загалом даний підхід ґрунтується на теоретичних розробках проблем
публічних фінансів, здійснених французьким вченим П.-М. Годме. Він
вважав, що відмінності приватних і державних (публічних) фінансів
характеризуються наступним: 1) держава може в примусовому порядку
забезпечити свої доходи за допомогою системи оподаткування, і в той же час
відсутнє примусове виконання щодо самої держави. Приватні особи не
можуть в примусовому порядку забезпечити свої доходи і, отже, можуть
виявитися не в змозі виконати свої зобов'язання; 2) державні фінанси
пов'язані з грошовою системою, яка управляється державою. У той же час
дана

система

не

залежить

від

волі

приватного

власника,

який

розпоряджається своїми фінансами; 3) приватні фінанси орієнтовані на
отримання прибутку; державні фінанси, навпаки, – засоби здійснення так
званого загального інтересу; 4) розміри державних фінансів набагато більші,
ніж розміри приватних фінансів, якими розпоряджаються окремі особи [35,
с.41-42].
У французькій юридичній науці фінансове право інколи іменується як
«право публічних фінансів», «публічне фінансове право» (це зустрічається,
приміром, у роботах французького вченого П.-М. Годме). При цьому
вважається, що публічне фінансове право ділиться на три частини. Перш за
все, існує податкове право, об'єктом якого є податки в широкому сенсі.
Також існує право бухгалтерського обліку публічного сектора, об'єктом
якого є сукупність правил, що відносяться до включення сум в рамки
рахунків публічних

бухгалтерій

(бухгалтерій публічних організацій).

Нарешті, існує право публічних фінансів, норми якого спрямовані на
організвцію фінансової діяльності суб'єктів публічного права і асимільованих
суб'єктів приватного права [112].
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Звичайно, розуміння предмету фінансового права, що склалося у
соціалістичний період розвитку суспільства, не може бути механічно
перенесене у новий період суспільного розвитку без шкоди для держави,
органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому без порушення
основоположних принципів та засад функціонування громадянського
суспільства і правової держави як його ядра [90, с.94]. У продовження
наведеної думки варто додати, що положення зарубіжної юридичної науки
також не слід механічно перекладати на постулати вітчизняної науки,
оскільки існують особливості правової системи кожної держави.
Слушною є думка про те, що фінансово-правовий аспект регулювання
відносин, пов’язаних із рухом публічних фондів коштів, визначається низкою
обставин, які характеризують фінансові правовідносини наступним:
1) фінансові правовідносини виконують функцію мобілізації коштів до
публічних грошових фондів;
2) на підставі нормативних актів ці кошти спрямовуються на виконання
завдань і функцій держави, органів місцевого самоврядування;
3) визначають умови виникнення грошових відносин, їх зміни та
припинення;
4) визначають

функції

органів

держави,

особливо

в

кредитно-

розрахунковій сфері, із забезпечення щоденного фінансового контролю
[63, с.24; 143, с.35].
Якщо розглядати банківську діяльність у межах предмета фінансового
права, то слід зазначити, що фінансово-правове регулювання цієї діяльності
спрямоване на виконання таких завдань: залучення в обіг тимчасово вільних
коштів юридичних і фізичних осіб; розвиток кредитних відносин; мінімізація
ризиків, притаманних банківській діяльності; захист інтересі клієнтів банків;
захист від
банківських

монополізації
послуг;

та

недобросовісної

установлення

конкуренції

одноманітних

правил

на ринку
вчинення

банківських операцій, а також правового режиму та гарантій банківської
діяльності [137, с.30].
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У контексті викладеного виникає питання: що

являє собою власне

предмет фінансового права і фінансово-правового регулювання та яким є
його поширення на банківські відносини.
Вважається, що предметом фінансового права є суспільні відносини, які
виникають, змінюються і припиняються у сфері публічної фінансової
діяльності;

предметом

фінансово-правового

регулювання

є

публічні

фінанси – тобто ті, в яких втручання держави і наділення одного із суб'єктів
фінансових правовідносин правом владних приписів викликано самою суттю
існування та діяльності держави [79, с.96-98].
Фінансове право також пропонується визначити як систему норм права,
що регулюють розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних
фінансів з метою створення державних та муніципальних фондів грошових
коштів для задоволення суспільних потреб. І, як далі слушно зазначає
професор

П.С. Пацурківський,

таке

розуміння

предмету

та

змісту

фінансового права найбільш адекватно відповідає його справжній суспільній
природі [90, с.95].
У широкому розумінні предметом фінансового права є діяльність
держави в особі всіх публічно-правових інституцій щодо забезпечення
публічних інтересів у сфері емісії та обігу грошей, включаючи процеси
формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих
фондів коштів, а також здійснення банківської, інвестиційної, страхової
діяльності, участі держави в кредитних відносинах [119, с.64]. Отже, за
даного

підходу

яскраво

вираженим

публічним

фінансово-правовим

регулюванням наділяється сфера грошових і банківських відносин.
Розглядаючи концепцію, що лежить в основі визначення предмета
фінансового права через фінансову діяльність публічно-правових утворень з
формування, розподілу та використання грошових фондів, І.А. Цинделіані
акцентує увагу на тому, що за такого підходу нині вже не розкривається весь
потенціал фінансового права; нові властивості фінансового права полягають
у тому, що з регулятора публічних фінансів воно стало регулятором
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відносин, що існують паралельно з публічними і пов'язаних з приватними
фінансами [149, с.245].
Варто підтримати думку про те, що «існуюча палітра думок відображає
науковий пошук, який на відповідному етапі розвитку науки фінансового
права перейде в інший якісний стан, що дозволяє визначити предмет
фінансового права, зміст якого б відображав об'єктивну даність і сприяє
законодавцю в розумінні меж фінансово-правового регулювання» [92, с.53].
Професійне

і

регулярне

здійснення

господарської

діяльності,

спрямованої на комерційне використання тимчасово вільних залучених
коштів, є головною специфічною особливістю і відмінною рисою банківської
діяльності. Саме ця особливість, на нашу думку, викликає необхідність
фінансово-правової регламентації банківської діяльності, тобто її публічноправового регулювання.

Однак фінансові правовідносини між НБУ і

комерційними банками із приводу кредитної діяльності останніх, як правило,
не мають як свій безпосередній об'єкт кредитні ресурси. Ці правовідносини в
кінцевому рахунку впливають на рух фінансових ресурсів і забезпечують
раціоналізацію цього руху. Об’єктом фінансових правовідносин такого роду
є грошово-кредитна діяльність комерційних банків [125, с.35].
Владний характер відносин між НБУ і комерційними банками не
виключає можливості захисту комерційними банками своїх прав, якщо вони
порушуються НБУ. Такий захист можливий як шляхом судового оскарження
нормативно-правових актів НБУ, так і шляхом пред'явлення позову в суд про
визнання недійсними актів ненормативного характеру НБУ про застосування
заходів впливу до комерційних банків [125, с.37].
Якщо виходити з традиційного підходу до розуміння предмета
фінансового права як сукупності відносин, що регулюють рух публічних
фінансів, то забезпечення єдності фінансово-правових аспектів регулювання
відносин із приводу акумуляції, розподілу та використання фондів коштів
виключає виділення з предмета фінансового права нових галузей, серед яких
часто називають банківське право. Як слушно наголошує далі професор
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Т.А. Латковська, банківська діяльність є предметом фінансово-правового
регулювання, водночас частина банківських відносин регулюється і
цивільно-правовими нормами3. У систему ж фінансового права входять
норми публічного характеру, що регулюють частину відносин із банківської
діяльності. Досліджуючи складові фінансового права, необхідно виділяти
сукупність

норм,

що

охоплюють

регулювання

публічних

відносин,

пов’язаних із рухом державних фондів коштів при здійсненні банківської
діяльності [63, с.26].
Слід підтримати думку про те, що «фінансове право безпосередньо не
регулює відносини між банками та позичальниками, воно лише впливає на
останні, регулюючи відносини між центральним банком та іншими банками.
Отже, не всі відносини, що виникають у процесі функціонування банківської
системи, є фінансово-правовими, але відносини „влади і підпорядкування”4,
пов’язані з організацією банківської діяльності і контролем за її здійсненням,
не можуть бути виключені з предмета фінансового права. На сучасному етапі
особливо важливим, з точки зору державного інтересу, виступає публічний
аспект діяльності всієї банківської системи. І в першу чергу банківська
система повинна забезпечувати інтереси держави і громадянина» [63, с.35].
У контексті викладеного потребує розгляду питання про місце
банківського права серед галузей і підгалузей права. Наприклад, професор
О.П. Орлюк слушно наголошує на тому, що «проблема визначення суті
банківського права, певною мірою, обумовлена наявним тривалим спором у
теорії права щодо виділення нарівні з традиційними галузями права також і
таких, що мають комплексний характер. При вивченні даного питання слід, у
першу чергу, зупинитися на положеннях, розроблених теорією держави і
права, як основоположною правовою наукою, що визначає загальні
підвалини побудови всіх інших галузей права. Якщо йти від цілого до

3

Йдеться, наприклад, про договірні відносини між комерційним банком та його клієнтом.
У цитованій думці згадується «влада та підпорядкування». Ми підтримуємо тих вчених, які
пропонують відходити від такого радянського підходу відновин виключно влади і підпорядкування та
оперувати іншими поняттями, як-то «публічне адміністрування», «публічне регулювання» тощо.
4
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часткового, то у визначенні місця галузі та інституту права слід виходити з
такого» [80, с.8].
Переважна більшість схильна підтримувати підхід, за якого банківське
право є підгалуззю фінансового права (Ю.А. Ровінський, О.М. Горбунова,
І.С. Гуревич, М.Г. Скарженовський, О.А. Костюченко).
Науковець Є.В. Карманов стверджує, що в умовах формування в Україні
ринкових відносин банківське право створюється як галузь права на межі
фінансового та цивільного права... На його думку, банківське право – це
галузь права, яка являє собою систему правових норм, що регулюють
суспільні відносини в процесі організації та функціонування банківської
системи України з метою задоволення потреб громадян та держави [50, с.28].
З цього приводу заслуговує на підтримку позиція О.П. Орлюк, яка звертає
увагу на те, що за такого підходу не зрозуміло, чому вищезгаданий автор
обмежується лише нормами фінансового та цивільного права, адже у сфері
правового регулювання банківської діяльності не менш важливими мають
бути і норми адміністративного та господарського права. Також сучасна
політична ситуація в галузі боротьби з відмиванням грошей, здобутих
незаконним шляхом, зовсім в іншу площину виводить кримінальне право
щодо визначення його ролі в правовому регулюванні банківської діяльності
[80, с.20].
Окремі

вчені-правознавці

припускають

можливість

виокремлення

банківського права у самостійну галузь права, але не зараз (приміром
О.М. Горбунова, Л.Г. Єфимова).
Зважаючи на сферу існування банківських відносин, яка пов’язується із
господарською діяльністю, деякі науковці відносять банківське право до
системи господарського права (приміром, М.Л. Коган, І.А. Тинчук).
Існує також підхід, за якого банківське право виокремлюється в
самостійну

галузь

права

та

охоплює

норми

конституційного,

адміністративного, міжнародного, процесуального й іншого законодавства;
банківські відносини регулюються за допомогою комплексного методу
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правового регулювання ( прихильниками такого підходу є, наприклад,
А.М. Екмалян, Г.А. Тосунян, А.Ю. Вікулін, К. Гавальда і Ж. Стуфлє). На
наше переконання, у даному випадку йдеться про комплексну галузь
законодавства, а не галузь права. Предмет галузі права не можуть складати
різні за своєю правовою природою публічні та приватні відносини, адже для
цих відносин існує різний порядок здійснення (реалізації), охорони та
захисту.
Своєрідним є розуміння банківського права, за якого воно (банківське
право) охоплює не тільки загальні принципи організації та діяльності банків,
а й сукупність норм, що регулюють порядок надання фінансових та
пов'язаних із ними послуг [93, с. 5]. У такому випадку йдеться про охоплення
нормами банківського права сфери приватних та публічних фінансів.
Також банківське право розглядається як комплексна галузь права
(прихильником

такого

підходу

є,

наприклад,

А.О. Селіванов),

як

комплексний правовий інститут (наприклад, І.Б. Заверуха).
У спеціальній літературі висловлюється думка, що банківське право
існує як явище об'єктивної правової реальності, являє собою комплексний
правовий інститут, що включає норми цивільного, адміністративного та
фінансового

права...

В

процесі

публічно-правової

діяльності

банків

виникають відносини різної галузевої приналежності, а характерною
обставиною виступає те, що діяльність банків, у тому числі публічноправова, розглядається через призму галузевих уявлень. Отже, існує три
концепції

публічно-правової

діяльності

банків:

фінансово-правова,

адміністративно-правова та банківсько-правова [1, с. 14-15].
З приводу комплексності галузі чи правового інституту слушно
висловлюється професор Т.А. Латковська: «якщо неприпустимо включати
правову норму, яка належить до однієї галузі права, в іншу галузь права, то
тим більше неприпустимо включати інститут права, що містить у собі
„комплекс” норм різних галузей права, у будь-яку галузь права, оскільки тим
самим дана галузь права сама перетворилась би на комплексну. Тому,
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заперечуючи наявність у системі права комплексних галузей права, логічно
правильним є недопущення існування в ній комплексних інститутів права,
тим самим не порушуючи системну єдність права» [63, с.47].
Вичерпне визначення банківського права та його співвідношення із
поняттям «банківське законодавство» пропонує О.П. Орлюк: «банківське
право – це сукупність різнорідних норм, що регулюють організацію
кредитної системи й діяльність банків. Банківське право не є ні підгалуззю, ні
основною галуззю права. Це - комплексне утворення, що має свій
специфічний правовий режим (однак не видовий). Коло суспільних відносин,
що регулюються банківським правом, з одного боку, достатньо вузьке, щоб
бути предметом регулювання основної галузі, а з іншого – не має єдності та
своєрідності. Відповідно, у банківського права відсутній і власний метод як
необхідна ознака «класичної» галузі права. Відносини комерційних банків з
центральним

банком,

як

правило,

будуються

за

схемою

влади

–

підпорядкування, тобто використовують метод владних приписів. А
відносини самих банків із клієнтами та один з одним засновані переважно на
юридичній рівності сторін, тобто у цих відносинах переважає цивільноправовий метод (хоч і не завжди в чистому вигляді). Однак правовий режим,
притаманний саме відносинам у сфері банківської діяльності, відокремлює,
певною мірою, цю сферу від таких галузей, як фінансове, адміністративне,
цивільне, господарське право» [80, с. 27].
Те, що частина відносини, які виникають у банківській сфері, становить
предмет фінансово-правового регулювання, пояснюється тим, що ці
відносини виникають з приводу грошових платежів у дохід держави,
витрачання грошових коштів у процесі публічної фінансової діяльності. При
цьому суб’єктом такої діяльності є уповноважений орган державної влади в
особі фінансового органу, кредитної установи, органа державної влади [7, с.
176].
Публічність

визначає

особливий

вольовий

характер

банківських

відносин, що полягає в тому, що держава визначає межі, в яких суб'єкти
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вступають у взаємини між собою з приводу виконання ними своїх функцій…
Навіть вступаючи в приватноправові відносини, комерційні банки обмежені
владними розпорядженнями держави, що задані і обґрунтовані вже самою
специфікою діяльності банку [125, с. 28]. Нині банки широко залучаються до
здійснення функцій публічного характеру. В першу чергу це стосується
участі банків у здійсненні державного фінансового контролю, при цьому
найбільш широке залучення банків у цей процес відбувається в періоди
активного розвитку банківської діяльності [1, с. 13].
Правовідносини,
банківських

що

операцій,

виникають
можна

у

процесі

позначити

здійснення

поняттям

банком

«банківські

правовідносини»; правовідносини, що виникають у процесі здійснення
банком публічних функцій, можна позначити поняттям «публічно-правові
відносини банків» [1, с. 14]. З наведено чітко простежується необхідність
виокремлення публічних і приватних відносин у сфері банківської діяльності,
сприраючись на публічні функції банку. Водночас в юридичній та
економічній літературі чітко не визначено, що ж слід розуміти під такими
функціями.
Публічну банківську діяльність найчастіше пов’язують із відносинами,
що опосередковують рух грошей в державі та за її межами. Вважається, що
матеріальним змістом правовідносин, які виникають у банківській сфері, є
суспільні відносини з приводу грошей, а грошовий зміст відносин
притаманний

і

публічній

фінансовій

діяльності,

і

відносинам,

що

регулюються нормами цивільного права, адже гроші є предметом цивільного
обігу. У цих складних відносинах банки здійснюють операції із приватними
та публічними фінансами. У відносинах публічних фінансів діяльність банків
повинна бути максимально прозорою, щодо приватних фінансів – особлива
увага має приділятися дотриманню банківської таємниці [7, с. 191].
Як слушно наголошує академік Л.К. Воронова, фінансові відносини
належать до особливої групи суспільних відносин, які існують тільки у формі
правових відносин, регулюються методом владних приписів, як і відносини,
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що виникають при регулюванні емісійної діяльності НБУ, при організації
банківської системи [32, с.367].
Очевидно, що банківська діяльність є об’єктом фінансово-правового
регулювання, а, отже, і публічно-правового регулювання. Адже банки
виступають суб’єктами, учасниками правовідносин, що виникають у процесі
публічної фінансової діяльності (наприклад, коли йдеться про банківську
систему виконання бюджетів, карткове обслуговування бюджетних установ
(виплати зарплат, пенсій, стипендій тощо). Саме через банки здійснюються
безготівкові розрахунки, які нині складають левову частку грошових
розрахунків у правовій державі.
Що стосується банків як безпосередніх учасників банківської діяльності,
то вони бувають різних видів.
За часів існування СРСР у державі банківська сфера була одержавлена,
монополізована державою, а ринок фінансових послуг був вкрай обмеженим.
Банківська система України отримала легальне закріплення у Законі України
«Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. (згодом було
прийнято новий Закон від 7 грудня 2000 р.). Виникнення комерційних банків
та регулювання відносин за їх участі призвело до розширення меж
фінансово-правового регулювання, адже комерційні банки також стали
суб’єктами бюджетних, податкових та інших відносин.
Так, за чинним Законом України «Про банки і банківську діяльність» від
7 грудня 2000 р. банки в Україні створюються у формі публічного
акціонерного

товариства

або

кооперативного

банку

(ст. 6

Закону).

Державний банк – це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать
державі. Державний банк створюється за рішенням Кабінету Міністрів
України. При цьому в законі про Державний бюджет України на відповідний
рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного
банку. Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний
висновок НБУ з приводу наміру заснування державного банку. Отримання
висновку НБУ є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації)
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державного

банку,

за

винятком

його

ліквідації

внаслідок

неплатоспроможності (ч. 1, 2 ст. 7 Закону).
Відповідно до ст. 8 цього Закону кооперативні банки, створюються за
принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний
кооперативні банки. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах
області) кооперативного банку має бути не менше 50 осіб. Учасниками
центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.
Банківські відносини, що регулюються нормами публічного права,
складаються між:
– НБУ та органами державної влади. Аналізуючи це коло відносин,
варто звернутися до змісту розділу ІХ Закону України «Про Національний
банк України». Так, за ст. 51 Закону НБУ підзвітний Президенту України та
Верховній

Раді

України

в

межах

їх

конституційних

повноважень.

Підзвітність означає: 1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови
НБУ Верховною Радою України за поданням Президента України; 2)
призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради НБУ;
3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу
Ради НБУ; 4) доповідь Голови НБУ Верховній Раді України про діяльність
НБУ; 5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік
інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі. Також НБУ
щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів
України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді. Окрім цього,
НБУ щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та
Кабінету Міністрів України: до 15 березня – прогнозні монетарні показники
на наступний рік; до 1 квітня – інформацію про розрахунок частини
прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме
перерахуванню до Державного бюджету України; до 1 вересня – інформацію
про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного
року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України.
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Питання

взаємовідносин

НБУ

із

Кабінетом

Міністрів

України

регулюються ст. 52 Закону. Передбачено, що НБУ та Кабінет Міністрів
України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної
політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного
та соціального розвитку. На запит Кабінету Міністрів України НБУ надає
інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку.
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади на запит НБУ надають інформацію, що має вплив на стан
платіжного балансу, на монетарні процеси, грошово-кредитний ринок,
включаючи щомісячну інформацію про показники доходів, видатків і
дефіциту державного та зведеного бюджетів, стан державного боргу та
графік платежів за ним. Голова НБУ або за його дорученням один із його
заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з
правом дорадчого голосу. У засіданнях Правління НБУ можуть брати участь
члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
Те, що НБУ не належить до органів виконавчої влади, підкріплюється
законодавчим положенням про те, що НБУ підтримує економічну політику
Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню
стабільності грошової одиниці України.
Важливими є також положення Закону про те, що не допускається
втручання органів державної влади та інших державних органів чи їх
посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у
виконання функцій і повноважень НБУ, Ради НБУ, Правління НБУ чи
службовців НБУ інакше, як у межах, визначених Конституцією України та
Законом (ст. 53 Закону «Про Національний банк України»). Також НБУ не
має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так
і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно якої
перебуває у державній власності, на фінансування витрат Державного
бюджету України. НБУ не має права купувати на первинному ринку цінні
папери, емітовані Кабінетом Міністрів України, державною установою,
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іншою юридичною особою, майно якої перебуває у державній власності
(ст. 54 Закону «Про Національний банк України»). Наведені ст. 53 і 54
Закону є гарантією того, що НБУ не втручатиметься в діяльність органів
виконавчої влади, не матиме відповідних повноважень щодо контролю за
державними установами;
– між НБУ та комерційними банками (з приводу банківського
регулювання, банківського контролю і нагляду, реєстрації, ліцензування);
– НБУ та міжнародними організаціями (наприклад, із Світовим банком,
Європейським банком реконструкції та розвитку);
– комерційними банками та органами Казначейства (в умовах існування
банківської чи змішаної системи виконання бюджетів).
Фінансово-правові відносини за участі банків та інших фінансовокредитних установ виникають після реєстрації такої установи та внесення
інформації до Державного реєстру фінансових установ (тобто у систему
одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення
адміністративної інформації (даних) про фінансову установу) та отримання
свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (документ установленого
зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової
установи та внесення фінансової установи до Реєстру).
Державний реєстр фінансових установ створюється з метою сприяння
захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення державного
регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення відкритості
інформації про фінансові установи, уключені до Реєстру. Власником
інформації, що внесена до Реєстру, є держава в особі Нацкомфінпослуг, яка
забезпечує його ведення, є його розпорядником та адміністратором.
З

метою

удосконалення

державного

регулювання

за

наданням

фінансових послуг розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (колишня Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України) затверджено
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Положення про Державний реєстр фінансових установ від 28 серпня 2003 р.
№ 41 (у редакції розпорядження 28 листопада 2013 р. № 4368).
Той факт, що в Україні на даний час склалася нестабільна фінансовоекономічна ситуація, все частіше з’являються випадки банкрутства банків,
інших фінансово-кредитних установ, дає підстави стверджувати, що в нашій
державі недостатнім є рівень публічного фінансового контролю у сфері
банківської діяльності, контролю за надходженням бюджетних коштів до
безпосередніх розпорядників, за сплатою та перерахуванням податків і зборів
(у цих відносинах банки виступають як податкові агенти).
Як слушно наголошує професор О.П. Орлюк, фінансова діяльність
держави в банківській сфері полягає у тому, щоб, спираючись на закони
ринкової економіки, впливати на розвиток кредитно-фінансових інститутів,
сприяти отриманню ними прибутків, а завдяки цьому – підтримувати
стабільність усієї кредитно-банківської системи та довіру до неї населення
[81, с.49].
На сьогодні існує частина банківських відносин, регулювання яких
неможливе без впливу держави, без залучення державного гарантування
того, що суб’єкти відповідних відносин мають належний захист своїх прав та
інтересів. Так, дієвого державного впливу у правове регулювання потребує
сфера

організації

регулювання

та

банківської
контролю.

системи,

У

грошового

кризових

умовах,

обігу,
з

валютного

якими

Україна

зіштовхнулася у 2014 р., потребує державної підтримки приватна банківська
діяльність і додаткових державних гарантій підпорядковані суб’єкти
банківських

відносин.

Такі

гарантії

надаються,

зокрема,

Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб; підтримка приватної банківської
діяльності забезпечується, наприклад, проведенням валютних аукціонів, де
можна придбати комерційним банкам доллари США та поповнити свої
валютні каси.
Зовнішні чинники, що потребують державного втручання у банківську
діяльність, пов’язані із неможливістю здійснювати банківські операції на
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певних територіях, зважаючи на проведення антитерористичних заходів,
зокрема на Сході України.
Отже, на сьогодні є всі підстави стверджувати про підвищення уваги з
боку держави до регулювання відносин за участю банків. Саме ці установи
опосередковують рух коштів з приватної до публічної сфери. При наявній
тенденції до дерегулювання і зменшення державного впливу на банківські
відносини, сучасні кризові стани потребують суворішого контролю з боку
держави за банківською системою в цілому. Дана тенденція спостерігається
практично у всіх країнах світу.
Правове та фінансово-правове регулювання банківської діяльності є
складовою імперативного державного регулювання, спрямованого на захист
публічних фінансових інтересів держави та приватних інтересів клієнтів
банків й інших фінансово-кредитних установ.
На підтримку заслуговує думка О.Ю. Туляй про те, що система правових
засобів, спрямована на ефективне та раціональне регулювання банківської
діяльності на основі балансу інтересів держави, суб'єктів банківської
діяльності та суспільства, вбачається у встановленні та нормативному
закріпленні: а) принципів і презумпцій фінансово-правового регулювання
банківської

діяльності, визначенні

об'єктів і

суб'єктів

регулювання;

б) режимних вимог; в) заходів впливу, що застосовуються до суб'єктів
банківської діяльності; г) процедур застосування заходів впливу, визначення
поняття «банківське правопорушення»; д) системи засобів захисту прав
суб'єктів банківської діяльності від незаконного втручання в банківську
діяльність, включаючи незаконне застосування заходів впливу, а також
встановлення відповідальності органів регулювання [137, с.78].
Сучасне

регулювання

банківської

діяльності

відбувається

на

макроекономічних етапах, пов’язаних із реалізацією заходів грошовокредитної політки, та на рівні процесів створення, організації, реєстрації
банків, ліцензування окремих банківських операцій. На сьогодні також вже
складно провести чітку межу між фінансовим й адміністративно-правовим
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регулюванням частини відносин у банківській сфері. З огляду на це,
вважаємо за доречне вказувати на публічно-правове регулювання банківської
діяльності.

1.3. Регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС
Банківська діяльність як напрям публічної фінансової діяльності має
своє правове підґрунтя. На сьогодні можна вести мову про виключний
характер банківської діяльності, що визначається високим рівнем ризику,
який вона несе для споживачів банківських послуг. Це, у свою чергу, диктує
необхідність її державного регулювання. При цьому саме фінансовоправовими нормами встановлюються принципи побудови банківської
системи, правовий статус центрального банку, відносини між останнім та
кредитними установами, правове положення цих установ як особливим
фінансових інститутів [52; 65, с. 14].
У цьому процесі виокремлюється правове, державне, фінансово-правове,
банківське регулювання банківської діяльності. Лише деякі із перелічених
видів регулювання мають нормативно-правове закріплення (приміром,
державне

та

банківське

регулювання).

Саме

ж

поняття

«правове

регулювання» є доктринальним надбанням, яке інколи підмінюється
поняттями «правові засади», «нормативні засади», «засади регулювання»,
«правові основи».
Важливо наголосити, що регулювання набуває державно-владного
характеру тоді, коли воно має такі властивості: а) здійснюється в публічних
інтересах; б) ґрунтується на імперативному методі (відносинах влади і
підпорядкування),

приймає

характер

обов'язку

дотримання

об'єктом

регулювання нормативних актів та індивідуально-правових приписів;
в) реалізується органами державної влади або спеціально уповноваженими на
те законом суб'єктами; г) здійснюється у правовій формі [137, с. 12].
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Слово «регулювання» має латинське походження – «regula». В одних
словниках його суть виражають поняття «правило», «норма», «мірило», в
іншому – це «правило», «початок». Всі визначення відображають головне –
регулювання є нормативним виміром, який відкриває шляхи подальшої
діяльності [133, с. 8]. Існують й інші визначення даного поняття.
Необхідність державно-правового регулювання банківської діяльності
як і всього фінансового ринку (ринку фінансових послуг) обумовлена,
зокрема, такими причинами: на фінансовому ринку реалізуються національні
інтереси держави (комплекс економічних пріоритетів розвитку країни); на
фінансовому ринку переплітаються інтереси різних учасників, а саме –
держави,

суб’єктів

господарювання,

юридичних

та

фізичних

осіб,

домогосподарств; головною дійовою особою на фінансовому ринку є
суб’єкти господарювання5, що мають найбільшу частку в „чистих”
заощадженнях серед інших інституційних секторів економіки. Населення в
основному не володіє достатнім обсягом знань у сфері фінансових відносин, і
відповідно виникає необхідність в правовому захисті інтересів інвесторів на
фінансовому ринку, що може забезпечити лише держава… [154, с. 51-52].
У процесі правового регулювання банківської діяльності держава
виступає з одного боку регулятором відповідних відносин, а з іншого –
суб’єктом банківських відносин, адже питаннями грошової емісії, державних
запозичень, державних позик займаються уповноважені органи – суб’єкти
таких відносин (приміром, НБУ).
Варто підтримати думку про те, що у системі правового забезпечення та
регулювання банківської діяльності головною метою є забезпечення умов
сталого функціонування і динамічного розвитку банківського сектора.
Особливістю спеціального юридичного режиму банківського законодавства є
те, що роль і значення публічних (адміністративних і фінансово-правових)

5

Науковець І.О. Школьник вважає, що найбільшу частку заощаджень мають домогосподарства. На
наше переконання, найбільше заощаджень мають суб’єкти господарювання, адже навіть за показниками
податкоспроможності саме вони є найбільшими платниками податків в Україні.
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елементів в регулюванні банківської системи значно вище в порівнянні з
іншими галузями підприємницької діяльності [136, с. 37].
Вважається, що регулювання банківської діяльності має правовий
(прямий), економічний (непрямий) та організаційний прояв [137, с. 123]. Так,
пряме регулювання виражається в створенні нормативно-правових актів, які
безпосередньо регламентують відносини банківської діяльності. Економічне
регулювання, яке передбачає реалізацію напрямів грошово-кредитної
політики, здійснюється через Центральний банк держави з урахуванням
економічних законів та застосуванням фінансових важелів і стимулів. На наш
погляд,

економічне

державне

регулювання

банківської

діяльності

є

індикативним регулюванням, що за ст. 66 Закону України «Про банки і
банківську

діяльність»

передбачає:

1) встановлення

обов'язкових

економічних нормативів; 2) визначення норм обов'язкових резервів для
банків; 3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від
активних

банківських

операцій;

4) визначення

процентної

політики;

5) рефінансування банків; 6) кореспондентських відносин; 7) управління
золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; 8) операцій з
цінними паперами на відкритому ринку; 9) імпорту та експорту капіталу.
Організаційний характер регулювання банківської діяльності полягає у тому,
що НБУ та інші державні інституції шляхом застосування різних методів
забезпечують організаційну єдність банківської системи держави, зокрема,
шляхом адміністративного регулювання, що передбачає такі дії: 1) реєстрація
банків і ліцензування їх діяльності; 2) встановлення вимог та обмежень щодо
діяльності банків; 3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового
характеру; 4) нагляд за діяльністю банків; 5) надання рекомендацій щодо
діяльності банків.
У науковій фінансово-правовій літературі виокремлюються такі форми
впливу на банківську діяльність:
а) нормотворчість, у процесі якої органи законодавчої влади і
центральний банк держави встановлюють порядок реєстрації кредитних
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організацій, порядок ліцензування та здійснення банківської діяльності
(операцій) і порядок здійснення банківського нагляду і контролю;
б) реєстрація

та

ліцензування

діяльності

кредитних

організацій,

відкриття філій та представництв іноземних кредитних організацій;
в) здійснення грошово-кредитного регулювання шляхом встановлення
обов'язкових економічних нормативів;
г) здійснення

державного

контролю

та

нагляду

за

банківською

діяльністю;
д) прийняття судами рішень з питань банківської діяльності [137, с. 125].
Інколи фахівці у галузі банківського права недостатньо аргументовано
розмежовують форми та

механізм фінансово-правового регулювання

банківської діяльності, зазначаючи, що формами такого регулювання є:
прийняття нормативно-правових актів, які регламентують банківську
діяльність; державна реєстрація кредитної організації та видача ліцензії на
здійснення банківських операцій; створення кредитної організації в
результаті реорганізації; узгодження і дозвіл на вчинення окремих дій у сфері
банківської діяльності; застосування заходів впливу регулятивного характеру
та відповідальності до кредитних організацій. До механізмів фінансовоправового регулювання банківської діяльності відносять: 1) грошовокредитного регулювання; 2) регулювання банківської ліквідності; 3) нагляду і
контролю за банківською діяльністю [137, с. 147].
На наше переконання, наведене є все ж таки механізмом регулювання,
до якого включаються як форми правового регулювання (використання,
виконання, додержання, застосування), так і засоби (норми фінансового,
банківського, цивільного права, суб'єктивні права і юридичні обов'язки
учасників банківської діяльності, рішення судів тощо), і способи правового
регулювання (дозволи, зобов'язування, заборони). Хоча в окремих працях
учених-адміністративістів висловлюються й інші думки з даного питання.
Очевидно, що державне регулювання покликане сприяти забезпеченню:
стійкості роботи та зміцненню фінансового стану банківської установи;
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орієнтації та стимулюванню діяльності банку в галузі кредитування на
виконання пріоритетних завдань розвитку економіки та підвищення
добробуту суспільства; наукової організації грошового обігу в народному
господарстві; створенню системи гарантій захисту інтересів вкладників, в
першу чергу фізичних осіб [82, с. 162].
Варто погодитися з тим, що зміст механізму здійснення державного
регулювання включає в себе: а) нормативно-правове забезпечення шляхом
встановлення правил, оперативну коригування завдань і прогнозування;
б) планування, координацію, напрямок та сприяння успішному здійсненню
діяльності регульованих об'єктів; в) контроль за виконанням правових норм;
г) державний захист прав та інтересів учасників суспільних відносин [137,
с.10].
В умовах євроінтеграції та проведення в Україні економічних,
податкових

та

ефективності

інших

правового

реформ

актуальним

регулювання

є

питання

відносин

забезпечення

у банківській

сфері,

практичного впровадження кращого позитивного досвіду європейських
держав, посилення довіри фізичних осіб як клієнтів банків й інших
фінансово-кредитних установ до банківської системи держави
За будь-яких умов, регулювання банківської діяльності (втім, як і будьякої іншої діяльності) має бути ефективним. Як слушно наголошує
В.М. Сізова, «ефективність правового регулювання суспільних відносин
являє собою одну з найважливіших одвічних проблем теорії права, якої з
моменту

появи

юридичної

науки

займалися

і,

на

думку

авторів,

займатимуться вчені аж до зникнення права. Це, в свою чергу, зовсім не
означає, що потрібно відмовитися від «остаточного» рішення даної
проблеми,

не

потрібно

шукати

оптимальних

способів

підвищення

ефективності правових норм» [122, с. 3].
Спираючись на напрацювання В.М. Сизової у питанні ефективності
правового регулювання [122, с. 8-9], вважаємо, що ефективність правового
регулювання банківської діяльності має такі ознаки:
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– це якісна властивість, що характеризує зміст розглядуваної діяльності
та є проявом її сутності. Дійсно, ефективність – це показник якості правового
регулювання банківської діяльності
– характеризує елементи її змісту з точки зору можливості досягати
позитивного результату. У
законодавство

не

випадку, коли фінансове та

забезпечує

або

перешкоджає

банківське

прогресивному,

поступальному розвитку суспільних відносин, суперечить об'єктивним
потребам

суспільства,

воно

не

може

бути

ефективним.

Водночас

ефективність правового регулювання банківської діяльності може мати
односторонній прояв. Так, встановлення податку з доходів від депозитів має
на меті підвищити надходження до державного бюджету, що, у свою чергу,
дає можливість профінансувати якусь частину бюджетних видатків. У цьому
аспекті може йти мова про підвищення ефективності фінансування видатків.
Водночас встановлення подібних податків платником податків навряд чи
сприйматиметься як прояв ефективності правового регулювання і особа
декілька разів подумає, чи слід вкладати кошти на депозит, щоб власноруч
обмежувати їх обіг та ще й платити за таке обмеження, а у майбутньому
зіштовхуватися з проблемами повернення депозитів (якщо держава вкотре
встановить обмеження на зняття депозитів).
– безпосередньо пов'язане з результатом дії відповідних правових норм
(реалізується через дію, проявляється в результаті; цілком обґрунтованим є
розгляд ефективності й без фактичного досягнення позитивного результату, в
аспекті «потенціалу» фінансово-правової норми). Ефективність регулювання
банківської діяльності може мати не миттєвий чи постійний прояв, а
виявлятися у майбутньому. Приміром, закріплення умов допуску вітчизняних
банків на інвестиційні ринки має на меті у майбутньому підвищити
інвестиційну діяльність банків, інших фінансових і кредитних установ,
зацікавити іноземних клієнтів співпрацювати з вітчизняними банками,
створює

додаткові

фінансові

кредитоспроможності банків.

гарантії

стабільності

діяльності

і
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– є лише можливою, але не необхідною властивістю. Сам факт
прийняття фінансово-правової норми, що регулює відносини у галузі
банківської діяльності не є запорукою ефективного правового регулювання.
Ефективність виявляється у процесі реалізації, застосування такої норми.
Як слушно наголошує професор Ю.О. Тихомиров, для забезпечення
ефективності правового регулювання потрібно правильно визначати набори
регуляторів. Невірно або поспішно створювані норми, правила не сприяють
стійкому і послідовному регулюванню... Але все не зводиться до норм права,
які традиційно і вельми статично викладаються в книгах з теорії права і
держави. Регуляторів існує значно більше, і до них можна відносити
принципи права, доктрини та концепції, неправові регулятори, діючі в
загальному напрямку. І цього замало, оскільки залишаються поза уваги
співвідношення і залежності між регуляторами [133, с. 29]. Тобто
регуляторами банківської діяльності є правові (йдеться про правове,
державне і банківське регулювання, засноване виключно на правових
нормах) і позаправові (доктринальні, соціальні, громадські тощо).
На підтримку заслуговує думка про те, що «ефективне функціонування
фінансового ринку в умовах ринкової економіки повинно базуватись на чітко
розроблених засадах державного регулювання відносин, що складаються в
межах даного ринку серед його учасників. Саме держава повинна визначати і
контролювати правові основи ринкових відносин, насамперед права
власності, установлювати базові правила економічних стосунків учасників
ринку… Державне регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одне
з найважливіших і водночас складних завдань держави. Розвиток ефективно
діючого фінансового ринку, здатного мобілізовувати та перерозподіляти
інвестиційні ресурси, є найважливішим завданням регулювання національної
економіки. Роль фінансового ринку у фінансово-економічній ситуації країни
досить важлива і тому постійно є в центрі уваги головних гілок влади –
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та
інших владних структур. Враховуючи ту ситуацію, що фінансовий ринок в
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Україні останнім часом набирає більше обертів, виникає все більш сильна
необхідність у чіткому регулюванні та контролі діяльності його учасників»
[154, с. 51].
На основі викладеного можна констатувати, що ефективність правового
регулювання банківської діяльності є оптимальним співвідношення між його
практичною реалізацією і соціально корисним результатом. При цьому
корисним результат може бути як для всіх суб’єктів банківської діяльності,
так і виключно для державно-владних. На шкоду інтересам держави ніколи
не прийматиметься нормативно-правовий акт, що регулює банківську
діяльність.
Очевидна важливість банківської системи як ланки економічної системи
суспільства визначається тим, що вона (банківська система), з одного боку,
здійснює банківські операції, а, з іншого боку, тим, що держава поклала на
банки значні функції публічно-правового характеру. Держава за допомогою
діяльності банків здійснює збір податків, податковий контроль, валютний
контроль, контроль над касовою дисципліною підприємств, установ і
організацій, а також проводить заходи з протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом. При виконанні цих функцій
виникають публічно-правові відносини, в яких банк здійснює публічні
функції, або сприяє їх здійсненню [1, с. 4].
Найважливіші положення стосовно необхідності врахування загальних
норм

європейського

права

у

національному

законодавстві,

зокрема

банківському, європейських держав було закладено у таких договорах ЄС, як
Римський договір (1957 р.) і Маастрихтський договір (1992 р., набрав
чинності у 1993 р.), Амстердамський договір (1997 р., набрав чинності
1999 р.) та Ліссабонських договорів (2007 р., набрали чинності у 2009 р.),
документи Базельського комітету, окремі Директиви ЄС (приміром,
Директиви ЄС від 14 червня 2006 р. 2006/48/ЄС (про початок і здійснення
діяльності кредитними інституціями) і 2006/49/ЄС (про капіталову
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відповідність інвестиційних товариств та кредитних інститутів) містять
вимоги щодо достатності капіталу кредитних та фінансових інституцій
в ЄС; від 28 червня 1973 р. 73/183/ЄЕС (про скасування обмежень щодо
вільного заснування банків та інших фінансових установ та вільного надання
ними незалежних послуг); від 12 грудня 1977 р. 77/780/ЄЕС та від 15 грудня 1989
р. 89/646/ЄЕС (про банківську діяльність); від 8 грудня 1986 р. 86/635/ЄЕС (щодо
річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ); від
4 квітня

2001 р.

2001/24/ЄС

(стосовно

заходів

щодо

відновлення

платоспроможності та ліквідації кредитних установ) тощо).
Виникнення нових країн Європи на початку 90-х рр. ХХ ст. помітно
відбилося на банківській сфері, банківській системі та діяльності
(наприклад,

у

пострадянських

державах

соціалістичного табору

стрімко створюються банки та інші фінансово-кредитні установи,
діяльність яких була пов’язана із залучення коштів від населення та не
мала суттєвих гарантій від держави), що, відповідно, потребувало
перекладу. Отже, документ Базель II прийнято в червні 2004 р., а у
листопаді 2005 р. оприлюднена виправлена та доповнена версія угоди
«Міжнародне наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу:
переглянута концептуальна основа», в якій розрахунок капіталу є
більш складнішим і вносить нові елементи в цей процес, перетворює
оцінку капіталу на більш чутливий до ризиків процес, сприяє кращій
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практиці управління ризиками в банках і спрямований на підвищення
прозорості їх діяльності. Для країн ЄС було визначено термін переходу
до застосування вимог Базеля ІІ у 2007 р., в Україні цей термін
відстрочено до 2016 р. [17, с.10]. У 2010 р. прийнято нові стандарти
капіталу – Базель ІІІ. Тобто Україна, не встигла ще впровадити Базель ІІ, як
має адаптуватися до вимог, що містяться у Базель ІІІ. Як наголошують
М.В. Сідак та Б.Ю. Кинів, угоди Базель-І і Базель-ІІ «часто критикують
за те, що основна увага в них приділяється питанням достатності
капіталу та ризикам, пов’язаним з кредитним портфелем банку. Проте,
Угоди не розглядають ризики стосовно обмеження доступу до
кредитних ресурсів чи зниження ліквідності фінустанови, відтак,
українському законодавцю слід приділити більше уваги цим питанням»
[126, с.200]. Очевидно, що Україна має зараз приділяти більше уваги
адаптації банківського законодавства до вимог Базель-ІІІ.
Також важливе значення у процесі регулювання банківської
діяльності мають рекомендації Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), документи Міжнародної
торгової

палати

(уніфікова

правила

з

інкасо,

документальних

акредитивів), міжнародні конвенції та договори в сфері банківського
права

(приміром,

Оттавська

конвенція

УНІДРУА

1988

р.

про

міжнародний факторинг, Женевська конвенція 1930 р. про Єдиний
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вексельний закон, Женевська чекова конвенція 1931 р. про Єдиний
закон про чеки).
В контексті адаптації внутрішнього національного законодавства до
вимог права ЄС йдеться про міжнародно-правове регулювання фінансових
послуг

і

банківської

діяльності.

Найважливішими

рисами

такого

регулювання на універсальному рівні є: диференційований підхід до
лібералізації, що полягає в наявності двох альтернативних підходів до
лібералізації доступу на ринки таких послуг; сфокусованість на питаннях
відкриття доступу на ринки фінансових послуг і залишення інших питань
регулювання для національного та регіонального рівнів; рамковий характер
зобов’язань держав-членів Всесвітньої торгової організації з основних
багатосторонній

угод

та

спрямованість

на

подальшу

лібералізацію.

Особливість регулювання фінансових послуг на регіональному рівні у праві
ЄС полягають у створенні різних правових режимів для субсекторів
фінансового сектору (банківського, страхового та інвестиційного), а також
формування загального правила нагляду країни походження, встановлення
принципу взаємного визнання, застосування збалансованого підходу при
встановлені на території ЄС свободи надання послуг і свободи заснування
[14, с.10]. Звичайно, поділ міжнародно-правового регулювання банківської
діяльності на рівні є певною мірою умовним, проте має право на існування.
Основу

внутрішнього

(національного)

правового

регулювання

банківських відносин становлять положення Конституції України. Так, за п.
1 ч. 2 ст. 92, Конституції України виключно законами України
встановлюються

«засади

створення

і

функціонування

фінансового,

грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної
валюти, а також статус іноземних валют на території України».
За ст. 99 Конституції України основною функцією НБУ є забезпечення
стабільності грошової одиниці. Ця функція реалізується у межах грошовокредитної політики НБУ. Відповідно до ст. 1 і 24 Закону «Про Національний
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банк України» грошово-кредитна політика – це комплекс заходів у сфері
грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності
грошової одиниці України через використання законодавчо визначених
засобів та методів. Основні засади грошово-кредитної політики визначають
показники діяльності НБУ у середньостроковій перспективі для досягнення
цілей НБУ. При розробленні Основних засад грошово-кредитної політики
використовуються

макроекономічні показники, розраховані

Кабінетом

Міністрів України. НБУ інформує Верховну Раду України про Основні
засади грошово-кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в
державі.
Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної
політики є регулювання обсягу грошової маси через: 1) визначення та
регулювання

норм

обов'язкових

резервів

для

комерційних

банків;

2) процентну політику; 3) рефінансування комерційних банків; 4) управління
золотовалютними резервами; 5) операції з цінними паперами (крім цінних
паперів,

що

підтверджують

корпоративні

права),

у

тому

числі

з

казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку; 6) регулювання
імпорту та експорту капіталу; 7) запровадження на строк до шести місяців
вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті;
8) зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
9) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними.
На обгрунтовану думку І.В. Вєтрової, у наведеному законодавчому
визначені «чітко окреслюються економічні орієнтири грошово-кредитної
політики – економічне зростання, стримування інфляції, забезпечення
стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення,
вирівнювання платіжного балансу. Тим самим проводиться зв’язок грошовокредитної політики і суспільного розвитку. Але варто зауважити, що ця
сторона грошово-кредитної політики виступає як її зовнішній аспект, а
внутрішній

складає

комплекс

монетарних

заходів,

необхідних

для

досягнення суспільних результатів (хоча всі вказані суспільні наслідки
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наступають в результаті діяльності не лише НБУ, а і всієї системи органів
державної виконавчої влади)» [26, с. 20-21].
На доктринальному рівні грошово-кредитну політику розуміють як:
– визначена сукупність заходів у сфері грошового обігу та кредиту, що
спрямовані на забезпечення стабільності національної валюти, стримування
інфляційних процесів в економіці країни, регулювання економічного
зростання, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного
балансу країни [86, с. 453]. У цьому визначені не зрозуміло, ким і де має
визначатися сукупність заходів;
– заходи, методи, інструменти, дії регулятивного характеру, що
здійснюються безпосередньо центральним банком чи за його участю та
реалізуються через грошовий ринок у всіх його різновидах [2, с. 39];
– система заходів із регулювання грошової пропозиції за її кількістю,
структурою, рівнем процентних ставок, ціною і обсягами кредитів,
спрямованих на економічне зростання, стримування інфляції, забезпечення
стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення,
регулювання платіжного балансу з метою задоволення суспільного попиту на
гроші [26, с. 21];
– комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь
визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту,
які здійснює держава через центральний банк [116, с. 457].
На основі аналізу різноманітних підходів щодо розуміння поняття
«грошово-кредитна політика» І.В. Вєтровою зроблено слушний висновок про
те, що «існує два значення грошово-кредитної політики: 1) суто наукове,
спеціальне (воно вживається тільки в банківській сфері, в колах спеціалістів),
вузьке значення, яке відображає суть грошово-кредитної політики; 2)
широке, яке частіше вживається на практиці і має на увазі цілий комплекс
усіх заходів держави у грошово-кредитній сфері» [26, с. 21].
Відповідно до ч. 1 ст. 10 ГК України грошово-кредитна політика
розглядається як частина економічної політики: «грошово-кредитна політика,
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спрямована на забезпечення економіки економічно необхідним обсягом
грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів
суб'єктів

господарювання

та

населення

до

банківської

системи,

стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби функціонування
і розвитку економіки». На переконання І.В. Вєтрової, наведене визначення є
неповним, оскільки воно приймає за основу лише сферу господарювання, в
той час, як монетарна політика в рівній мірі відноситься і до соціальної
сфери, до державних фінансів (наприклад, обслуговування державного
боргу) [26, с.21].
Окрему групу актів, які становлять правове підґрунтя для сучасної
банківської діяльності, є кодекси, зокрема, ЦК України, ГК України, ПК
України, БК України; в окремих європейських державах, наприклад,
Німеччині, Франції, Швейцарії прийнято комерційні (торгові) кодекси,
норми яких також регулюють окремі питання банківської діяльності. Таке
різногалузеве

регулювання

відносин

у

сфері

банківської

діяльності

пояснюється тим, що комерційні банки є суб’єктами господарювання,
діяльність яких має на меті отримання прибутку; є суб’єктами розрахункових
відносин, що регулюється на договірних засадах; є суб’єктами податкових
відносин (в якості платників податків, податкових агентів); є учасниками
відносин з управління бюджетними коштами (у випадках функціонування в
державі банківської чи змішаної системи виконання бюджетів).
Також можна виокремити закони загального регулятивного спрямування,
наприклад, Закони України «Про Національний банк України» від 20 травня
1999 р. [106], «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. [99]. У
європейських країнах також прийнято закони, що регулюють загальні
питання банківської діяльності (наприклад, у Німеччині – банківській закон,
у Словенії – закони про банки, про банківську справу, у Франції – закони про
Статут банку Франції, про діяльність і контрольза діяльністю кредитних
установ, у Великобританії – закони про Банк Англії, про банківську
діяльність).
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Наступна група – спеціальні закони, що стосуються безпосереднього
регулювання банківської діяльності. До цієї групи актів відносимо «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. [108],
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. у
редакції Закону від 18 травня 2010 р. [101], «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р. [109], «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 20 липня 2014 р.
[111].
Наприклад, у ст. 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 20 липня 2014 р. [111]
передбачено, що державне регулювання ринків фінансових послуг щодо
ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів здійснюється НБУ.
У цьому процесі НБУ, Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, зобов'язані співпрацювати згідно з положеннями
цього Закону. Дані установи за допомогою засобів зв'язку, що дозволяють
фіксувати інформацію, своєчасно повідомляють один одному про будь-які
спостереження та висновки, які є необхідними для виконання покладених на
них обов'язків; мають право на доступ до інформаційних баз даних одне
одного, які ведуться з метою регулювання ринків фінансових послуг;
зобов'язані проводити оперативні наради не рідше одного разу в місяць або
частіше на вимогу одного з керівників цих органів; зобов'язані обмінюватись
інформацією щодо учасників цих груп у визначеному ними порядку; мають
право ініціювати один перед одним проведення перевірки фінансової
установи, яка є учасником фінансової групи; мають право ініціювати один
перед одним застосування заходів впливу до фінансової установи, яка є
учасником фінансової групи; на підставі укладених договорів, меморандумів
чи в інших формах співпрацюють з органами нагляду іноземних держав з
метою здійснення нагляду на консолідованій основі (ст. 22 Закону).
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Акти спеціального законодавства становлять основу не просто правового
регулювання банківської діяльності, а саме державного банківського
регулювання, яке необхідне для захисту інтересів усіх сторін-суб’єктів
банківської діяльності, банківських правовідносин, підтримки стабільності
банківської системи держави в цілому.
Так, відповідно до Закону «Про Національний банк України» банківське
регулювання є однією з функцій НБУ, яка полягає у створенні системи норм,
що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської
діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за
порушення банківського законодавства (ст. 1 Закону).
В умовах відсутності економічних чи інших стимулів до виконання
банками публічних функцій з боку держави здійснюється відповідний
контроль за якістю виконання покладених на банки обов'язків. Для
підвищення ефективності виконання банками (кредитними організаціями)
публічних функцій, в яких банк виступає в ролі пануючого суб'єкта, що
реалізує покладені на нього публічні функції, або іншим чином бере участь у
реалізації цих функцій, необхідна підтримка з боку держави. Дана підтримка
може виражатися у вигляді компенсації вироблених банками витрат на
здійснення зазначених функцій, або у вигляді окремих пільг, що надаються
банкам, а також у вигляді законодавчого закріплення основних прав як банку
(кредитної організації), так і посадових осіб кредитної організації, що
здійснюють дані функції [1, с.16-17].
Значну групу актів, що забезпечують правове і державне регулювання
банківської діяльності (банківське регулювання), є акти НБУ (Центрального
банку держави). Взагалі, нормативні акти Центрального банку держави
можна поділяти на такі види: 1) регулюючі організаційно-правове становище
Центрального банку держави (верхньої ланки вітчизняної банківської
системи); 2) забезпечують стабільність національної валюти; 3) забезпечують
безперебійні розрахунки, функціонування національної платіжної системи;
4) регулюють

взаємовідносини

Центробанку

і

кредитних

організацій
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(верхнього

і

нижнього

рівнів

банківської

системи);

5) регулюючі

організаційно-правове становище кредитних організацій (нижньої ланки
вітчизняної банківської системи); 6) забезпечують фінансову стійкість
кредитних організацій; 7) гарантують права вкладників і кредиторів
кредитних організацій; 8) орієнтовані на імплементацію міжнародноправових норм і рекомендацій міжнародних фінансових організацій у
вітчизняне банківське законодавство [65, с. 11].
Нормативні акти Центрального банку держави являють собою важливу
складову правової основи функціонування банківської системи держави і як
наслідок – здійснення економічної функції держави. Через нормотворчу
функцію

Центральний

банк

держави

реалізує

покладені

на

нього

повноваження щодо державного регулювання банківської діяльності, її
правового забезпечення. Отже, нормативні акти Центрального банку держави
регулюють різні публічні аспекти банківських відносин, тому необхідно їх
розглядати в системі джерел банківського права [65, с. 16-17].
Відповідно до ст. 56 Закону України «Про Національний банк України»
НБУ видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його
повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ
незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. Такі акти
видаються у формі постанов Правління НБУ, а також інструкцій, положень,
правил, що затверджуються постановами Правління НБУ. Важливо
наголосити, що нормативно-правові акти НБУ, які відповідно до закону є
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Аналізуючи досвід одного з членів ЄС - Чеської Республіки у питанні
публічно-правового регулювання банківської діяльності, варто відмітити той
факт, що «однією із найбільших змін у сучасному розвитку фінансового
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сектора в Чеській Республіці можна вважати інтеграцію нагляду за
фінансовим ринком. Всю відповідальність за стан фінансового ринку
взяв на себе Чеський національний банк від 01.04.2006». Тобто
відбулося об’єднання існуючих чотирьох регуляторів – Чеського
національного банку, Міністерства фінансів, Комісії з цінних паперів,
Управління

з

нагляду

за

кооперативними

банками.

Чеський

національний банк як банк банків здійснює ведення рахунків банків у
кліринговому

центрі,

банківське

регулювання

та

нагляд.

Так,

регулювання банківської діяльності відбувається шляхом: надання
банківських ліцензій; керування платіжними відносинами і грошовим
обігом;

встановленням

забезпечення

правил

банківського

обачного

нагляду;

управління

визначення

банками;

заходів

щодо

усунення недоліків у діяльності банків і фінансових установ, що
підлягають банківському нагляду; виконання функцій «кредитора
останньої інстанції» для комерційних банків; формування зведеної
інформації про банківський сектор [17, с. 70-71].
Переконливим є твердження про те, що державне регулювання створює
умови для діяльності суб’єктів та об’єктів управління в напрямі, який є
бажаним для держави і за яким відбуватиметься розвиток системи
управління в цілому. Саме тому державне регулювання не можливе без
державного управління [3, с. 66]. Отже, для банківської діяльності також
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важливе значення має не лише правове регулювання суспільних відносин, а й
державне регулювання певної діяльності.
Необхідність

застосування

державного

регулювання

банківської

діяльності А.О. Селіванов пояснює потребою ввести у ці відносини правовий
порядок, який передбачав закріплення правового статусу НБУ, його
відносини з Кабінетом Міністрів, комерційними банками та іншими
кредитними установами, порядок їх утворення та здійснення ними
банківських та небанківських угод, різноманітних банківських операцій [13,
с. 16].
Для публічно-правових галузей права державне регулювання є методом
державного

управління,

системою

типових

заходів

законодавчого

і

контрольного характеру, що здійснюються відповідними державними
органами

та

пристосування

громадськими
існуючої

організаціями

з

соціально-економічної

метою

стабілізації

системи

до

та

постійно

змінюваних умов [68, с. 47]; це здійснення державою комплексних заходів
(організаційних,

правових,

економічних

тощо)

у

сфері

соціальних,

економічних, політичних, духовних та інших процесів з метою їх
упорядкування, встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки,
а також запобігання негативним явищам у суспільстві [74, с. 118].
Найбільший вплив на процеси регулювання відносин у банківській сфері
(банківської діяльності) здійснює НБУ у формі банківського регулювання. І
це не випадково, адже саме НБУ встановлює для банків правила проведення
банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації,
коштів та майна; організовує створення та методологічно забезпечує систему
грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики
платіжного балансу; регулює діяльність платіжних систем та систем
розрахунків Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між
банками; визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських
технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне
функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем,
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контролює

створення

платіжних

інструментів,

систем

автоматизації

банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; здійснює
банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій
основі; здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування
банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде
Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на
проведення

аудиторських

перевірок

банків;

веде

офіційний

реєстр

ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних
платіжних систем та здійснює інші функції, передбачені у ст. 7 Закону «Про
Національний банк України».
З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного
виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання
неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що
притаманні банківській діяльності, НБУ затверджено Інструкцію про порядок
регулювання діяльності банків в Україні (постанова від 28.08.2001 р. № 368
[102]). Інструкція визначає питання порядку розрахунку регулятивного
капіталу банку6; визначено, що мінімальний розмір регулятивного капіталу
банку (Н1), що отримав банківську ліцензію після 11 липня 2014 р., має
становити 500 мільйонів гривень. Мінімальний розмір регулятивного
капіталу банку (Н1), що отримав банківську ліцензію до 11 липня 2014 р.,
має становити: 120 мільйонів гривень – до 10 липня 2017 р.; 150 мільйонів
гривень – з 11 липня 2017 р.; 200 мільйонів гривень – з 11 липня 2018 р.; 250
мільйонів гривень – з 11 липня 2019 р.; 300 мільйонів гривень – з 11 липня
2020 р.; 350 мільйонів гривень – з 11 липня 2021 р.; 400 мільйонів гривень – з
11 липня 2022 р.; 450 мільйонів гривень – з 11 липня 2023 р.; 500 мільйонів
гривень – з 11 липня 2024 р.
Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням
якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї
діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Визначено,
що ризики в банківській діяльності випливають із специфіки банківських операцій, що здійснюються в
умовах ринкових відносин, та означають імовірність одержання доходів, менших від очікуваних, зниження
вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до
банкрутства банків.
6
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Також

Інструкцією

визначено

вимоги

щодо

укладання

угоди

(депозитного договору) про залучення коштів на умовах субординованого
боргу, порядок обліку такого боргу, строк, на який залучаються кошти на
умовах субординованого боргу (не менше ніж п'ять років), вимоги щодо
випуску облігацій7, встановлює вимоги до ліквідності банків8, нормативи
великих кредитних ризиків та інші питання.
Отже,

НБУ

виступає

нормативно-правові

акти),

суб’єктом

правового

державного

регулювання

регулювання

(видає

(поділяється

на

адміністративне та індикативне) та банківського регулювання (виступає
кредитором останньої інстанції, рефінансує банки; тобто регулює саму
діяльність банків, яка залежить від кредитних ресурсів НБУ).
У галузі правового регулювання банківських відносин важливе значення
мають прийняті на державному рівні програмні документи, як-то: стратегії,
програми, концепції розвитку тощо. Такі документи мають розробляти
Урядом спільно з НБУ, Національною комісією державного регулювання
ринку фінансових послуг, недержавних організацій (наприклад, Асоціація
банків України, Незалежна асоціація банків України тощо). Так, у 2003 –
2005 рр.

активно

впроваджувалась

Комплексна

програма

розвитку

банківської системи України [56], результатом якої було розроблення та
прийняття низки нормативно-правових актів; запровадження використання
платіжних карток для корпоративних клієнтів (юридичних осіб) для
розрахунків за господарською діяльністю – за технологією подібною до
лімітованої чекової книжки підзвітної особи; на готівковому ринку у 2003 р.
пропозиція іноземної валюти перевищила попит на неї на 734,2 млн. дол.
США, що свідчить про збереження довіри населення до національної валюти;
Облігації,
емітовані
банком-боржником
на
умовах субординованого боргу, є цінними
паперами, що засвідчують внесення їх власником грошових коштів на визначений період часу, на певних
умовах і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в
передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого процента, з урахуванням установлених
вимог щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.
8
Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та
строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів
використання коштів (надання кредитів, інші витрати).
7
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НБУ створено інформаційну мережу передачі даних, до якої вже підключено
багато державних та небанківських установ, міністерств та відомств (дана
система дозволяє обробляти запити на пошук заборгованості клієнтів);
важливою подією у січні 2003 р. стало приєднання України до Спеціального
стандарту поширення даних МВФ, що забезпечує публікацію економічних і
фінансових даних державами-членами МВФ, які мають намір виходу на
міжнародні ринки капіталу в умовах поглиблення світової економічної та
фінансової інтеграції. Позитивно, що інформація про хід виконання
Комплексної програми розвитку банківської системи на 2003-2005 рр.
викладена у листі НБУ від 09.02.2004 р. № 50-012/72-1027.
На

виконання

Указу Президента України

«Про рішення

Ради

національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 р. "Про хід
виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо
поліпшення інвестиційного клімату в Україні"» № 659/2007 від 20 липня
2007 р. робочою групою в складі представників Держфінпослуг (нині –
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг), НБУ та Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (нині – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України) ще у 2008 р. розроблена Стратегія розвитку фінансового сектору
України до 2015 р. Мета Стратегії полягає у розбудові ефективного
фінансового сектору, здатного забезпечувати реальний сектор економіки
необхідними фінансовими ресурсами та підтримку соціального розвитку
країни, її інтеграцію у світовий фінансовий простір без загроз національним
інтересам та економічній безпеці України.
У

Стратегії

зазначається,

що

забезпечення

ефективності

та

конкурентоспроможності вітчизняного фінансового ринку на довгострокову
перспективу, має стати найважливішим пріоритетом економічної політики
України. Аналіз складових зовнішньополітичного чинника дозволяє
зробити

наступні

практичні

висновки:

1)

потреби

урахування

зростаючого впливу російського капіталу, який слід конвертувати у
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взаємовигідне економічне співробітництво; 2) важливість розвитку
різнобічних взаємовідносин з Сполученими Штатами Америки; 3)
необхідність цілеспрямованої та послідовної інтеграція до ЄС. Якби свого
часу керівництво держави, зокрема тих органів, які забезпечують
регулювання та нагляд на ринку банківських послуг, відреагували
своєчасно на вказані чинники, то, ймовірно, можливо було би уникнути
випадків використання банків (а точніше коштів вкладників банків) з
метою відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом; обслуговування
бюджетних установ обраними банками, що дозволяло лише на комісійних
за

зарахування

коштів

на

зарплатні

карти

бюджетників

(0,5-

1% зарплатного фонду) та обслуговування їх пластикових карток заробляти
сотні мільйонів гривень щороку; використання банків задля фінансування
бюджетних видатків, які так і не були вчасно профінансовані за рахунок
коштів банку, у зв’язку із визнанням його неплатоспроможним (йдеться,
наприклад, про «Брокбізнесбанк», «Всеукраїнський банк розвитку»,
«Укрбізнесбанк»).
З метою найбільш ефективного правового регулювання банківської
діяльності, банківської сфери, відносин на ринку фінансових послуг
«необхідно вирішити питання зміцнення фінансового стану життєздатних
банків і виведення з ринку проблемних кредитних установ, підвищення рівня
капіталізації комерційних банків і якості капіталу, розвитку діяльності
банківської системи по залученню коштів населення і підприємств,
розширення операцій банків у секторі реальної економіки» [134]. У контексті
цього, на наш погляд, доцільним є розроблення та затвердження Стратегії
розвитку фінансового законодавства, яка би охоплювала Концепції розвитку
(реформування, регулювання тощо) податкових, банківських, бюджетних,
грошово-кредитних, валютних відносин. У Стратегії слід визначити мету і
завдання державної фінансової політики у банківській сфері в умовах
фінансової, економічної та політичної кризи.
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Безпосередньо Концепція подальшого розвитку банківських відносин та
вітчизняної банківської системи має передбачати наступне:
шляхи підвищення рівня її фінансової стійкості та уникнення системних
банківських криз (особливо тих, що викликані політичними та економічними
кризами);
підвищення

якості

реалізації

банками

функцій,

пов’язаних

із

акумулювання заощаджень населення, коштів підприємств і їх подальшого
переведення в кредити та інвестиції (тут особливу увагу слід приділити
гарантіям вкладників та інвесторів стосовно примноження та повернення їх
заощаджень);
відновлення та зміцнення довіри інвесторів і вкладників до вітчизняної
банківської (задля цього варто проводити більше інформаційної діяльності,
пов’язаної із доведенням до споживачів фінансових послуг необхідної
інформації; активніше виводити банки й інші фінансові установи на
вітчизняні та міжнародні інвестиційні ринки. З цією метою НБУ з 2012 р.
спільно з державними органами та установами, банківськими асоціаціями,
банками, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами,
іноземними та іншими партнерами втілює щорічні плани заходів з
підвищення рівня фінансової грамотності населення України9 відповідно до
постанови Правління НБУ від 21.03.2012 № 104 «Про створення
Національним банком України міжвідомчої робочої групи з розроблення та
реалізації Програми підвищення рівня фінансової грамотності населення
України». Для ефективного та успішного проведення заходів, пов’язаних із
підвищенням фінансової грамотності, НБУ розробляє рекомендації та
сценарії освітніх заходів відповідно до особливостей різних вікових і
соціальних груп населення та сфери їх інтересів);

9

На офіційному сайті НБУ наводиться таке визначення поняття «фінансова грамотність» – це знання,
розуміння, навички та впевненість, які дають змогу людині приймати зважені рішення щодо ефективного
управління власними фінансами та раціонально діяти відповідно до конкретних життєвих обставин.
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уникнення використання банків у діяльності, пов’язаній із відмиванням
грошей, здобутих злочинним шляхом чи фінансуванням тероризму (у цьому
напрямі особливо важливою є співпраця суб’єктів фінансового моніторингу).
Існує думка, що «одним із головних недоліків у фінансово-правовому
регулюванні банківської діяльності є відсутність нормативно закріпленого
ряду основоположних категорій, які мають теоретичне та практичне
значення. Тому основне завдання розроблення основних юридичних понять у
сфері фінансово-правового регулювання банківської діяльності набуває
гостру необхідність» [137, с. 31]. Справді, на сьогодні численні наукові
напрацювання з проблем банківського права та відповідної діяльності місять
пропозиції щодо закріплення тих чи інших понять і категорій на
законодавчому рівні, вдосконалення вже існуючих визначень; пропонуються
вже готові законопроекти. Та, на жаль, такі пропозиції, попри їх очевидне
значення для практики правозастосування, лишаються на рівні пропозицій.
Підсумовуючи викладене, слід

зазначити, що різні напрями і види

регулювання банківської діяльності в Україні пройшли нелегкий і тривалий
шлях свого становлення та розвитку. На сьогодні особливо помітною є
діяльність держави, спрямована на вдосконалення вітчизняного банківського
законодавства, враховуючи кращий світовий досвід у цій сфері.

Висновки до Розділу 1
Розглянувши питання наукового й правового підґрунтя банківської
діяльності, правове забезпечення та державне регулювання банківської
діяльності в Україні, можна зробити такі узагальнюючі висновки:
1.

Ключовим для всіх банківських відносин є поняття «банківська

діяльність». Доведено, що банківська діяльність має публічну фінансовуправову природу.
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2.

Сучасна банківська діяльність здійснюється у межах відносини за

участю кредитних установ, їх клієнтів (юридичних і фізичних осіб), держави
в особі центрального банку. У найбільш широкому розумінні банківська
діяльність охоплює собою визначені законодавством цілеспрямовані дії НБУ,
кредитних установ, як вітчизняних, так і зарубіжних, спрямована на
створення сприятливих умов для залучення тимчасово вільних коштів
юридичних і фізичних осіб з метою їх подальшого надання та використання
на взаємовигідних умовах.
3.

Банківська діяльність може розглядатися як напрям публічної

фінансової діяльності, що має своє правове підґрунтя. У цьому процесі
виділяється правове, державне, фінансово-правове, банківське регулювання
банківської діяльності. Лише деякі із перелічених видів регулювання мають
нормативно-правове

закріплення

(приміром,

державне

та

банківське

регулювання). Саме ж поняття «правове регулювання» є доктринальним
надбанням,

яке

інколи

підмінюється

поняттями

«правові

засади»,

«нормативні засади», «засади регулювання», «правові основи».
4.

В умовах проведення в Україні економічних, податкових та інших

реформ, особливо актуальним є питання забезпечення ефективності
правового

регулювання

відносин

у

банківській

сфері,

практичного

впровадження кращого позитивного досвіду європейських держав, посилення
довіри фізичних осіб як клієнтів банків й інших фінансово-кредитних
установ до банківської системи держави
5.

Ефективність правового регулювання банківської діяльності є

оптимальним співвідношення між його практичною реалізацією і соціально
корисним результатом. При цьому корисним результат може бути як для всіх
суб’єктів банківської діяльності, так і для держави у цілому.
6.

Основу правового регулювання банківських відносин становлять

положення Конституції України (приміром, п. 1 ч. 2 ст. 92, ст. 99
Конституції України). Окрему групу актів, що становлять правове підґрунтя
для сучасної банківської діяльності є кодекси, зокрема, ЦК України, ГК
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України, ПК України, БК України. Таке різногалузеве регулювання відносин
у сфері банківської діяльності пояснюється тим, що комерційні банки є
суб’єктами господарювання, діяльність яких має на меті отримання
прибутку; є суб’єктами розрахункових відносин, що регулюється на
договірних засадах; є суб’єктами податкових відносин (в якості платників
податків, податкових агентів); є учасниками відносин з управління
бюджетними коштами (у випадках функціонування в державі банківської чи
змішаної системи виконання бюджетів).
Також можна виокремити закони загального регулятивного спрямування,
наприклад, Закони України «Про Національний банк України» від 20 травня
1999 р., «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.
Наступна група – спеціальні закони, що стосуються безпосереднього
регулювання банківської діяльності. До цієї групи актів відносимо «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р., «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. у
редакції Закону від 18 травня 2010 р., «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р., «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 20 липня 2014 р..
Акти спеціального законодавства становлять основу не просто правового
регулювання банківської діяльності, а саме державного банківського
регулювання, яке необхідне для захисту інтересів усіх сторін-суб’єктів
банківської діяльності, банківських правовідносин, підтримки стабільності
банківської системи держави в цілому.
Вагому групу актів, що забезпечують правове і державне регулювання
банківської діяльності (банківське регулювання), є акти НБУ (Центрального
банку держави). Найбільший вплив на процеси регулювання відносин у
банківській

сфері

(банківської

діяльності)

здійснює

НБУ

у

формі

банківського регулювання. Саме даний орган є суб’єктом правового,
державного та банківського регулювання.
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У галузі правового регулювання банківських відносин важливе значення
мають прийняті на державному рівні програмні документи, як-то: стратегії,
програми, концепції розвитку тощо. Такі документи мають розробляти
Урядом спільно з НБУ, Національною комісією державного регулювання
ринку фінансових послуг, недержавних організацій (наприклад, Асоціація
банків України, Незалежна асоціація банків України тощо).
7.

На

даний

час

численні

наукові

напрацювання

з

проблем

банківського права та відповідної діяльності місять пропозиції щодо
закріплення тих чи інших понять і категорій на законодавчому рівні,
вдосконалення

вже

існуючих

визначень;

пропонуються

вже

готові

законопроекти. Та, на жаль, такі пропозиції, попри їх очевидне значення для
практики правозастосування, лишаються на рівні пропозицій.
8.

У фінансово-правовій науці (зокрема, у роботах І.Б. Заверухи,

Д.О. Гетьманцева, Ю.В. Ващенко, О.В. Аббясової та ін.) пропонується різне
групування правовідносин за участю банків та інших фінансових установ. У
підрозділі аналізуються такі групи публічно-правових відносин банків:
1) правовідносини, в яких банк виступає в якості зобов'язаного суб'єкта;
2) правовідносини, в яких банк виступає в якості суб'єкта, наділеного
державою владними повноваженнями; 3) відносини, в яких банк виступає як
господарюючий суб'єкт; 4) відносини, в яких банк виступає об'єктом
державного регулювання; 5) відносини, в яких банк здійснює публічні
функції, або сприяє їх здійсненню.
9.

Науковці по-різному вбачають місце банківського права серед

галузей і підгалузей права. Переважна більшість схильна підтримувати
підхід, за якого банківське право є підгалуззю фінансового права
(Ю.А. Ровінський,

О.М. Горбунова,

І.С. Гуревич,

М.Г. Скарженовський,

О.А. Костюченко). Також банківське право розглядається як комплексна
галузь права (прихильником такого підходу є, наприклад, А.О. Селіванов), як
комплексний правовий інститут (наприклад, І.Б. Заверуха). Існує підхід, за
якого банківське право розуміється як галузь права на межі фінансового та
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цивільного права (Є.В. Карманов). Існує також підхід, за якого банківське
право виокремлюється в самостійну галузь права та охоплює норми
конституційного,

адміністративного,

міжнародного,

процесуального

й

іншого законодавства; банківські відносини регулюються за допомогою
комплексного методу правового регулювання (його прихильниками є,
наприклад,

А.М. Екмалян,

Г.А. Тосунян,

А.Ю. Вікулін,

К. Гавальда

і

Ж. Стуфлє). На наше переконання, у даному випадку йдеться про
комплексну галузь законодавства, а не галузь права. Предмет галузі права не
можуть складати різні за своєю правовою природою публічні та приватні
відносини, адже для цих відносин існує різний порядок здійснення та
захисту. Деякі науковці припускають можливість виокремлення банківського
права у самостійну галузь права, але не зараз (приміром О.М. Горбунова,
Л.Г. Єфимова). Зважаючи на сферу існування банківських відносин –
пов’язується із господарською діяльністю, окремі науковці відносять
банківське право до системи господарського права (М.Л. Коган, І.А. Тинчук).
10. Банківська діяльність є об’єктом фінансово-правового регулювання,
адже банки виступають суб’єктами, учасниками правовідносин, що
виникають у процесі публічної фінансової діяльності (наприклад, коли
йдеться

про

банківську

систему

виконання

бюджетів,

карткове

обслуговування бюджетних установ (виплати зарплат, пенсій, стипендій
тощо). Саме через банки здійснюються безготівкові розрахунки, які нині
складають левову частку грошових розрахунків у правовій державі.
11. Банківські відносини, що регулюються нормами фінансового –
права, складаються між: НБУ та органами державної влади; НБУ та
комерційними банками (з приводу банківського регулювання, банківського
контролю і нагляду, реєстрації, ліцензування); НБУ та міжнародними
організаціями (наприклад, із Світовим банком, Європейським банком
реконструкції та розвитку); комерційними банками та органами Казначейства
(в умовах існування банківської чи змішаної системи виконання бюджетів).
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12. Той факт, що в Україні зараз склалася нестабільна фінансовоекономічна ситуація, все частіше з’являються випадки банкрутства банків,
інших фінансово-кредитних установ, дає підстави стверджувати, що в нашій
державі недостатнім є рівень публічного фінансового контролю у сфері
банківської діяльності, контролю за надходженням бюджетних коштів до
безпосередніх розпорядників, за сплатою та перерахуванням податків і зборів
(у цих відносинах банки виступають як податкові агенти).
13. На сьогодні є частина банківських відносин, регулювання яких
неможливе без втручання держави, без залучення державного гарантування
того, що суб’єкти відповідних відносин мають належний захист своїх прав та
інтересів. Так, державного втручання у правове регулювання потребує сфера
організації банківської системи, грошового обігу, валютного регулювання та
контролю. У кризових умовах, з якими Україна зіштовхнулася у 2014 р.,
потребує державної підтримки приватна банківська діяльність і додаткових
державних гарантій підпорядковані суб’єкти банківських відносин. Такі
гарантії надаються, зокрема, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
підтримка приватної банківської діяльності забезпечується, наприклад,
проведенням валютних аукціонів, де можна придбати комерційним банкам
доллари США та поповнити свої валютні каси.
14. Правове та фінансово-правове регулювання банківської діяльності є
складовою імперативного державного регулювання, спрямованого на захист
публічних фінансових інтересів держави та приватних інтересів клієнтів
банків й інших фінансово-кредитних установ. Сучасне регулювання
банківської діяльності відбувається на макроекономічних етапах, пов’язаних
із реалізацією заходів грошово-кредитної політки, та на рівні процесів
створення, організації, реєстрації банків, ліцензування окремих банківських
операцій тощо.
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РОЗДІЛ 2.
ПРИНЦИПИ ПРАВА, НА ЯКИХ ГРУНТУЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ
У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

2.1 Принципи права та їх значення
у регулюванні банківської діяльності
Банківські відносини, що розглядаються у межах фінансового права,
мають публічно-правову природу, оскільки вони пов’язані із публічними
фінансами. Як слушно наголошує О.М. Козирін: «Необхідність вивчення
принципів права та їх реалізації в галузі публічних фінансів визначається
також тим, що саме в принципах права найбільш яскраво відображена як
сутність права в цілому у всьому різноманітті складових його сторін і
закономірностей, так і сутність фінансового права зокрема» [4, с.43].
Банківська діяльність як міжгалузеве явище має ґрунтуватися на
відповідних принципах, що об’єктивно дасть змогу забезпечити сталість
нормативно-правового

регулювання

фінансових,

зокрема,

банківських

відносин. Отже, при визначені правових засад банківської діяльності важливе
значення має питання з’ясування правової природи, сутності, особливих
ознак, значення, джерел принципів, на яких має ґрунтуватися розглядувана
діяльність.
На даний час назріла необхідність узгодження норм внутрішнього
національного фінансового та банківського законодавства з міжнародними
засадами (принципами) банківської діяльності, банківського регулювання,
контролю та нагляду. Слушною є думка про те, що для розвитку доктрини
сучасного

фінансового

права

розробка

системи

фінансово-правових

принципів банківської діяльності, їх систематизація мають важливе наукове
значення з точки зору обгрунтування банківської діяльності як предмета
фінансового права [65, с. 3-4].
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У контексті досліджуваної проблеми слушною є думка про те, що
імплементація міжнародно-правових принципів банківської діяльності у
вітчизняне

законодавтельство

являє

собою

процес

впровадження

в

національну правову систему вироблених на рівні міжнародних договорів,
угод, а також документів авторитетних міжнародних структур, що носять
рекомендательний характер, стандартів правового регулювання банківської
діяльності, а також здійснення банківського регулювання та нагляду для
гармонійної

взаємодії

національних

правових

систем,

економічного

співробітництва держав і запобігання системних криз у міжнародній
фінансовій системі. Розглядувана імплементація стає можливою у державах,
де сформувалася (чи формується) декількорівнева банківська система
ринкового типу та її інтеграцією в міжнародну фінансову, де передбачається
(конституційно закріплюється) положення про те, що норми міждународного
права

та

міжнародних

договорів

стають

складовою

внутрінього

законодавства держави [65, с.9-10]. Виходячи із викладеного, Україна як
правова держава готова до врахування у національному законодавстві
визнаних міжнародно-правових норм.
Принципи банківської діяльності як принципи права відіграють важливу
роль у правовому регулюванні банківських відносин. Підтвердженням цьому
є те, що вони виступають в якості скеровуючих ідей для законодавця,
визначаючи при цьому напрями вдосконалення відповідних галузевих
правових норм. Так, зростання обсягів обігу коштів, здобутих злочинним
шляхом, збільшення обсягів фінансування тероризму10 стало однією із
передумов створення у 1989 р. міжнародні організації FATF (англ. Financial
10

Підтвердженням цього є все більше залучення новітніх технологій, військової техніки, літаків у
діях, що кваліфікуються як терористичні і тягнуть за собою загибель тисячі людей, знищення майна,
нерухомості, захоплення територій. Такі дії потребують значних «капіталовкладень». Відповідно до п. 50
ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14
жовтня 2014 р. фінансування терроризму – надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх
буде використано повністю або частково: для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою
або терористичною організацією; для організації, підготовки і вчинення окремим терористом,
терористичною групою або терористичною організацією визначеного КК України терористичного акту,
втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення
терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження
будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
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Action Task Force on Money Laudering), яка займається протидією відмивання
«брудних коштів». Враховуючи рекомендації цієї організації, Верховною
Радою України було прийнято Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від
28 листопада 2002 р. [100]. Нині діє новий Закон України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» від 14 жовтня 2014 р. [101]. Ці законнодавчі акти, а
також прийняті на їхнє виконання підзаконні нормативно-правові акти
склали

основу

правового

регулювання

нового

напряму

банківської

діяльності, а саме фінансового моніторингу.
У контексті викладеного виникає питання про межі співвідношення
загально-правових принципів і загальновизнаних принципів міжнародного
права. Так, загальноправові принципи є своєрідним продуктом реалізації
права, вони формуються стихійно, «знизу» без будь-якого зовнішнього
встановлення; загальновизнані принципи міжнародного права пов'язані з
процесами державного та міждержавного правотворчості. З іншого боку,
загальноправові принципи характеризують юридичну діяльність у всіх
правопорядках,

незалежно

від

конкретно-історичних

умов;

щодо

загальновизнаних принципів міжнародного права подібна універсальна дія не
є характерною – вони реалізуються тільки в правових системах так званих
«цивілізованих» держав. Сфера дії загальноправових принципів права не
пов'язана

з

обмеженням

суб'єктного

складу

учасників

яких-небудь

правовідносин, вони універсальні для будь-яких правозастосовних ситуацій і
відносин; застосування загальновизнаних принципів міжнародного права до
приватних відносин є результатом розвитку правових позицій національних
правових систем, викликає до життя особливі форми тлумачення та правові
позиції відповідних судів держави [40, с. 21-22].
Теорія правової держави як основу принципів може розглядати розподіл
влади, взаємну відповідальність держави та особи, обмеження державної
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влади; теорія природного права є основою принципів юридичного
гарантування прав і свобод людини та громадянина, збагачує зміст принципу
рівності, напряму визначає принцип верховенства норм міжнародного права
[23, с. 162, 166]. Для банківських відносин вказані принципи, без сумніву, є
актуальними. Наприклад, створивши Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб, держава гарантує збереження вкладів фізичних осіб не лише у
державних, а й в комерційних банках. Принцип верховенства норм
міжнародного

права

реалізується

шляхом

адаптації

вітчизняного

законодавства до вимог ЄС, базельських рекомендацій (Базель-І, Базель-ІІ,
Базель-ІІІ), FATF тощо. Принцип рівності має місце там, де йдеться про
захист прав вкладників, про рівні умови допуску банків на вітчизняний ринок
фінансових послуг.
Правореалізаційна діяльність в сучасній правовій державі свідчить про
те, що в основі безпосереднього правового регулювання публічної фінансової
діяльності, частиною якої є банківська діяльність, знаходяться відповідні
галузеві

принципи

фінансового

права,

які

виступають

своєрідним

камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних
відносин; вони гарантують безперервність та послідовність нормотворчого
процесу;

забезпечують

взаємозв'язок

фінансового

законодавства

та

фінансової політики [89, с. 54-55].
Окремі вчені-правознавці наголошують, що у фінансово-правовій науці
«утворилась величезна «чорна дірка» – система принципів фінансового
права. Наявність цієї «чорної дірки», а точніше відсутність наукового
інтересу до принципів фінансового права, не дозволило об’єднати основні
начала

бюджетного

законодавства,

основи

оподаткування,

принципи

грошового обігу, валютного регулювання тощо в єдиний регулюючий
інструмент» [4, с. 49]. Погоджуємось, що колись така «чорна дірка» існувала,
проте нині дослідження принципів фінансового права становить значний
науковий інтерес, свідченням чого є наукові праці таких вітчизняних учених,
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як О.А. Музика-Стефанчук, С.О. Ніщимна, А.О. Поляничко, І.М. Ярмак,
О.О. Башняк.
Варто підтримати твердження про те, що при формуванні норм
фінансового права законодавець зобов'язаний враховувати принципи галузі.
Ці принципи мають бути «розчинені» у даній галузі права, «розлиті» в ній,
повинні пронизувати собою норми фінансового права. Принципи надають
якісну визначеність фінансовому праву, складають його «дух» (за
Ш. Монтеск'є).

Водночас

на

основі

принципів

фінансового

права

реалізуються фінансово-правові норми, що визначають єдину спрямованість
у функціонуванні фінансового права [144, с. 51].
Існує думка про те, що принципи нерівнозначні. Так, прихильники
позитивізму вважають, що принцип законності є основним для матеріального
та процесуального права. У межах ліберально-юридичної теорії права
пріоритет віддається принципу рівності, у межах теорії природного права –
принципу справедливості. Також виокремлюється науковий погляд, за якого
принципи є елементами, однаково важливими для якості системи як цілого
[23, с. 182-183].
Автор, у свою чергу, вважає, що принципи банківської діяльності у
рівній мірі мають ґрунтуватися як на загально правових, так і на спеціальних
фінансово-правових засадах.
Що стосується визначення поняття «принципи права» як родового по
відношенню до галузевих принципів, то нині відсутнє його одиночне
розуміння. Взагалі, принципи права визначаються вченими, наприклад, як:
– вихідні, визначальні ідеї, положення, установки, які складають
моральну організаційну основу виникнення, розвитку і функціонування
права; це те, на чому ґрунтуються формування, динаміка і дія права, що
дозволяє визначити його природу як демократичного чи, навпаки,
тоталітарного [9, с. 123];
– такі відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші
закономірності і основи даного типу держави і права, є однопорядкові з

79

сутністю

права

і

універсальністю,

становлять

вищою

його

основні

імперативністю

і

риси,

відрізняються

загальною

значимістю,

відповідають об'єктивній 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 дана правова система [75, с. 41, 44];
– фундаментальні вихідні засади, в яких втілюються 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 [152, с.126];
– універсальний, істинний, фундаментальний, нормативно-правовий
припис

(початок,

вимога,

імператив

тощо),

що

визначає

загальну

спрямованість правового регулювання, високу якість і ефективність
юридичної практики (правотворчої, правозастосовної тощо) [148, с. 5];
– це норма права, обов'язкове правило поведінки для учасників
регульованих правовідносин; він не лише «закріплений у нормах», він і є
самою норма права; це не лише правова «ідея» – це обов'язково для
виконання у будь-якій галузі діяльності (законодавчій, виконавчій, судовій)
правило [29, с. 15].
Що стосується системи принципів права, то вчені-юристи по-різному
підходять до висвітлення цього питання. Наприклад, Н.В. Вагіна пропонує
таку структуру принципів права:
– статична структура: принципи права в цілому (принцип законності,
справедливості, гуманізму, гарантування прав і свобод людини та
громадянина, відповідальності за вину, демократизму, розподілу влади
тощо);
– принципи структурних елементів права:
- принципи
інтересів,

приватного

переваги

права

самоврядних

пріоритету

приватних

децентралізації

правового

(принципи
начал,
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регулювання, свободи, відповідальності учасників правовідносин один перед
одним);
- принципи публічного права (принципи пріоритету публічних інтересів,
переваги імперативних норм, відповідальності державних органів, державних
службовців і посадових осіб за прийняті 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, діючі 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)
[23, с. 189-191].
До

принципів

публічного

права

як

особливого

системно-

функціонального утворення відносять такі принципи: пріоритет публічних
інтересів; обмеження державної влади; перевага імперативних норм у
публічному праві; централізація правового регулювання; відповідальність
державних службовців за невиконання чи неналежне виконання своїх
посадових обов’язків; відповідальність посадових осіб [23, с. 10-11]. На наш
погляд, не всі із вказаних принципів є засадами. Так, «перевага імперативних
норм у публічному праві» – це особливість, а не принцип; до того ж не
зрозуміло над чим такі норми мають переважати – очевидно над
диспозитивними. Принципи, що стосуються відповідальності також є
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спірними, адже два останніх принципи за своєю суттю є тотожними і
останній практично поглинається попереднім.
У правовій літературі виділяються також принципи правосвідомості,
якими є лише ідеї, а принципи права складають частину правової матерії, що
нерозривно пов’язані зі змістом та формою права [120, с. 7]. При цьому слід
враховувати те, що правосвідомість складається з декількох частин: правова
ідеологія

(сукупність

юридичних

ідей,

теорій,

поглядів,

які

в

концентрованому систематизованому вигляді відображають та оцінюють
правову реальність) та правової психології (буденного, емпіричного рівня
суспільного пізнання, що формується в результаті повсякденної людської
практики, окремих людей, соціальних груп [23, с. 156-157]. У банківських
правовідносинах

правосвідомість

особливо

підпорядкованих

суб’єктів

відіграє не аби яку роль, адже саме від них залежить формування активних і
пасивних операцій банків, інших фінансово-кредитних установ.
У юридичних наукових джерелах наголошується на тому, що система
принципів права, підсистемою якої є фінансово-правові принципи, суворо
ієрархічна, будується на різних рівнях і в різних сферах, розрахованих на
неоднакові спільності правових утворень і регульованих ними суспільних
відносин. Це є підставою для класифікації принципів права таким чином:
принципи міжнародного права; принципи правової системи; принципи
національної правової системи. В рамках окремої правової системи можна
виділити, в залежності від сфери дії, загальноправові, міжгалузеві, галузеві
принципи та принципи підгалузі, міжінституційні принципи і принципи
правового інституту [4, с. 49-50].
Інколи вчені-правознавці пропонують таке групування принципів:
– група принципів, що характеризують загальне відношення до права та
закону:

кожен

громадянин

окремо

та

суспільство

в

цілому,

підпорядковуючись законам, повинні мати можливість примусити до
виконання законів і самого керівника (володаня, очильника держави); закон –
це те, що народ наказує та встановлює; закони мають дотримуватись; свобода
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полягає у дотримані законів, а не в їх ігноруванні; хто користується правом,
той не порушує нічиїх інтересів; закон не має зворотної сили;
– група принципів, що характеризують ставлення до людини як до
найвищої цінності: людина не повинна бути засобом досягнення мети,
навпаки – вона і є метою; всі люди народжуються вільними та рівними в
правах; ніхто не може бути визнаний винним у вчинені злочину і підданий
кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду і відповідно до закону;
до винесення вироку звинувачений вважається невинним (презумпція
невинуватості);
– група принципів, пов’язана із встановленням істини при вирішені
спорів, із дослідженням доказів: ніхто не можу бути суддею у власній справі;
ніхто не може посилатися на своє виправдання, посилаючись на незнання
закону; нехай буде вислухана друга сторона; всі сумніви на користь
звинуваченого; відповідальність настає лише за вину; обман знищує
юридичні наслідки; негативні положення не доказуються [66, с.198].
Наведене групування (класифікація), на нашу думку, ґрунтується
здебільшого на нормах римського права, латинських сентенціях, на тих
положеннях, на яких мають ґрунтуватися не лише банківські відносини, а ще
й безпосередні засади регулювання даних відносин. І, безумовно, наведене
групування з погляду поділу права на галузі, підгалузі, інститути не носить
вичерпний характер, зважаючи, зокрема на галузеві фінансові та банківські
правовідносин.
Вчені-фахівці у галузі теорії права пропонують поділяти принципи права
на загально соціальні (економічні, політичні, моральні, соціально-структурні)
та юридичні (законність, вираження у праві волі та інтересів народу, рівність
всіх громадян перед законом, поєднання прав та обов’язків, відповідальність
за вину, поєднання переконання та примусу) [28, с. 38-43; 157, с. 148]. Такий
поділ є найбільш узагальненим і дає поштовх для подальших ґрунтовніших
досліджень будь-яких галузевих принципів.
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Оригінальним є підхід Л.В. Вакарюк, за якого консолідуюча дія
формально-нормативної

системності

інститутів

фінансового

права

зумовлюються тим, що вона внутрішньо наділена наступними важливими
системними принципами: принцип цілісності, принцип структурності,
принцип функціональності, принцип інтегративності, принцип ієрархічності,
принцип динамічності, принцип гетерономності, принцип відкритості [24, с.
79]. За такого підходу реалізація та дотримання вказаних принципів є
запорукою формування ідеальної правової системи держави в цілому.
Запропоновані принципи видаються надто затеоретизованими, що для
практики правозастосування є неприйнятним.
Первинними для принципів будь-якого галузевого права є принципи
правової системи.
Досліджуючи принципи правової системи, З.С. Байніязова виділяє такі їх
найважливіші особливості: 1) є фундаментальними началами правової
системи, на підставі яких відбувається генезис, розвиток, функціонування
(тріада, притаманна кожному явищу буття) правових феноменів; 2) є
основою формування правової системи в цілому і всіх її складових, а сутність
принципів полягає в ідеї; 3) є орієнтирами для правової системи в цілому і
стосовно її окремих юридичних компонентів (явищ); 4) виступають в цілому
у вигляді основоположних (стратегічних) пріоритетів розвитку правової
системи; 5) постають як правила поведінки, що стоять вище приписів
приватного рівня; 6) є однією з найважливіших основ збалансованого стану
всієї правової системи; 7) слугують обов'язковою умовою ефективності
правової системи, її успішного функціонування і розвитку; 8) виступають в
якості регулятора в правовій системі [8, с.138-140]. Взагалі, під принципами
правової системи розуміються основні засади синтетичного опису правових
явищ, нормативні, обов'язкові вимоги, які висуваються до процесу пізнання
окремих елементів правової дійсності і взаємодій між ними… Якщо
принципи правової системи – це нормативні вимоги до наукового опису
дійсності, то принципи права – це стійкі правила юридичної практики,
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правозастосовні звичаї, які широко застосовуються юридичною спільнотою
[40, с. 20].
Слід

розмежовувати

поняття

«принципи

правової

системи»

та

«принципи побудови правової системи». Так, професор П.С. Пацурківський
слушно вважає невдалою постановку питання про принципи «побудови»
системи права, пояснюючи це тим, що в реальності система права ніким
раціонально не будується; основою системи права є предмет і метод
правового регулювання [89, с.50-51]. Дійсно, коли йдеться про систему права
в цілому, помилково в якості критерію або чинника її побудови називати
принципи права. Останні стосуються не побудови права, а реалізації
правових норм. У контексті нашого дослідження можна вести можу про
систему фінансового права, де виокремлюється банківське права; про
публічну фінансову діяльність, видом чи напрямом якої є банківська
діяльність.
Очевидно, що якість законів та ефективність правового регулювання
багато в чому залежать від того, як в них сформульовані і розкриті правові
принципи («які принципи, такі й закони») [47, с.92]. Продовженням
наведеної тези є думка про те, що основні принципи права відбиваються у
специфіці суспільних відносин, що регулюються відповідною галуззю права.
Для виявлення таких принципів має значення не лише логіко-формальний
аналіз текстів законів, а й практика (адміністративна, господарська, судова),
глибокий науковий пошук. З'ясування принципів галузі права дозволяє
правильніше застосовувати її норми, краще розуміти їх суть і соціальне
призначення [19, с.31].
З-поміж способів фіксації (закріплення) принципів права, принципів
банківської діяльності у нормах права виділяють текстуальний та змістовий
[94, с.33-41; 140, с.124].
Текстуальний

спосіб

фіксації

принципів

банківської

діяльності

характеризується тим, що вони закріплюються в конкретних нормах
(безпосереднє закріплення) і тим самим є нормами-принципами, дія яких
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поширюється за межі даної конкретної норми. Змістовний спосіб фіксації
полягає в тому, що зміст конкретного принципу банківської діяльності
виводиться з аналізу змісту окремих фінансово-правових чи інших норм
(часто це здійснюється шляхом застосування аналогії права та закону).
В юридичній науці давно актуалізовано питання про співвідношення
норм права і принципів. Так, від інших норм права норма-принцип
відрізняється тим, що це головні, загальні, системоутворюючі норми галузі
(чи законодавства, приміром банківського. – А.К.), це такі норми, які
впливають на зміст усіх норм даної галузі права. Принципи – це каркас,
скелет, без яких «тіло» будь-якої галузі права не може існувати, воно
руйнується; це стовбур і гілки дерева галузі права, листям якого є інші
норми. Руйнування не тільки всіх, але і декількох, а іноді й одного з
принципів може призвести до руйнування галузі права або перетворенню
галузі права в іншу якість. Тому принципам має бути притаманна така
властивість, як підвищена стабільність в порівнянні з іншими нормами.
Принципи права є також витоками галузі (тобто «спочатку був принцип»),
право в цілому і його галузі зародилися як норми-принципи [29, с. 16].
Наведена думка є дещо гротескною, проте за своєю суттю є логічно
сформульованою.
Коли йдеться про функції принципів банківського права, то слід зважати
на їх безпосередній регулюючий, правореалізаційний, охоронюваний вплив
на публічні банківські відносини.
У процесі реалізації норм права яскраве вираження отримує регулятивна
функція, що являє собою регулюючий вплив принципів права, який
виявляється у тому, що вони окреслюють межі дії норм фінансового, зокрема
банківського права. Визначення таких меж дозволяє з’ясувати, які відносини
є правовими, до яких галузевих відносин їх можна віднести, який інтерес
домінує в таких відносинах – приватний чи публічний.
Як обгрунтовано наголошує професор А.М. Колодій,

«у правовій

державі владі притаманні деякі межі, які вона не може переступити.
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Обмеженість влади у правовій державі створюється визнанням за особою
непорушних та недоторканних прав, розподілом влад, чітким визначенням
компетенції її структурних одиниць тощо. Уперше у правовій державі
визнається, що особа має певну сферу самовизначення і самовиявлення, у яку
держава не має права втручатися» [55, с. 33].
Взагалі регулятивна функція фінансового права полягає у тому, що
держава за допомогою норм фінансового права з метою виконання своїх
функцій може залучати приватний капітал. Такий приплив приватного
капіталу може здійснюватися за допомогою надання преференцій і
спрямований, приміром, на розвиток малого та середнього бізнесу.
Преференції можуть являти собою грошове відшкодування відсотків за
комерційними кредитами, покриття повністю або частково різниці за
тарифами тощо [7, с. 195]. Як приклад можна навести участь держави у
відносинах кредитування молодіжного житлового будівництва, будівництва
на селі.
На підтримку заслуговує думка про те, що якщо зміст принципу не
закріплено в конкретній правовій нормі, він виводиться шляхом складних
логічних зіставлень, умовиводів, аналізу змісту інших норм, наукових
поглядів, судової практики. Це спричиняє те, що кількість, назви і зміст
принципів у різних дослідників виходить різним. Отже, з метою ефективного
застосування цих положень варто усвідомити те, що принципи не можуть
виконувати такі функції, як виховно-світоглядні та навчальні [29, с. 15].
Очевидно, що для реалізації принципів банківської діяльності необхідні
певні життєві умови, фактори, що відповідають сутності такої діяльності
(йдеться про правові, економічні, фінансові, політичні та інші фактори).
Фактори, які визначають формування, зміст і реалізацію принципів
публічного права, Н.М. Вагіна пропонує класифікувати за декількома
підставами: за природою і джерелом. Так, за природою фактори поділяються
на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних факторів належать система
суспільних відносин, а також фактори природного характеру. Особливе місце
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серед цих факторів посідає процес глобалізації. До суб’єктивних факторів
віднесено особливості правосвідомості та правової культури, правові теорії
та доктрини. За джерелом фактори поділяються на правові (тип, форма
держави, правові теорії, юридична практика тощо) та неправові (економічні,
політичні відносини, мораль, психологія суспільства та громадян) [23, с. 10,
167].
Отже, фактори, що впливають та визначають принципи банківської
діяльності поділяються на фактори об’єктивного (пов’язані з особливостями
організації держави, публічної влади тощо, тобто йдеться про певні стабільні
фактори) та фактори суб’єктивного характеру (пов’язані з правосвідомістю, з
мінливим людським фактором).
Н.М. Вагіна також вважає, що категорія «реалізація принципів права» ще
не склалася, адже у теорії прийнято використовувати терміни «реалізація
права» (сукупність форм та засобів, що забезпечують переведення правових
приписів у поведінку суб’єктів; адекватні правомірні дії суб’єктів права;
процес, що приводить у втілення правових приписів у життя), «реалізація
правових норм» [23, с. 166-167]. Професор Ю.С. Решетов стверджує, що
оптимальний розвиток процесів реалізації норм права є необхідним
моментом демократізаціі суспільства, поглиблення самоврядування народу,
проведення економічної реформи; чітка і правильна реалізація правових
норм нерозривно пов’язана з дотриманням у всіх сферах суспільних відносин
принципу соціальної справедливості [113, с.3].
Що стосується джерел принципів права, то одні вчені відносять до них
лише правосвідомість [23, с. 145] (оскільки принцип – це ідея, а ідея
виробляється розумом, у правосвідомості). Інші науковці відносять до них:
1) правосвідомість;

2) правотворчість;

3) юридичну

техніку;

4) типи

праворозуміння; 6) законодавство; 7) тлумачення; 8) типологію держави та
права; 9) політичний режим і форму державного устрою; 10) приналежність
до правової сім’ї; 11) процес глобалізації; 12) судову практику; 13) юридичну
практику [48, с. 61]. Зважаючи не те, що термін «джерело права» є
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доктринальним, а це, у свою чергу, допускає наявність різних підходів до
його тлумачення, отже, цілком логічною є наявність таких відмінних за
змістом наукових бачень поняття «джерела принципів права». Ми
підтримуємо підхід, за якого джерелами принципів права і принципів
банківської діяльності є не лише правосвідомість, а ще й всі процеси,
пов’язані із реалізацію правових норм.
Спираючись на теоретичні напрацювання, можна вести мову не лише
про джерела принципів, а й про фактори, що впливають на формування
принципів банківської діяльності, точніше – на формулювання ідеї та її
втілення в нормах та реалізації в банківській практиці. І це не випадково,
адже фактор – причина, рушійна сила якогось явища…, це явище суспільного
життя, що впливає в тій чи іншій формі на виявлення потреб правового
регулювання, на розроблення, прийняття, зміну чи скасування правового
засобу, у підсумку – на його зміст [23, с. 145, 146].
Регулятивна функція принципів банківського права виявляється у тому,
що у випадках відсутності законодавчо закріплених норм права деякі
банківські відносини можуть ґрунтуватися виключно на засадах банківської
діяльності, що сформувалися у банківській світовій практиці, засадах
корпоративного й іншого управління, на звичаях міжнародного торгівельного
обігу.
З іншого боку, «регулятивність – це допоміжна ознака принципів права,
адже суспільні відносини регулюються за допомогою норм права. І тому
регулятивний характер мають норми права, а принципи права визначають
саму норму, тому що лежать в її основі. Однак регулювання суспільних
відносин за допомогою принципів права здійснюється в окремих випадках,
зокрема за відсутності подібної норми для регулювання суспільних відносин
(аналогія закону) застосовуються загальні принципи права (аналогія права).
Регулятивний характер принципів права проявляться, також, у тому, що вони
виражають тенденції й напрями правового регулювання, виступаючи як
внутрішні регулятори поведінки людей, адже не завжди використання
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принципів права передбачає знання їх змісту» [130, с. 41-42].
З метою забезпечення ефективності правозастосування, адекватної
реалізації норм права суб’єкти банківських правовідносин мають зважати на
принципи права, що «сприяють єдності правозастосування та тлумачення
права, забезпечують дію єдиних засад як на стадії нормативного, так і
індивідуального правового регулювання» [15, с. 11].
У контексті даного дослідження особливий інтерес становить питання
про предметну визначеність принципів права, яка полягає у тому, що вони
виражають суть норм права, за допомогою яких здійснюється правове
регулювання суспільних відносин, які визначені предметом правового
регулювання цієї галузі права. До ознак принципів права в умовах ринкової
економіки

необхідно

загальнообов’язковість,

віднести

системність

універсальність,

та

взаємоузгодженість,

стабільність,

предметну

визначеність, загальнозначущість, регулятивність [130, с. 42].
На переконливу думку О.В. Смірнова, принципів і конкретних норм,
відірваних від тієї чи іншої системи права, не буває, оскільки в них
відображені економіка та сукупність інших існуючих у суспільстві відносин
[127, с.11]. У даному випадку очевидним є підтвердження нерозривного
зв’язку принципів права, принципів банківської діяльності з економікою,
економічною діяльністю банків.
Свого часу професор П.О. Недбайло наголошував на необхідності
поєднання уявлень про об’єктивне та суб’єктивне у праві при розгляді
принципів. На противагу наведеному, О.С. Башняк вважає, що «досить
спірним є положення про те, що принципи права − це об'єктивні
закономірності (засади, основи, приписи тощо). Принципам права, як і праву
в цілому, притаманні об'єктивні й суб'єктивні якості. Об'єктивні вони в силу
обумовленості

їх

реально

існуючими

економічними

і

соціальними,

національними та іншими суспільними відносинами. Оскільки ж принципи
права та формально-юридичні джерела (закони, підзаконні акти), що їх
закріплюють, – це результат свідомої вольової діяльності і правотворчості, то
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в цьому плані вони суб'єктивні. Щоб стати реально діючими нормативноправовими приписами, а не просто побажаннями і гаслами, принципи права
повинні достатньо повно, правильно і всебічно відображати існуючу
дійсність та основні закономірності розвитку суспільства» [16, с. 18].
Що стосується принципів фінансового права, то можна констатувати, що
лише деякі галузеві та інституційні принципи фінансового права мають
конституційне підґрунтя. Деякі із принципів випливають із конституційних
положень, а деякі прямо в них закріплені.
На думку А.Т. Ковальчука, фінансове право, що базується на принципах,
апробованих і визнаних цивілізаційним розвитком, не може бути, з одного боку,
вузько нормативним, а з іншого – абсолютно імперативним. Це обумовлено,
щонайменше, такими причинами. Йдеться про принципи ринкової економіки,
засади офіційно інституціоналізованої нормативності, суспільно усталені принципи,
законодавчо-правову політику, ринкові умови [54. с. 184-185]. Фінансовоправові принципи виступають не тільки орієнтиром для всіх видів юридичної
практики, виконуючи самостійну право-реалізаційну та правозастосовчу
функції, але і є критерієм для подальшої законодавчої діяльності, а їх облік
теорією фінансового права дозволяє побачити проблеми у правозастосуванні
[4, с. 50].
Розглядаючи принципи фінансового права, О.М. Горбунова небезспірно
вважає, що «одним з основних принципів, що лежать в основі фінансового
права, є, перш за все, пріоритет у галузі фінансової діяльності держави
представницьких органів перед виконавчими органами державної влади [37,
с. 93]. Далі вона розглядає принципи фінансового права без відокремлення
принципів публічної фінансової діяльності, і розглядає ще принципи
федералізму, законності, плановості. Проте не всі принципи фінансового
права є принципами публічної фінансової діяльності (це стосується,
наприклад,

принципу

пріоритету

органів

законодавчої

влади

над

виконавчою, федералізму, плановості, що не мають яскравого прояву,
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наприклад, у банківських правовідносинах). Аналогічно викладає матеріал і
Г.В. Петрова [91, с. 17-20].
Щодо

міжгалузевих

і

галузевих

принципів,

то,

наприклад,

П.С. Пацурківський пише: «Міжгалузеві та галузеві принципи права,
водночас як і принципи інститутів права, нерідко називають принципами
правового регулювання... Інакше кажучи, принципи галузей права – це такі
специфічні юридичні принципи, що відображають характер суспільних
відносин, з допомогою яких регулюються останні (предмет регулювання), а
також власне зміст регулювання та його засоби (метод регулювання)… Якщо
послідовно дотримуватись наукової методології аналізу правової дійсності,
то до галузевих принципів права загальноправові принципи механічно
додавати неправильно» [89, с. 49].
Що стосується класифікації чи групування фінансово-правових засад
банківської діяльності, то виокремлюють, наприклад, такі: 1) залежно від
джерела походження принципу: міжнародно-правові принципи банківської
діяльності та національні принципи банківської діяльності; 2) залежно від
юридичної сили нормативного акта, в якому принцип встановлений:
закреплені в міжнародно-правовому акті, в Конституції, на законодавчому
рівні, в нормативних центрального банку держави; 3) залежно від сфери
розповсюдження їх дії: загальні принципи банківської діяльності і принципи,
що регламентують її окремі аспекти [65, с. 9]. Запропоновані групи, на наш
погляд, передбачають ті засади, що можуть включатися до декількох груп
одночасно (наприклад, міжнародно-правові принципи; загальні принципи
можуть бути як міжнародно-правовими, так і закріпленими на рівні
національного закону, в актах підзаконного характеру).
Очевидно, що різноаспектне пізнання принципів права є запорукою
правильного, обґрунтованого, еволюційного розвитку права і його галузей,
зокрема фінансового права. Однак таке ставлення не слід ототожнювати зі
ставленням до принципу як до незмінної догми, принципи також
розвиваються, проте вони повинні залишатися найбільш стабільними
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нормами на даному відрізку історичного розвитку суспільства і держави,
«якорями», за допомогою яких законодавство утримувалося б від занадто
різких «кренів» в ту чи іншу сторону [29, с. 17]. Отже, принципи банківської
діяльності є певною мірою стабільними положеннями, які водночас мають
тенденцію до подальшого розвитку, вдосконалення, зважаючи на розвиток
всього фінансового та банківського права. Розглядувані нами принципи
ґрунтуються на нормах-принципах, на нормах фінансового та банківського
законодавства, що не містять принципів права, випливають із судової
практики й доктринальних розроблень.
На переконливу думку О.В. Прилуцького, банківське законодавсто
України передбачає організаційно-правові принципи та принципи, що
забезпечують

економічні

засади

діяльності

комерційних

банків.

До

організаційно-правових принципів віднесено зокрема такі: а) законності; б)
незалежності; в) колегіальності управління; г) дотримання банківської
таємниці… До принципів, що забезпечують економічні засади діяльності
комерційних банків, науковці з банківської справи відносять наступні: а)
роботи в межах реально залучених ресурсів; б) будування взаємовідносин з
клієнтами на ринкових засадах; г) регулювання діяльності комерційних
банків тільки економічними методами [5, с. 19-21; 12, с. 14-15; 97, с. 100,
112].
Науковець

О.В. Льовіна

пропонує

розмежовувати

принципи

банківського права та банківської діяльності та вважає, що принципи права
визначають характер правового регулювання суспільних відносин, слугують
канонами розвитку права, а принципи діяльності суб’єктів урегульованих
правом відносин – похідне поняття. Принципи банківської діяльності не
можуть протирічити принципам банківського права. Суттєва відмінність
принципів банківської діяльності від принцпів банківського права полягає у
тому, що вони не можуть бути результатом узагальнення та аналізу
банківського права, а мають випливати із банківського законодавства [65, с.
19].
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На нашу думку, розглядувані принципи права та діяльності, зважаючи на
те, що вони безпосередньо не визначені в законодавстві, їхній зміст не
розкривається детально в законах чи актах підзаконного характеру, не
обов’язково мають випливати із банківського законодавства. Принципи
банківського права та банківської діяльності на сьогодні лишаються
доктринальними категоріями, їхні переліки не є вичарпними. Хоча окремі
засади дійсно мають закріплення в законодавсті та практичну реалізації.
Проведене нами дослідження дозволяє сформулювати таке визначення
принципів банківської діяльності – це похідні від принципів фінансового
права публічно-правові основи, ідеї, засади, закріплені на законодавчому
рівні та/або такі, що мають виключно доктринальну природу, та на яких
ганутується діяльність, пов’язана зі створенням фінансових установ, із
здійсненням банківських операцій, наданням банківських послуг.
Підтримуємо думку про те, що різноманіття банківських правовідносин,
фінансово-правових принципів банківської діяльності потребує аналізу
різних форм їх реалізації в банківської системи. Законодавче закріплення
фінансово-правових

принципів

банківської

діяльності

обумовлює

їх

реалізацію в рамках банківських правовідносин. Принципи як найбільш
загальні норми поведінки суб'єктів банківських правовідносин є критерієм
законності такої поведінки, невід'ємним атрибутом діяльності кредитної
організації в рамках правового поля [65, с. 23].
Банківська діяльність, які вид та напрям публічної фінансової діяльності
має ґрунтуватися як на принципах права, так і на засадах моралі. Важливе
значення у цьому має рівень правосвідомості суб’єктів фінансових, зокрема
банківських правовідносин. В ідеалі – принципи мають бути нормативно
закріпленими. Проте очевидно, що на практиці таке закріплення є
неможливим, оскільки ніхто ще відміняв неписане право, доктринальне
тлумачення, аналогію права та закону. Закріплення всіх положень, що мають
регулювати публічні відносини, означало би введення цих відносин у такі
межі, де взагалі не дозволялося би інакодумство, заперечувалося би право
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людини і громадянина на вільне волевиявлення тощо. Банківські відносини
також не варто «заганяти» в суворі межі, адже вони є за своєю природою
комплексними. При цьому у будь-якому випадку варто дотримуватися
принципів права (писаних і неписаних) як у публічних, так і у приватних
банківських відносинах, адже це сприятиме підвищенню рівня ефективності
правового регулювання.
Загалом, на сьогодні визначень поняття «принципи права» існує безліч,
адже майже кожен науковець, який тією чи іншою мірою торкається питання
принципів, намагається запропонувати своє визначення. Це робиться з метою
вдосконалення понятійного апарату юридичної науки, прагнучи тим самим
принести щось нове, оригінальне. При цьому значна частина визначень є
елементарним калюванням вже раніше запропонованих визначень із зміною
лише порядку слів, але за змістом майже ні чим не відрізняються. Зважаючи
на такий стан справ, ми не беремось пропонувати авторське визначення, а
лише вкажемо, що розуміємо під принципами права керівні ідеї, засади.
Стосовно поняття «система принципів права» (зокрема, коли йдеться
про галузеві принципи), то тут не спостерігається особливого наукового
ажіотажу. Існують певні напрацювання вчених ще радянського періоду, які
обов’язково

враховуються,

розвиваються,

доповнюються

сучасними

науковцями.
Можна виокремити різні групи засад, що визначають правовий статус
НБУ, побудову та функціонування банківської системи України, взаємодію
банків різних ланок банківської системи, взаємодію банків та органів
публічної влади – спеціальних органів публічної фінансової діяльності,
взаємодії банків та інших учасників банківських відносин (фізичних та
юридичних осіб – клієнтів банків) тощо. Проте, на наше переконання,
практичної значущості надто розгалужені критерії класифікації не мають. З
огляду на це вважаємо, що принципи публічної банківської діяльності, які
дають можливість глибше пізнати сутність публічно-правового регулювання
цієї діяльності, доречно згрупувати таким чином:
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до принципів (засад) організації та здійснення банківської діяльності
належать 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 й інших
фінансово-кредитних установ; поєднання приватних і публічних інтересів у
процесі здійснення державного регулювання банківської діяльності; надання
банківських послуг і здійснення банківських операцій виключно на підставі
ліцензій; дозвільний характер банківської діяльності; прозорості діяльності
банків й інших фінансово-кредитних установ; дотримання банківської
таємниці; діяльності комерційних банків в межах реально залучених
ресурсів.
до принципів (засад) банківського контролю та нагляду належать такі:
об’єктивність,

незалежність

банківського

нагляду

та

контролю,

компетентність, плановість, ефективність, відповідальність, гласність і
публічність,

оперативність,

системність,

достовірність,

реальність,

обґрунтованість й інші засади публічного фінансового контролю.

2.2. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності
У попередньому підрозділі було визначено перелік принципів (засад)
організації та здійснення банківської діяльності. Детальне розкриття сутності
цих принципів дає можливість глибше охарактеризувати зміст публічноправового регулювання вказаної діяльності.
Принцип законності, верховенства права і прямої дії Конституції
України». Розглядуваний принцип законності притаманний організації та
здійсненню діяльності всіма органами публічної влади та управління.
Центральний банк держави – НБУ не належить до жодної із гілок державної
влади і відповідно до ст. 2 Закону «Про Національний банк України» є
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особливим центральним органом державного управління, юридичний статус,
завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються
Конституцією України та Законами України.
За ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Як стверджує Л.М. Горбунова, законнiсть можна розглядати як метод
діяльності органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, як
полiтико-правовий режим функцiонування громадянського суспiльства i як
основну вимогу здiйснення нормотворчої дiяльностi. Законнiсть – це
передусiм прогресивне суспiльно-правове явище, яке покликано сприяти
суспiльному прогресу, реалiзацiї загальнолюдських цiнностей i стандартiв
демократичної правової держави. Вона є провiдним способом здiйснення
народом України суверенiтету безпосередньо i через дiяльнiсть органiв
публiчної

влади;

сукупнiстю

вимог,

пов’язаних

iз

забезпеченням

беззаперечного авторитету закону в державi, всебiчним i повним виконанням
усiма суб’єктами права його положень. Законнiсть у нормотворчому планi
мiстить iдеї, по-перше, про верховенство (вищу юридичну силу) положень
закону щодо норм усiх інших правових актiв; по-друге, про зумовленiсть
положеннями законiв кола суб’єктiв нормотворчих повноважень у нашiй
державi, форм i меж вiдповiдної їх дiяльностi; по-третє, про обов’язок
держави органiзовувати всебiчну i повну реалiзацiю даних вимог у процесi
провадження правотворчої діяльності» [36, с. 21, 49].
На наше переконання, законність навряд чи слід відносити до методів
здійснення, зокрема банківської діяльності, адже метод – це спосіб
здійснення, а принцип – це те, на чому має ґрунтуватися таке здійснення.
Очевидно, що сучасна банківська діяльність повинна мати законне підґрунтя,
як напрям публічної фінансової діяльності – має здійснюватися у нормативно
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визначених межах, які окреслюють публічно-правову природу даної
діяльності.
На думку І.М. Ярмак, принцип законності «спрямований на захист
інтересів підконтрольних суб’єктів, бо передбачає виконання контролюючими
суб’єктами повноважень лише у межах передбачених законодавством. На
відміну від діяльності інших державних органів одним із завдань контролюючих
суб’єктів є перевірка дотримання законності у фінансовій сфері, тому принцип
законності для них має дуже важливе значення» [158, с. 137].
Як принцип організації та здійснення банківської діяльності, принцип
законності містить такі елементи: 1) наявність установлених конституцією і
законами правових основ банківської діяльності, порядку формування
керівних органів НБУ; 2) організаційно-правовий механізм, що забезпечує
суворе і неухильне виконання чинного законодавства суб’єктами, що
здійснюють банківську діяльність (йдеться про чітко регламентований спосіб
створення, реєстрації,

ліцензування

банків,

передбачене спеціальним

Законом); 3) зовнішнім проявом принципу законності є здійснення НБУ та
іншими органами, що забезпечують регулювання ринку фінансових послуг,
контролю за діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ.
Слушним є твердження про те, що законність банківської діяльності в
сучасних умовах набуває найважливіше значення в рамках вирішення
завдань розвитку публічної фінансової діяльності згідно з вимогами
модернізації економіки. Необхідність дослідження принципу законності
банківської діяльності з системних позицій (у системі принципів фінансового
права) обумовлена взаємовпливом банківської та фінансової систем,
прямими і зворотними зв'язками банківського права як підгалузі фінансового
права з фінансовим правом як галуззю права. Інноваційний розвиток
фінансового сектора, капіталізація банківської системи, підвищення якості та
розширення спектру банківських послуг, формування легітимного поведінки
у

сфері

грошово-кредитних

відносин,

гармонізація

банківського

законодавства, правовий розвиток принципів справедливості в діяльності
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юрисдикційних органів, забезпечення законності та правопорядку в
банківській діяльності є ключовими завданнями вдосконалення фінансової
системи на предмет адекватності сучасним умовам розвитку економіки
правової держави [49, с. 3].
Загалом, принцип законності означає, що: банківська система та
елементи, що її утворюють, створюються та діють на основі правових норм;
здійснення банківської діяльності можливе лише за наявності ліцензії НБУ на
здійснення різного роду банківських операцій.
Отже, законність як загальна засада організації та здійснення банківської
діяльності покладає на суб’єктів цієї діяльності обов’язок здійснювати свою
діяльність виключно на підставі закону та у чітко законодавчо встановленому
порядку.
Що стосується принципу верховенства права у банківській діяльності, то
тут слід виходити із загального розуміння даної засади. Принципи
«верховенство права» і «верховенство закону» мають багато спільного, але
не є тотожними. Верховенство закону подається як визначальна роль закону
в правовій (юридичній) системі держави, в діяльності всіх суб’єктів права,
насамперед державних органів і посадових осіб, зокрема судів і суддів.
Верховенство закону означає, що закон має вищу юридичну силу стосовно
всіх інших нормативно-правових актів та джерел юридичного (державою
встановленого) права [77, с. 85; 131, с. 21].
За ст. 8 Конституції України в державі визнається і діє принцип
верховенства права. При цьому Конституція України має найвищу юридичну
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй. Також конституційно
встановлено принцип, за яким звернення до суду для захисту конституційних
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції
України гарантується, оскільки її норми є нормами прямої дії. Вказана норма
конкретизується як конституційне право людини і громадянина у ст. 55
Конституції України, згідно з якою права і свободи людини та громадянина
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захищаються судом, і при цьому процесуальне право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб гарантується Конституцією
України. Як конституційну гарантію дії принципу верховенства права в
Україні можна розглядати ст. 56 Конституції Україні, відповідно до якої
кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні
ними своїх повноважень. Аналогічною гарантією можна вважати також ст.
57 – 64 та інші норми Конституції України [77, с. 84].
Принцип верховенства права може втілюватися у національній правовій
системі, зокрема такими основними шляхами:
- через верховенство закону, який відповідає вимогам природного
права (тобто верховенство права проявляється через верховенство правового
закону; верховенство права опосередковує свою дію через функціонування
верховенства закону);
- через «коректувальну» правотворчу та правотлумачну практику, в
результаті якої позитивне право, що не відповідає вимогам природного
права, коригується компетентними державними органами (наприклад,
певний акт законодавства – з метою забезпечення його відповідності
верховенству права – скасовується, змінюється, доповнюється; пропонується
адекватне, пристосувальне офіційне тлумачення цього акта). У зазначених
випадках верховенство права спочатку заперечує, а потім підпорядковує собі
дію верховенства закону;
- через належну правозастосувальну діяльність, яка здійснюється
відповідно до вимог саме природного права за умови, що позитивне право не
пропонує

однозначного

вирішення

правової

ситуації.

Такий

прояв

верховенства права може мати місце в силу, зокрема, таких обставин: а)
абстрактність диспозиції юридичної норми, що підлягає застосуванню; б)
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прогалина у правовому регулюванні (що породжує потребу застосування
аналогії права чи закону); в) відносна визначеність санкції юридичної норми;
г) колізія юридичних приписів [77, с. 87; 132].
Принцип прямої дії Конституції у банківській діяльності означає те, що
за ч. 3 ст. 8 Конституції України звернення до суду для захисту
конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на
підставі Конституції України гарантується. Тобто існує гарантія можливості
звернення безпосередньо до суду у випадку порушення прав та інтересів
суб’єктів банківських відносин.
Принцип державного регулювання банківської діяльності виявляється у
прийнятті

законів

та

підзаконних

нормативно-правових

актів,

що

встановлюють основи організації, побудови, функціонування банківської
системи,

здійснення

банківської

діяльності,

здійснення

банківського

регулювання, контролю та нагляду, а також захисту прав та інтересів
вкладників.
Принцип самостійності та незалежності Національного банку України
випливає із положень Закону України «Про Національний банк України».
Важливо, що Національний банк України

є юридичною особою, має

відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у
його повному господарському віданні. Нвціональний банк України не
відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної
влади не відповідають за зобов'язаннями НБУ, крім випадків, коли вони
добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Також Національний банк
України не відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не
відповідають за зобов'язаннями НБУ, крім випадків, коли вони добровільно
беруть на себе такі зобов'язання.
За ст. 3 Закону Національний банк України має статутний капітал, що є
державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 млн грн.
Розмір статутного капіталу може бути збільшений за рішенням Ради
Національного банку України. Джерелами формування статутного капіталу
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Національного банку України є доходи його кошторису, а при необхідності –
Державний бюджет України. Відповідно до ст. 4 цього ж Закону
Національний банк України є економічно самостійним органом, який
здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого
кошторису, а у визначених Законом випадках – також за рахунок Державного
бюджету України. Національний банк України є юридичною особою, має
відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у
його повному господарському віданні.
Важливою нормою цього Закону є те , що Національний банк України
не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної
влади не відповідають за зобов'язаннями НБУ, крім випадків, коли вони
добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Національний банк України не
відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за
зобов'язаннями НБУ, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе
такі зобов'язання.
Відповідно до ст. 5 Закону «Про Національний банк України»
Національний банк України щорічно складає кошторис доходів та витрат,
який повинен забезпечувати виконання Національним банком України його
функцій, установлених Конституцією України та цим Законом. До
кошторису доходів та витрат Національний банк України включає
прогнозовані доходи, а також прогнозовані витрати, в тому числі
амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів та інвестиції, що
спрямовуються на забезпечення діяльності НБУ. Також НБУ відображає
доходи та витрати, визначає прибуток (збитки) та складає фінансову звітність
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності; створює загальні
резерви, які використовуються на покриття його збитків, резерв переоцінки,
який використовується на покриття нереалізованих витрат, а також інші
резерви. У разі недостатності коштів загальних резервів перевищення витрат
НБУ над його доходами компенсується за рахунок коштів Державного
бюджету України наступного за звітним року.
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За

ст. 3

Закону

України

«Про

Національний

банк

України»

Національний банк України має статутний капітал, що є державною
власністю, розмір якого становить 10 млн грн. Розмір статутного капіталу
може бути збільшений за рішенням Ради Національного банку. Зазначимо,
що від дати прийняття цього Закону розмір статутного капіталу Цетрального
банку України не збільшувався. Хоча, на наше переконання, в умовах
нестабільності грошової одиниці варто збільшити розмір статутного
капіталу, забезпечити його чітко визначеними золотовалютними резервами.
У контексті викладеного важливим є положення ст. 51 цього ж Закону
про те, що одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку
України. Також Національний банк України визначає прибуток до розподілу
шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих доходів. Національний
банк України спрямовує нереалізовані доходи до резерву переоцінки.
Джерелами формування статутного капіталу Національного банку
України є доходи його кошторису, а при необхідності – Державний бюджет
України. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Національний банк
України» Національний банк України є економічно самостійним органом,
який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого
кошторису, а у визначених Законом випадках – також за рахунок Державного
бюджету України.
Незалежність та самостійність – це дві тісно взаємопов'язані, але не
взаємозамінні чи тотожні категорії. Так, «незалежний» – це такий, що не
залежить

від

кого-,

чого-небудь,

не

підкоряється

комусь,

чомусь;

«самостійний» – такий, який не перебуває під чиєюсь владою; не
підпорядкований, не підлеглий кому-, чому-небудь; відособлений від інших,
який в ряді інших має значення сам по собі, окремий [25, с.601, 1101].
За Законом України «Про Національний банк України» (ст. 7)
Національний банк України монопольно здійснює емісію національної
валюти України та організує готівковий грошовий обіг. Виключне право
введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та
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вилучення з обігу належить Національному банку України (ч. 1 ст. 34
Закону).
Складові принципу незалежності: юридична незалежність; інституційна
незалежність;

персональна

незалежність;

функціонально-оперативна

незалежність; фінансово-організаційна незалежність [95, с. 236]. З іншого
боку,

розглядуваний

принцип

хоплює

організаційну,

персональну,

функціональну та фінансову незалежність [43, с. 08]. Отже, джерелом
юридичної незалежності Національного банку України є те, що НБУ
функціонує як юридична особа, має відокремлене майно, що є об'єктом права
державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Інституційна незалежність виявляється у тому, що Національний банк
України не належить до жодної із гілок державної влади – він є владним
суб’єктом державного управління. Персональна незалежність членів керівних
органів Національного банку України

виявляється у вимогах, що

висуваються до претендентів на призначення на відповідні посади.
Відповідно до Конституції України та ст. 8 Закону України «Про
Національний банк України» розроблення Основних засад грошовокредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошовокредитної політики покладається на Раду Національного банку України.
Згідно зі ст. 10 названого Закону до складу Ради Національного банку
України входять члени Ради Національного банку України, призначені
Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного
банку України, який призначається на посаду Верховною Радою України за
поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку
України за посадою.
Правління Національного банку України згідно з Основними засадами
грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші
засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної
політики, організує виконання інших функцій та здійснює управління
діяльністю Національного банку України (ст. 14 Закону України «Про
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Національний банк України»). За ст. 16 цього ж Закону Правління
Національного банку України очолює Голова Національного банку України і
воно складається з одинадцяти осіб: Голови Національного банку України,
заступників Голови Національного банку України та керівників структурних
підрозділів НБУ, що забезпечують виконання Національним банком України
основної функції. Голова Національного банку України призначається на
посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком
на сім років. Одна й та сама особа не може бути Головою Національного
банку України більше, ніж два строки поспіль (ст. 18 Закону).
Функціонально-оперативна незалежність Національного банку України
полягає у наявності повноважень щодо прийняття рішень поза політичного
тиску з боку будь-яких державно-владних органів, громадських організацій,
банків, інших фінансових та кредитних установ.
Можна виокремити зовнішню і внутрішню незалежність Національного
банку України. До зовнішньої незалежності відносимо: відокремлення
Національного банку України від законодавчої, виконавчої та судової влади
(Національний банк України – орган державного управління); визнання
незалежності (самостійності) Національного банку України всіма іншими
гілками державної влади; незалежність (самостійність) Національного банку
України як основну й обов’язкову його ознаку, що полягає у неможливості
існування у державі будь-яких форм стороннього впливу політичними
партіями й іншими об’єднаннями громадян, а також громадянами;
законодавче закріплення незалежності Національного банку України;
стабільний характер формування керівних органів Національного банку
України; виконання рішень та вимог Національного банку України всіма без
винятку учасниками банківської діяльності.
У контексті дослідження публічно-правового регулювання відносин у
банківській сфері важливе значення мають законодавчі положення про
взаємодію та взаємовідносини Національного банку України з Президентом
України, органами державної влади. Цьому питанню присвячено розділ ІХ
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Закону України «Про Національний банк України».
Так, за ст. 51 Закону Національний банк України підзвітний Президенту
України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.
При цьому підзвітність означає: 1) призначення на посаду та звільнення з
посади Голови Національного банку України Верховною Радою України за
поданням Президента України; 2) призначення та звільнення Президентом
України половини складу Ради Національного банку України; 3) призначення
та

звільнення

Верховною

Радою

України

половини

складу

Ради

Національного банку України; 4) доповідь Голови Національного банку
України Верховній Раді України про діяльність НБУ; 5) надання Президенту
України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошовокредитного ринку в державі.
Національний

банк

України

щоквартально

надає

інформацію

Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у
відповідному періоді, а саме: проведення операцій з рефінансування банків;
проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку; проведення
операцій на фондовому ринку.
Національний банк України щорічно подає Президенту України,
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: прогнозні монетарні
показники на наступний рік (до 15 березня); інформацію про розрахунок
частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка
підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України (до 1 квітня);
інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу
наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету
України (до 1 вересня).
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про Національний банк України»
Національний банк України та Кабінет Міністрів України проводять взаємні
консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення
загальнодержавної

програми

економічного

та

соціального

розвитку.
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Національний банк України на запит Кабінету Міністрів України надає
інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку.
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи
виконавчої

влади на

запит Національного банку України надають

інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу, на монетарні
процеси, грошово-кредитний ринок, включаючи щомісячну інформацію про
показники доходів, видатків і дефіциту державного та зведеного бюджетів,
стан державного боргу та графік платежів за ним.
Національний банк України підтримує економічну політику Кабінету
Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності
грошової одиниці України.
Голова Національного банку України або за його дорученням один із
його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів
України з правом дорадчого голосу. У засіданнях Правління Національного
банку України можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з
правом дорадчого голосу.
Нині Національний банк України не має права законодавчої ініціативи,
водночас це не означає ізольованість Центрального банку від законотворчого
процесу. Підтвердженням цього з положення згаданих вище ст. 51 і 52
спеціального Закону про те, що Національний банк України має право
подавати

Президенту

України

та

Кабінету

Міністрів

України

у

встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання
питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України.
За ст. 53 цього ж Закону не допускається втручання органів державної
влади та інших державних органів чи їх посадових та службових осіб, будьяких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень
Національного банку України, Ради Національного банку України, Правління
Національного банку України чи службовців Національного банку України
інакше, як в межах, визначених Конституцією України та Законом. Також
Національний банк України подає звітність та надає інформацію органам
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державної влади та іншим державним органам. Дані положення є
своєрідними гарантіями невтручання органів державної влади в діяльність
НБУ.
Щодо внутрішньої незалежності Національного банку України, то її
забезпечують, зокрема: бездоганні особистісні якості працівників керівних
органів Національного банку України; високий професіоналізм.
Отже, підзвітність у діяльності Національного банку України означає
взаємну участь у засіданнях, подання звітності, ведення бухгалтерського
обліку та здійснення аудиту, а також судовий контроль.
Аналізуючи

принцип

незалежності

центрального

банку,

варто

звернутися до особливостей прояву даного принципу у діяльності
Європейського Центрального Банку (ЄЦБ). У цьому контексті заслуговують
на особливу увагу положення

європейського

законодавства:

ст. 108

Маастрихтського договору про створення Європейського Союзу від 7 лютого
1992 р., ст. 7 Протоколу № 3 щодо Статуту Європейської Системи
Центральних банків та Європейського Центрального Банку.
Нормативний

зміст

принципу

незалежності

Європейського

Центрального Банку означає те, що під час здійснення своїх повноважень
члени керівних органів Європейського Центрального Банку не повинні
отримувати інструкції від інститутів Європейськього Союзу, від уряду будьякої держави-члена ЄС чи інших органів. Таким чином підкреслюється
особливість механізму гарантій для членів керівних органів Європейського
Центрального Банку. Метою принципу незалежності виступає запобігання
застосуванню будь-якого потенційного політичного тиску до керівних
органів Європейського Центрального Банку (Керівної Ради, Виконавчого
Комітету, Генеральної Ради) ззовні з боку: органів Європейського Союзу
(Ради ЄС, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, Суду ЄС,
Палати Аудиторів); будь-яких законодавчих, виконавчих, судових органів (на
загальнонаціональному, регіональному, локальному рівнях); будь-яких інших
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органів, що знаходяться у межах юрисдикції Європейського Союзу тощо [95,
с. 236].
Реалізація

функціонально-оперативних

повноважень,

наприклад,

Європейського Центрального Банку у сфері визначення та здійснення
валютної

політики

ЄС,

відбувається

шляхом

проведення

операцій,

передбачених ст. 17-24 Статуту ЄСЦБ та ЄЦБ [95, с. 238].
Важливим елементом принципу підзвітності є судовий контроль, що
проявляється у правомочності Суду ЄС давати правову оцінку актам
Європейського

Центрального

європейському

законодательству.

Центральний

Банк

займає

Банку
У

рівну

на

предмет

цьому
позицію

їх

відповідності

контексті

Європейський

з

іншими

інституціями

Європейського Союзу щодо судового контролю, який поширюється на
оцінку законності актів Європейського Центрального Банку (ст. 263
Договору), на попередню оцінку юридичної дійсності і тлумачення таких
актів (ст. 267 (b) Договору) [43, с.113].
Як

стверджує

Н.Ю. Єрпилєва,

фундаментальні

положення

про

незалежність Європейського Центрального Банку можуть бути розглянуті в
двох аспектах. З одного боку, самому ЄЦБ, НЦБ і членам управлінських
органів ЄЦБ і НЦБ забороняється отримувати інструкції та вказівки від
органів Європейського Союзу, урядів держав-членів і будь-яких інших
органів. З іншого боку, органи ЄС і національні уряди не повинні чинити
жодного впливу на членів управлінських органів ЄЦБ і НЦБ при здійсненні
ними предметної компетенції ЄСЦБ. Принцип незалежності покриває ті
функції і повноваження ЄЦБ і НЦБ, які закріплені в Статуті та Договорі,
тобто не відноситься до інших функцій цих структур, виконуваним не у
зв'язку з реалізацією цілей валютного регулювання. Принцип незалежності
адресований

управлінським

органам

ЕСЦБ,

їх

членам,

будь-яким

управлінським органам НЦБ. Даний принцип спрямований на виключення
потенційного політичного впливу на ці структури з боку інститутів, органів
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та установ Союзу, будь-яких урядових та інших органів (маються на увазі
органи, що знаходяться в межах юрисдикції Союзу) [43, с.106-107].
Фінансова

незалежність

припускає

наявність

власного

бюджету

Європейського Центрального Банку, відмінного від бюджету Європейського
Союзу. Власний бюджет Європейського Центрального Банку поповнюється
за рахунок доходів від емісії банкнот євро; від різниці в процентних ставках
по кредитах і депозитах Європейського Центрального Банку; від інвестицій,
вкладених в офіційні валютні резерви країн-членів Європейського Союзу, які
Європейський Центральний Банк зберігає та обслуговує. Згідно із ст. 27 (1)
Статуту рахунки ЄЦБ і НЦБ перевіряються незалежними зовнішніми
аудиторами, кандидатури яких затверджує Рада ЄС за рекомендацією
Керуючої ради. Аудитори володіють всіма повноваженнями щодо перевірки
будь-яких книг і рахунків ЄЦБ і НЦБ і з отримання будь-якої інформації про
їх операції. Беручи до уваги фінансову незалежність Європейського
Центрального Банку, слід зазначити, 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 (2)
Статуту) [43, с. 110].
На наше переконання, лише незалежний, авторитетний, фінансово
забезпечений центральний банк може бути запорукою здійснення ефективної
фінансової, грошово-кредитної та бюджетної політики держави.
Принцип незалежності та фінансової стабільності банків й інших
фінансово-кредитних установ розкривається у ст. 5 Закону України «Про
банки і банківську діяльність», яка має назву «Економічна незалежність
банків», та передбачає, що банки мають право самостійно володіти,
користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності.
Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за
зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки
не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше
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не передбачено законом або договором. Органам державної влади і органам
місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на
керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових
обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків,
передбачених законом.
«Економічна

самостійність

передбачає

свободу

розпорядження

власними коштами банку та залученими ресурсами, вільний вибір клієнтів та
вкладників, розпорядження доходами, які залишаються після сплати
податків» [97, с.104].
За Законом України «Про банки і банківську діяльність» капітал банку –
власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його
зобов'язань. Для стабіної та безперебійної діяльності банку важливе значення
має статутний капітал (сплачена грошовими внесками учасників банку
вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом; мінімальний
розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи,
яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим
500 млн грн.); приписаний капітал (сума грошових коштів у вільно
конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації
регулятивний капітал); регулятивний капітал (сукупність основного та
додаткового капіталів, складові яких визначаються Законом та нормативноправовими актами Національного банку України).
Відповідно до ст. 30 Закону «Про банки і банківську діяльність»
регулятивний капітал банку включає: основний та додатковий капітал. Так,
основний капітал включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені
або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій
і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд
покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні
банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних
активів. Додатковий капітал не може бути більш як 100% основного капіталу.
Важливо, що банк не має права без згоди Національного банку України
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зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого
рівня. Регулятивний капітал банку не може бути меншим за статутний
капітал. Ця вимога не поширюється на новостворений банк протягом одного
року з дня отримання ним банківської ліцензії.
Поєднання приватних і публічних інтересів у процесі здійснення
державного регулювання банківської діяльності. Даний принцип виявляється
у тому, що Національний банк України як орган державного управління є
представником публічних інтересів держави. Комерційні банки метою своєї
діяльності мають отримання прибутку перш за все у власних приватних
інтересах.
Відповідно до Конституції України та ст. 6 Закону України «Про
Національний банк України» основною функцією Національного банку
України є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При
виконанні своєї основної функції Національний банк України має виходити із
пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
Також у межах своїх повноважень Національний банк України сприяє
стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає
досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті; сприяє додержанню
стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику
Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню
цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.
До інших функцій Національного банку України, які характеризують
публічний характер його діяльності, належать:
1) визначення та проведення грошово-кредитної політики відповідно до
розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошовокредитної політики;
2) монопольне здійснення емісії національної валюти України та
організація готівкового грошовий обігу;
3) виступ кредитором останньої інстанції для банків і організація
системи рефінансування;
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4) встановлення для банків правила проведення банківських операцій,
бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
5) організація створення та методологічного забезпечення системи
грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики
платіжного балансу;
6) регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в
Україні, визначення порядку і форм платежів, у тому числі між банками;
7) визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських
технологій, створення та забезпеченння безперервного, надійного та
ефективного функціонування, розвитку створених ним платіжних та
облікових систем;
8) здійснення банківського регулювання та нагляду на індивідуальній
та консолідованій основі;
9) здійснення погодження статутів банків і змін до них, ліцензування
банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, ведення
Державного реєстру банків, Реєстру аудиторських фірм, які мають право на
проведення аудиторських перевірок банків;
10) ведення офіційного реєстру ідентифікаційних номерів емітентів
платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
11) складання платіжного балансу, здійснення його аналізу та
прогнозування;
12) представлення інтересів України в центральних банках інших
держав,

міжнародних

банках

та

інших

кредитних

установах,

де

співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
13) здійснення

відповідно

до

визначених

спеціальним

законом

повноважень валютного регулювання, визначення порядку здійснення
операцій в іноземній валюті, організація та здійснення валютного контролю
за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію НБУ
на здійснення валютних операцій;
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14) забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів
та здійснення операцій з ними та банківськими металами;
15) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних
відносин;
16) організація інкасації та перевезення банкнот і монет та інших
цінностей, видання ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет
та інших цінностей;
17) реалізація державної політики з питань захисту державних секретів
у системі НБУ;
18) участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
19) визначення особливостей функціонування банківської системи
України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійсненння
мобілізаційної підготовки системи Національного банку України;
20) внесення у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого
врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного
банку України;
21) здійснення методологічного забезпечення з питань зберігання,
захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську
таємницю;
22) здійснення відповідно до компетенції повноважень у сфері
депозитарного обліку;
23) забезпечення обліку і зберігання переданих йому цінних паперів та
інших коштовностей, що конфісковані (заарештовані) на користь держави
та/або таких, які визнані безхазяйними, для чого може відкривати рахунки в
цінних паперах у депозитарних установах;
24) здійснення інших функцій у фінансово-кредитній сфері в межах
своєї компетенції, визначеної законом;
25) визначення порядку здійснення в Україні маршрутизації, клірингу
та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які
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здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих
банками-резидентами;
26) створення Засвідчувального центру для забезпечення реєстрації,
засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації центрів сертифікації
ключів, визначення порядку застосування електронного підпису, у тому числі
електронного цифрового підпису в банківській системі України та суб'єктами
переказу коштів;
27) видача ліцензій небанківським фінансовим установам, які мають
намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без відкриття
рахунків та відкликає їх відповідно до законодавства;
28) ведення реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників
цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
29) здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем
розрахунків;
30) здійснення державного регулювання та нагляду у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового
знищення за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є
платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем у
частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі
відповідних ліцензій, зокрема Національний банк України (крім операторів
поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів).
Національний банк України, реалізуючи свої повноваження у публічних
інтересах держави, дає можливість іншим банкам реалізовувати власні
приватні інтереси з метою отримання прибутків від власної банківської
діяльності.
Принцип надання банківських послуг і здійснення банківських операцій
виключно на підставі ліцензій. Відповідно до ст. 47 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» банк має право надавати банківські та інші
фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати
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іншу діяльність, визначену Законом. Банк має право здійснювати банківську
діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських
послуг. До банківських послуг належать: залучення у вклади (депозити)
коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних
осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у
тому числі у банківських металах; розміщення залучених у вклади
(депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів
від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги,
у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними
агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що банк має
право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських
договорів, встановлюється НБУ. Банк зобов'язаний повідомити Національний
банк України про укладені ним агентські договори. Національний банк веде
реєстр комерційних агентів банків та встановлює вимоги до них. Банк має
право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає
встановленим Національним банком України вимогам.
Також банк має право здійснювати приватну діяльність щодо інвестицій,
випуску власних цінних паперів, випуску, розповсюдження та проведення
лотерей, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду)
індивідуального банківського сейфа, інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
(крім власних акцій), надання консультаційних та інформаційних послуг
щодо банківських та інших фінансових послуг.
Важливо наголосити, що банківське законодавство України передбачає
певні обмеження щодо діяльності банків (ст. 48 Закону України «Про банки і
банківську діяльність). Так, банкам забороняється діяльність у сфері
матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних,
ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій
страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного)
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забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що
перевищують 5% капіталу банку. Окрім цього, банк може мати у власності
нерухоме майно загальною вартістю не більше 25% капіталу банку. Це
обмеження не поширюється на: приміщення, яке забезпечує технологічне
здійснення банківських функцій; майно, яке перейшло банку у власність на
підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору
застави; майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що
таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з моменту
набуття права власності на нього.
Банківські послуги надаються у межах банківських операцій. На
аргументовану думку Т.А. Латковської, банківська операція – це сукупність
взаємопов’язаних, юридично обумовлених, систематичних дій спеціальних
суб’єктів (банків), наділених особливою правоздатністю, відповідно до
установчих документів і наданої Національним банком України ліцензії з
дотриманням установлених правил, стандартів та нормативів, об’єктом яких
можуть виступати кошти, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння тощо,
і які здійснюються на підставі укладеного договору та у відповідності до
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України
[63, с. 12]. Дане визначення, на наш погляд, є найбільш вдалим.
Найбільше коло операцій, що здійснюють банки, складають кредитні та
розрахункові операції (ст. 47, ст. 49-51 тощо Закону України «Про банки і
банківську діяльність»)
Принцип дотримання банківської таємниці. Відомо, що банківська
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. Не випадково правовий інститут банківської таємниці є
обов'язковим атрибутом правової системи держави, зміст якої зумовлюється
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особливостями економіко-правової доктрини та формуванням нормативної
бази [139, с. 14].
За своїм правовим режимом банківська таємниця належить до таємної
інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди
особі, суспільству й державі. У зв'язку із цим вона суворо оберігається
законодавством України. Проте встановлений законом режим банківської
таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні
правові дії щодо розкриття такого виду інформації [110].
За ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація
щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у
процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам
при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською
таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому
числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
операції, які були 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 особиклієнта, 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
по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що
використовуються банками для захисту інформації; інформація про банки чи
клієнтів, що збирається під час проведення 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, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень Постанови Правління Національного банку
України від 14 липня 2006 р. № 267 «Про затвердження Правил зберігання,
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захисту, використання та розкриття банківської таємниці» [105] банки
зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить
банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.
Працівники банку в разі прийняття їх на роботу підписують зобов'язання
щодо збереження банківської таємниці. Також банки зобов'язані за
погодженням з клієнтом відображати в договорах, що укладаються між
банком і клієнтом, застереження щодо збереження банківської таємниці та
відповідальності за її незаконне розголошення або використання.
Згідно зі ст. 61 Закону України «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 доступу до електронних та інших носіїв
інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської
таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між
банком і клієнтом.
Розкриття банківської таємниці може здійснюватись у двох формах:
- адміністративній – забезпечується на вимогу компетентних осіб,
зазначених у законі, безпосередньо банком і без попереднього звернення до
суду;
- судовій – надається банком, але на вимогу суду або за рішенням суду.
У свою чергу, на вимогу суду банківська таємниця розкривається у двох
випадках: а) суддею одноособово з дотриманням режиму секретності; б)
судом

при

розгляді

справи

у

господарському,

адміністративному,

кримінальному та цивільному судочинстві (щодо останнього, то це правило є
актуальним для цивільних справ, у яких вирішуються спори: про поділ
майна, про виконання аліментних зобов'язань, про спадкування, оскільки
вони пов'язані з дослідженням доказів, що становлять банківську таємницю,
витребуваних судом за клопотанням учасників процесу). Відбувається це, як
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правило,

при

вирішенні

судом

питань

про

забезпечення

доказів,

витребування доказів, про що судом постановляються процесуальні ухвали
[139].
Судова практика України у справах, пов’язаних із банківською
таємницею, складається таким чином, що:
1) суди переусім з’ясовують питання про те, чи підлягає справа
розгляду судом у порядку, визначеному главою 12 розділу IV ЦПК України.
Так, заяви про розкриття інформації, яка не підпадає під поняття банківської
таємниці, зокрема узагальнена по банках інформація, що підлягає
обов'язковому опублікуванню, перелік якої встановлюється Національним
банком України та додатково самим банком;
2) суд з’ясовує коло суб'єктів, які мають право вимагати безпосередньо
від банку розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Такі
суб’єкти визначається ст. 62 Закону України «Про банки і банквську
діяльність». Вказані суб'єкти мають право на отримання лише обмеженої
інформації з урахуванням виконуваних ними функцій та з питань, зазначених
у відповідному законі стосовно визначених суб'єктів (наприклад, у випадках,
передбачених у ст. 20.1.3 ПК України);
3) провадження у справі про розкриття банком інформації, що містить
банківську таємницю, може бути відкрито лише за заявою суб'єктів,
перелічених у Законі України «Про банки і банківську діяльність», інших
фізичних, юридичних осіб, а також державних органів, їх посадових і
службових осіб, якщо вони мають право на отримання такої інформації
згідно зі спеціальними законами, що визначають статус та регламентують
діяльність відповідних суб'єктів;
4) заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичної або фізичної особи розглядаються у порядку
цивільного судочинства незалежно від суб'єктного складу осіб. При цьому
звернення органів досудового слідства у межах кримінального судочинства,
заяви правоохоронних органів при здійсненні оперативно-розшукової
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діяльності мають розглядатися у порядку Кримінально-процесуального
кодексу України (зокрема, статті 14-1, 66, 177, 178);
5) заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську
таємницю щодо юридичної або фізичної особи, подаються до суду за
місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу,
за місцезнаходженням філії, представництва, іншого структурного підрозділу
цього банку, які здійснюють банківську діяльність від імені банку та
обслуговують юридичну або фізичну особу. Враховуючи, що філії,
представництва чи інший структурний підрозділ банку не є юридичними
особами, тому особою, яка бере участь у справі (заінтересованою особою), є
банк;
6) заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську
таємницю, за формою і змістом повинна відповідати загальним правилам та
вимогам, які містяться в ст. 119 і 288 ЦПК України. Так, у заяві обов'язково
зазначається ім'я (найменування) особи, щодо якої вимагається розкриття
інформації, яка містить банківську таємницю; виклад обставин, якими
обґрунтовується необхідність розкриття такої інформації із зазначенням
положень законів, які надають відповідні повноваження; мета і межі її
розкриття, які залежать від суб'єкта звернення, його статусу, мети та завдань
його діяльності, виконуваних функцій і компетенції;
7) до заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську
таємницю, додається оригінал документа, що підтверджує сплату судового
збору, за винятком випадків, коли заявник звільнений від їх оплати згідно із
законом або це питання вирішено судом у визначеному законом порядку.
Недотримання правил щодо форми і змісту заяв є наслідком застосування
судами вимог про залишення заяви без руху, а у разі їх неусунення повернення заявнику. Якщо порушення цих правил виявлено при розгляді
справи, їх слід усунути в ході судового розгляду, в іншому випадку настають
наслідки, передбачені п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК України;
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8) про відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій
одночасно зазначається про призначення справи до розгляду з визначенням
дати. Попереднє судове засідання у справах цієї категорії не проводиться,
проте суд має здійснити необхідні дії, направлені на підготовку справи до
судового розгляду;
9) у випадку, коли буде встановлено, що заява про розкриття банком
інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної
особи ґрунтується на спорі, зокрема про виконання цивільно-правового
договору, який виник з інших зобов'язальних правовідносин тощо, суд
відмовляє у відкритті провадження у справі, а якщо спір про право буде
встановлений під час розгляду справи, – залишає заяву без розгляду і
роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на
загальних підставах;
10)

розгляд справи про розкриття банком інформації, яка містить

банківську таємницю, здійснюється за загальними правилами цивільного
судочинства, за винятком положень щодо змагальності та меж судового
розгляду та з урахуванням особливостей відповідно до положень глави 12
розділу IV ЦПК України як справи окремого провадження. Зокрема, справу
має бути розглянуто у п'ятиденний строк з дня надходження її до суду в
закритому судовому засіданні, про що має бути зазначено як в журналі
судового засідання, так і в судовому рішенні;
11)

лише за рішенням суду може бути розкрита особа/особи

контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо
неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою,
відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.
12)

відповідно до положень ч. 9 ст. 6 ЦПК України рішення суду

публічно не проголошується, оскільки розгляд справи провадиться у
закритому судовому засіданні [110].
Принцип діяльності комерційних банків в межах реально залучених
ресурсів. Важливою гарантією належного здійснення банківської діяльності є
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нормативно-правові приписи, що скеровують банки діяти виключно у межах
реально залучених ресурсів. Тобто розглядуваним принципом банки мають
керуватися передусів у процесі кредитної діяльності, яка, у свою чергу,
залежить від обсягів депозитної діяльності та залучених ззовні ресурсів.
Як слушно наголошує О.В. Прилуцький, «жорстка залежність активів
банку від характеру його пасивів повинна враховуватися при визначенні
економічних нормативів діяльності банків та при регулюванні їх операцій.
Тому, розробляючи умови цих операцій та вимоги до банків, які можуть їх
здійснювати,

необхідно

першочергову

увагу

приділяти

джерелам

формування відповідних пасивів, оскільки якщо банки працюють в межах
реально залучених ресурсів, то зростає їх зацікавленість у залученні
депозитів, розвивається справжня конкуренція за пасиви» [97, с.104].
Даний принцип також дістав

певне відображення у Директиві Ради

92/121/ЄЕС від 18.12.1992 р. «Про моніторинг і контроль великих ризиків
кредитних інститутів». Так, у п. 40 зазначаєтсья, що мінімальні вимоги до
капіталу повинні бути пропорційними ризикам, на які вони спрямовані.
Зокрема, зменшення рівнів ризику, які утворюються в результаті наявності
значної кількості відносно незначних впливів, повинне відображатися у
вимогах. Більш широке визнання повинне застосовуватися до методик
зменшення

кредитного

ризику

у

межах

правил,

розроблених

для

забезпечення того, щоб на платоспроможність не впливало неналежне
визнання. Поточне звичайне банківське забезпечення відповідних державчленів для зменшення кредитних ризиків повинне за будь-якої можливості
визнаватися у Стандартизованому підході, а також у інших підходах. Для
забезпечення того, щоб ризики та зменшення ризиків, які виникають в
результаті операцій з сек'юритизації та інвестиційних операцій установи,
відбивалися у мінімальних вимогах до капіталу, необхідно включати
правила, передбачені для дослідження таких операцій та інвестицій, які були
б пруденційно надійними та чутливими до ризиків. Операційний ризик є
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суттєвим ризиком, з яким стикаються кредитні установи та який потребує
покриття власними коштами (п. 43-45 Директиви).
Отже, на даний час існує досить широкий перелік засад (принципів),
якими мають керуватися банки, інші кредитні установи у процесі організації
та здійснення банківської діяльності. Їх дотримання на практиці буде
запорукою ефективної банківської діяльності.
Наведе вище дає підстави стверджувати, що засади (принципи)
організації та здійснення банківської діяльності є важливими елементами
складного

механізму

фінансово-правового

(публічно-правового)

регулювання цієї діяльності.
На основі проведеного аналізу стану та напрямів дослідження публічноправового регулювання банківської діяльності можна зробити висновок про
те, що загальновизнаного, єдиного та вичерпного поняття „публічно-правове
регулювання банківської діяльності” наукою адміністративного, фінансового
і банківського
засвідчили

права на даний час не сформульовано. Дослідження

багатоаспектність

цього

явища,

відсутність

єдиного,

універсального наукового розуміння вказаного поняття. Саме дослідження
принципів права, на яких грунтуються відносини у сфері банківської
діяльності, є важливим підгрунтям для пізнання змісту та визначення меж
публічно-правового регулювання банківської діяльності.

2.3. Принципи (засади) банківського контролю та нагляду
Закріплення та з’ясування сутності принципів банківського контролю та
нагляду є особливо важливими з погляду забезпечення ефективної
банківської діяльності.
Розгляд питання про правові принципи банківського контролю та
нагляду потребує звернення до загальних ознак публічного фінансового
контролю, банківського контролю та нагляду.
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Реалії сьогодення свідчать про те, що «у світі простежуються тенденції
до реформування системи банківського нагляду. Серед таких тенденцій слід
особливо виділити уніфікацію банківського нагляду, а також спрощення та
прозорість інституційної та методичної інфраструктур банківського нагляду»
[42, с. 48].
Саме поняття «банківський контроль» зустрічається в законодавстві
Європейського Союзу, зокрема у Директиві Ради 92/121/ЄЕС від 18 грудня
1992 р. «Про моніторинг і контроль великих ризиків кредитних інститутів»,
про детальніше йдеться нижче. Також європейська банківська практика
оперує поняттям «нагляд» і це не випадково, адже нині сформована ціла
Європейська система фінансового нагляду, що функціонує на двох рівнях
(мікро та макро), що створена Європейськими контрольними органами та
Європейським комітетом системного ризику, характеризується чітким
розподілом повноважень і тісною взаємодією між органами вказаних рівней,
створює одноманітні стандарти надання фінансових, зокрема банківських
послуг і забезпечує їх імплементацію в державах-членах. Вважається, що на
мікрорівні Європейська система фінансового нагляду забезпечує кооперацію
та обмін інформацією між національнми контрольними органами та
Європейськими контрольними органами в особі Європейського банківського
комітету, Європейського комітету страхування та пенсій, Європейського
комітету з цінних паперів і ринків. На макрорівні функціонує Європейський
комітет системного ризику, який сприяє рівномірному функціонуванню
внутрішнього ринку, забезпечує ідентифікацію та оцінку системних ризиків,
застосовує

попередження

у

випадках

потенційної

системних

ризиків,

сприяє

взаємодії

з

загрози

міжнародними

настання

фінансовими

організаціями [76, с. 17].
Закон України «Про Національний банк України» розмежовує поняття
«банківське регулювання», «банківський нагляд», «банківський контроль».
Так, у ст. 1 названого Закону банківський нагляд визначається як система
контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України,
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спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами,
стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність
законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення
стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та
кредиторів банку. Банківське регулювання розуміється як одна із функцій
Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що
регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської
діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за
порушення

банківського

законодавства.

Хоча

поняття

«банківський

контроль» прямо і не визначається, проте виокремлюються його вини,
наприклад, валютний контроль.
Науковці слушно наголошують на нетотожності понять «банківське
регулювання» і «банківський нагляд». Вважається, що регулювання включає
в себе розробку й видання уповноваженими установами конкретних правил,
інструкцій,

методологічних

матеріалів,

що

базуються

на

чинному

законодавстві та визначають структуру і способи здійснення банківської
діяльності.

Контроль

за

діяльністю

банків

здійснюється

з

метою

забезпечення їх надійності і стійкості і передбачає цілісний і безперервний
нагляд за здійсненням банками своєї діяльності у відповідності з чинним
законодавством [82, с. 162].
Професор Т.А. Латковська пропонує розглядати банківський нагляд як
елемент фінансово-правового статусу Національного банку України і як
особливий вид державного управління в галузі фінансів, яке виконується
Національним банком України щодо кредитних установ щодо виконання
ними законодавчих приписів, при регулюванні банківської діяльності і
застосуванні до них заходів впливу [63, с.13].
Інколи під банківським наглядом розуміється нагляд за дотриманням
кредитними установами законодавства, що регулює банківську діяльність;
полягає у перевірці відповідності рішень і дій кредитних установ законам й
нормативним актам центрального банку держави, тобто це нагляд за
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реалізацією нормативності у банківській сфері, а також застосування заходів
державного примусу за порушення нормативних приписів [137, с. 104, 122].
Зі змісту наведених законодавчих положень випливає те, що банківський
нагляд є складовою банківського регулювання і фактично ототожнюється з
контрольними діями, які є в розпорядженні Національного банку України.
«Банківський контроль» і «банківський нагляд» є близькими поняттями, але
не

тотожними,

оскільки

йдеться

про

діяльність

уповноважених

контролюючих суб’єктів. Якщо розглядати контроль у загальному вигляді, то
це діяльність, а нагляд – один із засобів державної контрольної діяльності.
Також різниця між контролем і наглядом простежується в залежності від
повноважень органів, які мають право здійснювати контрольну і наглядову
діяльність [138, с. 167-168].
Що стосується валютного контролю, то у процесі його здійснення банк
виступає в якості представника держави, діючи від його імені та за його
дорученням, і має місце представництво не на підставі договору, а в силу
закону. Державно-владні повноваження в рамках контрольно-валютних
правовідносин, які за своєю юридичною природою є публічно-правовими,
може здійснювати лише державний орган [1, с. 10]. Валютний контроль
здійснюється банками в рамках відносин, які у фінансово-правовій науці
інколи

називають

валютно-контрольними

правовідносинами.

Дані

правовідносини відносяться до категорії організаційних (немайнових)
валютних правовідносин, що не виражають руху грошових коштів [1, с. 20].
Повноваження Національного банку України в сфері валютного
регулювання та контролю визначені у ст. 44 Закону України «Про
Національний банк України». Так, Національний банк України діє як
уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України
про

валютне

регулювання

і

валютний

контроль.

До

компетенції

Національного банку України в сфері валютного регулювання та контролю
належать:
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1) видання нормативно-правових актів щодо здійснення валютних
операцій;
2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у тому числі
шляхом здійснення планових і позапланових перевірок, за діяльністю банків,
юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали
ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, в
частині дотримання ними валютного законодавства;
3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших
установ, що купують та продають іноземну валюту;
4) встановлення порядку проведення обов’язкового продажу та розміру
надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу;
5) зміна строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
6) застосування заходів відповідальності до банків, юридичних та
фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного
регулювання і валютного контролю.
Реалізація контрольних функцій, покладених на банки державою,
характеризується наступним: даний контроль є різновидом фінансового
контролю, його предметом виступають операції з грошовими коштами; для
здійснення даних контрольних функцій банк наділений відповідними
повноваженнями

(правами

та

обов'язками),

несучи

разом

з

тим

відповідальність перед державою за якісну реалізацію покладеного на нього
державного контрольної функції; повноваження банку із здійснення функції
державного фінансового контролю ґрунтуються безпосередньо на законі, а не
випливають з договору; контрольне відношення, що виникає між банком, що
виступає в якості суб'єкта контролю (контролюючого суб'єкта) з одного боку
і об'єктом контролю (контрольованого суб'єкта) з іншого, за своєю галузевою
природою носить характер організаційних фінансових правовідносини; ці
відносини

носять

характер

«влади

і

підпорядкування»;

у

межах

розглядуваних відносин суб'єкт контролю завжди виступає як пануючого
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суб'єкта

(навіть

якщо

суб'єкт

не

є

державним

органом,

а

лише

уповноважений на здійснення певних функцій) [1, с.16].
Головною метою банківського регулювання і нагляду, відповідно до ст.
55 Закону «Про Національний банк України», є: безпека та фінансова
стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.
При цьому Національний банк України здійснює функції банківського
регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за
діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених
законодавством України. Національний банк України здійснює постійний
нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та
спорідненими особами банків на території України та за кордоном,
банківськими групами, представництвами та філіями іноземних банків в
Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України та
економічних нормативів. Як бачимо, банківське регулювання та нагляд
поширюються на приватні та публічні банківські відносини.
Для порівняння наведемо приклад Словенії. За законом Словенії про
банківську діяльність банківський нагляд у цій державі спрямований на
визначення того, чи може банк працювати згідно з правилами
управління

ризиками,

чи

мають

банки

адекватні

організаційні

структури, стратегії, процеси та механізми, щоб відповідати всім
необхідним

критеріям

і

адміністративним

та

іншим

правилам,

установленим законодавством Словенії. Головна мета наглядового
процесу, який здійснюється Банком Словенії (Banka Slovenije), є
оцінювання ризиків, які формує або може сформувати банк у процесі
своєї діяльності, а також оцінювання його фінансового стану і ризиків,
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які формує або може сформувати банк у результаті своїх стосунків з
іншими особами в межах банківської групи [17, с. 135].
До основних завдань банківського нагляду можна віднести:
- забезпечення стабільності та надійності банківської системи; захист
інтересів

вкладників,

що

розміщують

свої

вклади

в

банках,

від

неефективного управління банками і від шахрайства;
- створення конкурентного середовища у банківському секторі;
- забезпечення прозорості політики діяльності банківського сектора в
цілому і кожного банку окремо;
- забезпечення ефективної діяльності банків, підтримка необхідного
рівня стандартизації та професіоналізму в банківській сфері [97, с. 134].
Також до завдань банківського нагляду відносять такі: дотримання
законодавства і банківських правил; дотримання економічних нормативів;
дотримання правил бухгалтерського обліку та звітності. Цим завданням
відповідають три предмети банківського нагляду:
1) дотримання кредитною організацією банківського законодавства і
правил, встановлених центральним банком країни;
2) виконання

кредитною

організацією

законодавчо

закріплених

фінансових нормативів, тобто техніки банківської справи, технології
управління кредитною організацією;
3) перевірка

правильності

ведення

бухгалтерського

обліку

та

достовірності звітності кредитних організацій [137, с. 104].
Підтримуємо думку про те, що для НБУ характерна наглядовоконтрольна (чи контроль-наглядова) діяльність, оскільки він одночасно
здійснює нагляд і контроль [60, с.128; 82, с.193; 97, с.132].
У науковій літературі висловлюються пропозиції створити державне
відомство для нагляду за діяльністю власне Національного банку України. Як
зазначає професор Т.А. Латковська, банківська система України будується в
основному на зразок Німеччини та Франції і є дворівневою. У цих країнах
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верхній рівень складається з центрального банку та наглядово-контрольного
органу держави. Зважаючи на це, і в Україні можна створити державне
відомство для нагляду за діяльністю НБУ [63, с. 14].
Наведена пропозиція також ґрунтується на світовому досвіді. Так, у
міжнародній практиці поширена ситуація, коли банківське регулювання,
контроль та нагляд доручається не центральному банку, а іншим державним
органам, тобто коли центробанк займається здебільшого забезпеченням
стабільності національної валюти, а нагляд фактично здійснює інший орган.
Найбільш відомий приклад такого розподілу повноважень – створений в
Англії 1997 р. Управління фінансових послуг (Financial services authority –
FSA), яке є незалежним та неурядовим органом, який займається
регулюванням всього фінансового сектору, а до того регулювання та нагляд
забезпечував

Банк

Англії.

Взаємодія

між

FSA,

Банком

Англії

та

Міністерством фінансів координується у межах постійно діючого Комітету з
фінансової стабільності. У Данії наглядові функції здійснює Міністерство
промисловості, у Бельгії – спеціальна банківська комісія, що підпорядкована
Парламенту, а не Центральному банку. В Австрії за дотриманням
банківського законодавства наглядає безпосередньо Міністерство фінансів, а
центральний банк займається переважно здійсненням грошово-кредитної
політики. Прикладами держав, де функція нагляду зберігається за
центральним банком, є Україна, Нідерланди, Італія. У деяких державах за
центральним банком чи органом із подібними функціями зберігається
частина контрольних і наглядових повноважень (приміром, у Швейцарії,
Японії) [137, с.155].
У сучасній фінансово-правовій та економічній науці пропонується
виділяти кілька моделей поділу функцій між наглядовими органами:
1) німецька модель – агентство з нагляду (приміром, у Німеччині –
федеральний фінансовий контролюючий орган) займається лише банками і,
по суті, є лише органом спеціальної компетенції;
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2) англійська модель – нагляд за різними секторами фінансового ринку
(банківським, страховим, фондовим) веде єдине агентство, яке для банків є
органом загальної компетенції і може входити до складу верхнього рівня
банківської системи лише як умовний елемент;
3) американська модель – банківський нагляд і регулювання умовно
розділяються не за функціональним, а за цільовим принципом. Так, за
системну стабільність відповідає Федеральна резервна система США, яка
наглядає за банками, а за захист кредиторів і вкладників відповідають інші
регулюючі органи (приміром, Федеральна корпорація страхування депозитів)
[137, с. 155-156].
Світовий досвід організації контролю та нагляду у сфері банківської
діяльності вартий

всебічного вивчення та врахування позитивного його

надбання у публічно-правовому регулюванні банківської діяльності в Україні
в умовах євроінтеграції. Наприклад, досвід Німеччини. У цій державі
банківський контроль і нагляд були вперше запроваджені як відповідна
реакція на кризу 1929–1930 років. До 1931 р. не існувало загального
контролю німецької банківської системи, лише окремі банківські групи,
зокрема ощадні банки та іпотечні банки, підлягали контролю з боку
державного та федерального урядів відповідно. Надзвичайний декрет
1931 р. був первинно направлений на подолання кризи того часу і
попередження майбутніх криз. Ощадні банки були вилучені з цього
декрету і підлягали старим правилам контролю. З 1935 по 1939 р.
Центральний банк Німеччини виконував роль керуючого органу
(відповідно до положень Німецького банківського акта). У 1939 р.
Центральний банк було розформовано, і його функції були передані
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Міністерству економіки. З 1949 р. до 1962 р. банківський контроль у
Німеччині

мав

відповідними

децентралізований

земельними

урядами.

характер
У

1962 р.

і

здійснювався

прийнято

новий

банківський акт і створенно федеральну установу банківського нагляду
–

незалежний

орган,

підпорядкований

федеральному

міністру

економіки (з 1972 р. – федеральному міністру фінансів). Згодом до
названого банківського акта вносилися зміни, поправки, що створило
належні умови для

свободи банківських операцій та гармонізації

банківського регулювання в межах Європейського Союзу [17, с. 22-23].
Відповідно до законодавства на території України дозволяється
діяльність іноземних банків. Позитивним є той факт, що вітчизняне
банківське законодавство передбачає, що іноземний банк має право на
відкриття філії в Україні, зокрема, за таких умов:
1) до держави, в якій зареєстровано іноземний банк, відсутні суттєві
застереження з боку відповідних міжнародних органів щодо виконання нею
міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму;
2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк,
відповідає

Основним

принципам

ефективного

банківського

нагляду

Базельського комітету з питань банківського нагляду;
3) між Національнии банком України та органом банківського нагляду
держави, в якій зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію
у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов. Тобто,
незважаючи на те, чи відповідає українське законодавство вимогам
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Базельського комітету, законодавство держави, в якій зареєстровано
іноземний банк, що має намір працювати в Україні, повинно відповідати
вказаним вимогам.
Взагалі Основні принципи ефективного банківського нагляду (Основні
Базельські принципи, основні принципи) [87, с. 11] є de facto мінімальними
стандартами надійного пруденційного регулювання та нагляду за банками і
банківськими системами; використовуються різними країнами як орієнтири
для оцінки якості їхніх наглядових систем та для визначення майбутніх
заходів, спрямованих на досягнення базового рівня надійної наглядової
практики; використовуються Міжнародним валютним фондом (МВФ) та
Світовим банком у контексті Програми оцінки фінансового сектору (FSAP)
для оцінки ефективності систем і практики банківського нагляду в різних
країнах. Вперше опубліковані Базельським комітетом з банківського нагляду
у 1997 р., у 2006 р. та 2011 р. Базельські принципи переглядалися і в
результаті співпраці зі спеціалістами у сфері нагляду з усього світу
отримували оновлений вигляд.
Методологію Основних принципів було окремо розроблено в 1999 р. та
доопрацьовано в 2006 р. з метою введення більш глибокої деталізації та
рекомендацій щодо критеріїв оцінки та оцінки відповідності Основним
принципам.
Переглянуті Основні принципи містять 29 принципів, необхідних для
ефективності наглядової системи. Ці принципи поділяються на дві групи:
перша група (від 1 по 13 принцип) зосереджується на повноваженнях,
обов'язках та функціях органів нагляду, а друга (від 14 по 29 принцип) – на
пруденційному регулюванні та вимогах до банків. Попередній 1-й Принцип
було розділено на три окремі Принципи та було додано нові Принципи, які
стосуються корпоративного управління, розкриття інформації та прозорості.
Цим пояснюється збільшення кількості принципів з 25 до 29 [87].
Контроль та нагляд у сфері банківської діяльності здійснюється у межах
публічного фінансового контролю. Отже, у контексті предмета даного
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дисертаційного дослідження необхідно розглянути принципи власне цього
контролю, які є первинними, щодо принципів банківського контролю та
нагляду.
Вважається, що «принципи фінансового контролю – це основні вимоги, що
визначені у нормативно-правових актах та правила, що не знайшли правового
закріплення, але отримали загальне визнання під час організації фінансового
контролю та діяльності суб’єктів, які наділені контрольними повноваженнями чи
правами, визначають специфіку організаційної побудови контролюючих
суб’єктів, відображають особливості їх діяльності, характеризують професійні
якості осіб, що реалізують контрольні функції, забезпечують результативність,
ефективність та дієвість фінансового контролю» [158, с. 23]. Отже, власне цим
засадам відповідають принципи банківського контролю та нагляду.
Слід зазначити, що фахівці у галузі фінансового та банківського права порізному ідентифікують систему принципів банківського контролю та нагляду.
Наведемо лише деякі доктринальні погляди. Так, вони вважають, що
банківський контроль і нагляд ґрунтується на таких принципах:
1) законність, об’єктивність, незалежність, компетентність, плановість,
ефективність, відповідальність, гласність. Саме ці засади мають бути
покладені в основу теоретико-методологічних засад здійснення банківського
контролю, що сприятиме реалізації мети банківської діяльності [123, с. 3;
138, с. 169-170]. Ці самі принципи виокремлює й Ю.П. Дмитренко, вказуючи,
що вони притаманні саме контрольній діяльності Національного банку
України [39, с. 234-241];
2)

конституційні принципи (принцип соціальної держави, рівності умов

економічної діяльності для всіх її учасників, вільного економічного простору);
інші правові принципи (ефективність, пропорційність, законність, незалежність,
об’єктивність, компетентність, імплементації міжнародних норм [115, с. 179187];
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3) законність, постійність, неупередженість особи, яка перевіряє, по
відношенню до під наглядового об’єкта, безпосередність, що передбачає
здійснення нагляду безпосередньо центральним банком [137, с. 104].
Узагальнюючи різні підходи, О.М. Сидоренко пропонує авторське
групування засад контролю та нагляду. Так, до складу першої групи
пропонується віднести правила і положення щодо організації та виконання
функцій банківського нагляду (централізація функцій, єдність вимог, поєднання
кількісного

і

якісного

аспектів

нагляду,

поєднання

видів

контролю,

консолідованість і адекватність контролю, ієрархічність побудови системи
нагляду тощо). Не менш важливим є забезпечення виконання принципів, які
визначають загальні засади соціально-економічних відносин, що стають
відображенням змісту й особливостей процесу банківського нагляду (законність,
відповідальність, відкритість, самовідтворення тощо). Доцільним є розширення
складу концептуальних положень щодо здійснення банківського нагляду через
введення

таких

принципів,

інституціонального

підходу:

які

відображають

збалансованість

специфічні
впливу;

особливості

справедливість;

причетність; ситуаційність; достатня розмаїтість стимулів [121]. Даний підхід, на
наш погляд, відображає переважну економічну сутність принципів банківського
контролю та нагляду.
Зважаючи на спільність напрямів і завдань контролю та нагляду у сфері
банківської діяльність, на наш погляд, має сенс вести мову про принципи
банківського контролю та нагляду без їх виокремлення, без штучного поділу
на економічні та правові засади. Розглянемо детальніше такі принципи.
Принцип об’єктивності. Дана засада притаманна всім видам і напрямам
публічного фінансового контролю. Як слушно наголошує І.М. Ярмак, без
об’єктивності втрачається сутність контролю. У цьому процесі «об’єктивність
означає безпристрасність контрольної діяльності, не допущення неупередженості
з боку контролюючих суб’єктів при плануванні, здійсненні контролю, підготовці
висновків, застосуванні стягнень за порушення фінансової дисципліни і
передбачає здійснення контрольних заходів кваліфікованими фахівцями, які
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мають відповідний досвід роботи, вміння, навички, тому, залежно від складності
об’єкта слід призначати осіб, що їх проводитимуть» [158, с. 116].
Вважається, що об’єктивні дії контролюючого суб’єкта спрямовані на
отримання достовірної інформації про стан підконтрольного суб’єкта [123].
Така інформація, у свою чергу, надається банком, враховуючи ті матеріали,
що він має. Тобто спочатку сам банк має перевіряти достовірність
документів, що надають клієнти, їх контрагенти (наприклад, за ч. 6 ст. 51
Закону України «Про банки і банківську діяльність» при виконанні
розрахункових операцій банк зобов’язаний перевіряти достовірність і
формальну відповідність документа).
Принцип об’єктивності банківського контролю та нагляду, на наш
погляд, передбачає:
- сувору відповідність дій співробітників Національного банку України, які
уповноважені виконувати контрольні та наглядові функції, принципам службової
поведінки державних службовців, встановленим процедурам проведення
контролю;
- організацію

самоконтролю,

регулярну

оцінку

правомірності

й

ефективності власної діяльності;
- упередженість щодо наявності (відсутності) негативних аспектів у
діяльності банків, що перевіряються, виключення будь-яких особливих мотивів
(корисливості, політичне замовлення тощо) при проведенні контрольних,
експертно-аналітичних і інших заходів;
- безпристрасність і обґрунтованість висновків за результатами перевірки,
підтвердження їх даними, що містять достовірну і офіційну інформацію.
Принцип незалежності банківського нагляду та контролю випливає із
принципу самостійності та незалежності НБУ (про цю засаду йшлося у
попередньому підрозділі нашої роботи). Йдеться про те, що НБУ як
наглядовий орган є незалежним у своїй діяльності від інших контролюючих
органів, як то від Державної фіскальної служби, Державної фінансової
інспекції, Державної служби фінансового моніторингу України.
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У даному контексті на підтримку заслуговує думка І.М. Ярмак про те,
що «незалежність контролюючих суб’єктів може бути абсолютною і відносною,
а не фактичною чи формальною. Оскільки існує звітування контрольних органів
перед певними суб’єктами, зокрема перед відповідними державними органами,
наприклад, які їх формують, яким вони підзвітні, підконтрольні, то у такому разі
доцільно говорити про відносну незалежність. Але контролюючі суб’єкти
повинні бути абсолютно незалежними від підконтрольних суб’єктів, політичних
партій, громадських організацій, окремих осіб тощо» [158, с. 124].
Принцип компетентності означає, що контролюючий та наглядовий
орган у галузі банківської діяльності наділений спеціальною на те
компетенцією, має спеціально навчених для цього спеціалістів.
Компетентність іноді називають принципом професійної поведінки або
професіоналізму [158, с. 139]. І це не випадково, адже у нормативно-правових
актах, які визначають правовий статус контролюючих суб’єктів, закріплюються
вимоги до осіб, що призначатимуться на посади (йдеться про вимоги щодо
освіти, відповідних знань, навичок тощо).
Професійна компетентність поділяється на два самостійних етапи:
досягнення професійної компетентності (для цього необхідно отримання вищої
освіти, за яким слідує спеціальна освіта, навчання і екзамени з профілюючих
предметів і далі – практична робота); підтримання професійної компетентності
(постійне слідкування за подіям, що відбуваються у контрольній сфері,
включаючи міжнародну і національну інформацію; у процесі надання послуг
керуватися прийнятими правилами, типовими програмами; щорічне підвищення
кваліфікації) [20, с. 164-165]. Тобто є підготовчий і реалізаційний етапи.
Принцип плановості означає, що заходи із банківського контролю та
нагляду здійснюються за відповідним планом, узгоджуються із відповідною
діяльністю інших контролюючих органів.
Слушною видається думка про те, що принцип планування (чи плановості. –
А.К.) передбачає діяльність контролюючих суб’єктів, яка спрямована на якісне
формування, розгляд, погодження та затвердження планів контрольних заходів.
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Контролюючі суб’єкти не мають права включати до планів контрольноперевірочної роботи тих підконтрольних суб’єктів щодо яких: термін проведення
попередніх контрольних заходів цими ж контролюючими суб'єктами з
аналогічних питань менший одного року; проводилися контрольні заходи
іншими контролюючими суб'єктами з аналогічних питань і за період, що підлягає
контролю [158, с.151-152].
Процес планування та проведення інспектування службою банківського
нагляду та уповноваженими Національного банку України особами банків,
філій іноземних банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою
діяльністю

Національного

банку

України,

регулюється

Положенням

Національного банку України про планування та проведення інспекційних
перевірок від 17 липня 2001 р. № 276 [104]. Ним передбачається, що планування
інспекційних

перевірок

здійснюється

з

метою

реалізації

завдань

Національного банку України щодо стабільності банківської системи та
захисту інтересів вкладників і кредиторів банку. Для складання планів
інспекційних перевірок Національний банк України аналізує:
-

інформацію безвиїзного нагляду; інформацію про результати

попередніх інспекційних перевірок і результати проведеної роботи щодо
усунення порушень;
- інформацію про виконання банками розроблених заходів фінансового
оздоровлення;
-

інформацію інших підрозділів Національного банку України

щодо діяльності банку/філії іноземного банку;
- результати перевірок діяльності об'єкта перевірки, які здійснювалися
державними органами контролю та правоохоронними органами, Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб, аудиторськими фірмами;
-

звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і

фізичних осіб;
- рішення Правління Національного банку України, завдання та вказівки
керівництва Національного банку України;
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- інформацію щодо діяльності об'єкта перевірки, яка розміщена в засобах
масової інформації, інших джерелах.
Відповідно до положень Директиви Ради ЄС 92/121/ЄЕС від 18.12.1992 р.
«Про моніторинг і контроль великих ризиків кредитних інститутів» належне
функціонування внутрішнього банківського ринку потребує тісної та
регулярної співпраці, посиленого наближення та узагальнення регуляторних і
наглядових практичних методик між компетентними органами державчленів. З цією метою, зокрема, розгляд проблем щодо окремих кредитних
установ та обопільний обмін інформацією повинен здійснюватися у межах
роботи Комітету європейських органів банківського нагляду, встановленого
Рішенням

Комісії

2004/5/ЄС.

Без

шкоди

їх

власним

контрольним

повноваженням, компетентні органи держав-членів перебування повинні
мати змогу в екстрених випадках за їх власною ініціативою або за ініціативи
компетентних органів держави-члена походження, проводити перевірку того,
що діяльність кредитної установи, створеної на території їх держав-членів,
здійснюється

згідно

відповідних

законів

та

принципів

належних

адміністративних та облікових процедур, а також відповідного внутрішнього
контролю (п. 22 Директиви).
Визначено

за

доцільне

налагодження

обміну

інформацією

між

компетентними органами та органами або установами, які з огляду на свої
функції сприяють посиленню стабільності фінансової системи. Для захисту
конфіденційної

сутності

наданої

інформації, перелік адрес

повинен

зберігатися за дотримання жорстких обмежень (п. 23 Директиви).
Обмін інформацією між компетентними органами, центральними
банками та іншими структурами з подібною функцією у межах їх
спроможності в якості керівних грошово-кредитних установ та, за
доцільності, з іншими державними органами влади, які відповідають за
здійснення контролю за платіжною системою, також повинен підлягати
вимозі щодо надання дозволу (п. 26 Директиви).
Наведені положення Директиви ЄС створюють своєрідні гарантії для
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держав-членів від втручання у внутрішню банківську діяльність, гарантії
збереження банківської та іншої таємниці.
Принцип ефективності передбачає, що контрольно-наглядові дії
компетентних органів мають бути ефективними, їх наслідки мають
приносити користь чи-то банку (виявлення там дрібних порушень, які
можуть бути усунені в робочому порядку, дозволяють виявити прогалини у
внутрішній роботі, оптимізувати діяльність тощо). Цей принцип має своє
тлумачення в Базельських принципах, де зазначається, що ефективна система
банківського нагляду вимагає від органу нагляду розробки та підтримки
перспективної оцінки профілю ризику окремих банків та банківських груп
пропорційно до їхньої важливості для системи; визначення, оцінки та
контролю ризиків, які генеруються банками і банківською системою в
цілому; наявності механізмів раннього втручання та розробки спільно з
іншими відповідальними установами плану дій щодо впорядкованого
виведення з ринку банків у випадку втрати ними життєздатності [87, с. 13].
Принцип № 13 Основних принципів ефективного банківського нагляду
має назву «Відносини між органами нагляду країни походження та країни
перебування» і передбачає, що органи нагляду країни походження і країни
перебування

транскордонної

банківської

групи

здійснюють

обмін

інформацією та співпрацюють для забезпечення ефективного нагляду за
групою і членами групи та ефективного врегулювання кризових ситуацій.
Органи нагляду вимагають, щоб місцеві операції іноземних банків
здійснювались

відповідно до тих же стандартів, які застосовуються до

вітчизняних банків.
На міжнародному рівні визначено, що ефективна система банківського
нагляду має бути здатна ефективно розробляти, впроваджувати, здійснювати
моніторинг та контролювати виконання наглядової політики за нормальних
та стресових економічних та фінансових умов. Органи нагляду мають бути
здатні реагувати на зовнішні умови, які можуть негативно вплинути на банки
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та банківську систему. Існує ряд елементів або передумов, які чинять
безпосередній вплив на ефективність нагляду на практиці.
Ці передумови переважно лежать за межами безпосередньої або
одноосібної (виключної) юрисдикції органів банківського нагляду. Якщо
органи нагляду мають перестороги щодо того, що ці передумови можуть
вплинути на ефективність чи продуктивність регулювання та нагляду за
банками, їм слід повідомити уряд або відповідні установи щодо них та їхніх
фактичних чи потенційних негативних наслідків з точки зору наглядових
цілей. Органи нагляду повинні працювати з урядом та відповідними
установами

у

напрямі

вирішення

питань,

які

лежать

за

межами

безпосередньої або виключної юрисдикції органів нагляду. Органи нагляду
повинні також у ході їхньої нормальної роботи вживати заходів для
подолання впливів таких передумов на ефективність або продуктивність
регулювання і нагляду за банками. До передумов належать: надійна та
стабільна макроекономічна політика; належним чином розвинута система
формування політики фінансової стабільності; добре розвинута державна
інфраструктура; чіткі принципи управління кризою, відновлення та роботи з
проблемними установами; належний рівень системного захисту (або система
державного захисту); ефективна ринкова дисципліна [87, с. 17-18].
Принцип відповідальності полягає у тому, що до порушників фінансової,
зокрема банківської, дисципліни застосовуються різноманітні заходи юридичної
відповідальності.
Існує відповідальність суб’єктів, які здійснюють публічний фінансовий
контроль за дотримання законів і правових актів, що регламентують їх
діяльність, а також відповідальності за достовірність інформації фінансового
контролю [114, с. 20]; відповідальність підконтрольних суб’єктів (повинні бути
встановлені особи, що винні у виявлених помилках і зловживаннях в управлінні
публічними фінансами); відповідальність контролерів (кожен контролюючий
суб’єкт (орган, особа) за неналежне виконання покладених на нього контрольних
функцій і завдань повинен нести відповідальність) і відповідальність третіх осіб
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(треті особи, які мають право приймати рішення та їх виконання на основі подань
чи приписів контролюючих суб’єктів, а також інші організації, які вступають з
останніми у правовідносини, повинні нести відповідальність за неналежне
виконання своїх обов’язків щодо контролюючих суб’єктів (наприклад, обов’язку
надавати інформацію) [22].
Розглядаючи різні підходи у питанні виокремлення принципів фінансового
контролю і місця в них принципу відповідальності, І.М. Ярмак доходить
закономірного висновку про те, що розглядуваний принцип передбачає три
підходи: перший – відповідальність контролюючих суб’єктів за ефективність і
результативність контрольних дій, другий – підконтрольних суб’єктів за
наслідками контрольних дій і третій – відповідальність третіх осіб, які
опосередковано беруть участь у контрольному процесі [158, с. 157].
Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства від 17 серпня 2012 р. № 346
[103] визначає підстави і порядок запровадження НБУ особливого режиму
контролю за діяльністю банків і філій іноземних банків, застосування заходів
впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків
та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного
банку України, банківського законодавства та нормативно-правових актів
НБУ, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи
інших кредиторів банку, а також у разі застосування іноземними державами
або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій
до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності
банківської системи.
Передбачено, що Національний банк України застосовує заходи впливу
за порушення банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних
банків, банківськими групами, відповідальними особами банківських груп,
іншими учасниками банківських груп чи іншими особами, які є об'єктом
перевірки Національного банку України, банківського законодавства або
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здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку, або в разі застосування іноземних санкцій на підставі
результатів (матеріалів):
- інспекційних перевірок діяльності банків; перевірок банків з питань
дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзна
перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу);
-

безвиїзного банківського нагляду за діяльністю банків;

- аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з
використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних балансів
тощо;
- перевірок діяльності банків аудиторськими фірмами, які мають право
відповідно до законодавства України на проведення аудиторських перевірок
банків;
- перевірок дотримання банками валютного законодавства;
- контролю за усуненням банками виявлених у їх діяльності порушень,
відповідністю ділової репутації керівників банків вимогам законодавства
України; пропозицій куратора банку;
- перевірок, що містять інформацію, отриману від відповідних органів
інших держав, міждержавних об'єднань або міжнародних організацій, органів
державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, у
тому числі шляхом розміщення на їх офіційних веб-сайтах) ними інформацію
про застосування іноземних санкцій.
Важливо, що заходи впливу, що застосовуються Національним банком
України до банків, мають бути адекватними конкретним порушенням, які
ними були допущені. Вибір адекватних заходів впливу, які застосовуються
до банків, має здійснюватися з урахуванням: характеру допущених банком
порушень;

причин,

які

зумовили

виникнення

виявлених

порушень;

загального фінансового стану банку; розміру можливих негативних наслідків
для кредиторів і вкладників; інформації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб щодо порушення банками законодавчо визначених вимог щодо
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результатів перевірки банків цим Фондом. На практиці для Національного
банку України буває складно обґрунтувати адекватність заходів, що є
підставою звернення до суду.
Відповідно до ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об'єктом
перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону,
банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, нормативно-правових актів Національного банку
України, його вимог або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними
державами

або

міждержавними

об'єднаннями

або

міжнародними

організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що
становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або
стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно
вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи
впливу, до яких належать:
1) письмове застереження;
2) скликання загальних зборів учасників, ради банку, правління банку;
3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена
угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень,
поліпшення

фінансового

стану

банку,

підвищення

ефективності

функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо;
4) зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій
формі;
5) встановлення для банку підвищених економічних нормативів;
6) підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та
іншими активами;
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7) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів
здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з
банком особами;
8) заборона надавати бланкові кредити;
9) накладення штрафів на керівника банку, банк, власників істотної
участі у банку;
10) тимчасова, до усунення порушення або скасування заходів впливу,
передбачених цією статтею, заборона використання власником істотної
участі в банку права голосу придбаних акцій (паїв);
11) тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи
банку від посади;
12) позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;
13) віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;
14) відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.
У випадку порушення банківською групою, відповідальною особою
банківської

групи,

іншими

учасниками

банківської

групи

вимог

законодавства України, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує
інтересам вкладників банку, наявності структури банківської групи, що
унеможливлює здійснення нагляду на консолідованій основі, Національний
банк України має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому
порушенню, перелічені вище, та/або застосовувати такі заходи:
1) установлення

для

банківської

групи

підвищених

економічних

нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій;
2) заборона проведення операцій між банком та іншими учасниками
банківської групи;
3) вимога до банку щодо відчуження часток участі в статутному капіталі
дочірніх компаній, асоційованих компаній, які є членами банківської групи,
розірвання угод, на підставі яких, за відсутності формального володіння,
здійснюється вирішальний вплив на управління та/або діяльність цих осіб.
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Принцип відповідальності знаходить своє висвітлення і в Директиві Ради
92/121/ЄЕС від 18.12.1992 р. «Про моніторинг і контроль великих ризиків
кредитних

інститутів».

Так,

у

п. 21

Директиви

зазначається,

що

«відповідальність за контролювання фінансової стійкості кредитної установи
та, зокрема, її платоспроможності, повинна покладатися на її державу-члена
походження. Компетентні органи держави-члена перебування повинні
відповідати за нагляд за ліквідністю філії та грошовою політикою.
Компетентні органи несуть відповідальність за дотримання вимог щодо того,
що кредитні установи мають належну організацію та адекватні власні кошти,
беручи до уваги ризики, яким вони піддаються або можуть піддаватися (п. 54
Директиви).
Принцип гласності та публічності знайшов своє закріплення у різних
нормативно-правових актах. Так, за ст. 84 Конституції України засідання
Верховної Ради України проводяться відкрито (це прояв гласності). У ст. 57
Конституції України зазначається, що «закони та інші нормативно-правові
акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до
відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не
доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є
нечинними» (це прояв публічності).
На думку С.Є. Федорова, гласність втілює та віддзеркалює механізм
реалізації іншого принципу – публічності державного фінансового контролю,
тому це змушує замислитися про суть поняття, та застосування згаданих
принципів у сфері контролю за публічними фінансами; гласність може виступати
як своєрідний інструмент реалізації публічності, якщо держава бажає досягти в
інформаційному просторі бажаної мети; гласність може мати обмеження щодо
державної та комерційної таємниці (на наше переконання, це стосується не
стільки гласності, скільки публічності. – А.К.); публічність не лише породжує
наявність оприлюднення доступу, а й реалізує пряме забезпечення державою
такого доступу, вона має бути основою взаємозв’язку громадського суспільства з

147

державною владою у сфері контрольних правовідносин [141, с. 963-969].
Наведені положення є вельми спірними, адже в них не то що переплітаються, а
просто безпідставно змішуються гласність і публічність.
Слушною можна вважати думку про те, що поняття «публічність» означає
доведення результатів діяльності суб’єктів фінансового контролю до відома
громадськості шляхом опублікування цих результатів у пресі, повідомлення
через інші засоби масової інформації тощо; під «гласністю» розуміється
обов’язковість проходження фінансових документів, висновків про діяльність
певних суб’єктів фінансового контролю через представницькі органи [117, с. 76].
Управління публічними фінансами повинно контролюватися і результати
такого контролю мають бути доступними для всіх зацікавлених осіб, які беруть
участь у їх формуванні, використанні тощо. Так, під час формування планів
фінансового контролю, вони мають доводитися до відома підконтрольних
суб’єктів; при проведенні контрольних дій фактично інформація, що отримується
контролюючим суб’єктом не висвітлюється, тобто не піддається публічному
розголосу, адже робочі матеріали, що формуються не завжди є чіткими та
точними, тому законодавством не передбачено їх опублікування, тощо. На
наступній стадії контрольного процесу – оформлення висновку, довідки, звіту
тощо, без принципу публічності, як слушно наголошує І.М. Ярмак, не обійтися,
оскільки вказані документи мають бути доступними [158, с. 131-132].
За ст. 56 Закону України «Про Національний банк України» нормативноправові акти Національного банку України набирають чинності з дня їх
офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не
передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативноправового

акта

Національного

банку

України

вважається

перше

опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих
видань – «Офіційному віснику України», газетах «Урядовий кур'єр», «Голос
України» або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернетпредставництва НБУ. Також інформація, яка не підпадає під режим
банківської таємниці, інформації з обмеженим доступом, комерційної чи

148

державної таємниці, оприлюднюється в Інтернеті на офіційному сайті
Національного банку України, комерційних банків, інших контролюючих
органів.
Банківському контролю та нагляду також притаманні принципи
оперативності (всі дії НБУ щодо інших банків не повинні затягуватися у часі,
не мають заважати звичайній щоденній роботі), системності (не допускається
хаотичність контрольно-наглядової діяльності НБУ та інших контролюючих
органів, адже, якщо є система органів, то має бути і система їх дій),
достовірності, реальності та обґрунтованості (результати контрольнонаглядової

діяльності

мають

ґрунтуватися

на

фактичних

даних,

бухгалтерських документах, договорах тощо) й інші засади публічного
фінансового контролю.
Отже, основоположними принципами (засадами) банківського контролю
та нагляду є: об’єктивність, незалежність банківського нагляду та контролю,
компетентність, плановість, ефективність, відповідальність, гласність і
публічність,

оперативність,

системність,

достовірність,

обґрунтованість й інші засади публічного фінансового контролю.

реальність,
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Висновки до Розділу 2
Дослідження принципів права, на яких ґрунтуються відносини у сфері
банківської діяльності, зокрема, засади організації та здійснення банківської
діяльності та засади банківського контролю та нагляду, можемо зробити такі
висновки:
1. Принципи банківської діяльності – це похідні від принципів
фінансового права публічно-правові основи, ідеї, засади, закріплені на
законодавчому рівні та/або такі, які мають виключно доктринальну природу
та на яких ґрунтується діяльність, пов’язана зі створенням фінансових
установ, із здійсненням банківських операцій, наданням банківських послуг.
2. Принципи банківської діяльності є певною мірою стабільними
положеннями, які водночас мають тенденцію до подальшого розвитку,
вдосконалення, зважаючи на розвиток усього фінансового та банківського
права. Розглядувані в роботі принципи ґрунтуються на нормах-принципах, на
нормах фінансового та банківського законодавства, що не містять принципів
права, випливають із судової практики й доктринальних розроблень.
3. У процесі реалізації норм права яскраве вираження отримує
регулятивна функція, що являє собою регулюючий вплив принципів права.
Цей вплив виявляється у тому, що вони окреслюють межі дії норм
фінансового, зокрема банківського, права. Визначення таких меж дає
можливість

з’ясувати, які відносини є правовими, до яких галузевих

відносин їх можна віднести, який інтерес домінує в таких відносинах –
приватний чи публічний.
4. Спираючись на теоретичні напрацювання, можна вести мову не лише
про джерела принципів, а й про фактори, що впливають на формування
принципів банківської діяльності, точніше – на формулювання ідеї та її
втілення в нормах і їх реалізації в банківській практиці. Так, для реалізації
принципів банківської діяльності необхідні певні життєві умови, фактори, що
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відповідають сутності такої діяльності (йдеться про правові, економічні,
фінансові, політичні та інші фактори).
Отже, фактори, що впливають та визначають принципи банківської
діяльності, поділяються на фактори об’єктивного (пов’язані з особливостями
організації держави, публічної влади тощо, тобто йдеться про певні стабільні
фактори) та фактори суб’єктивного характеру (пов’язані з правосвідомістю, з
мінливим людським фактором).
5. Регулятивна функція принципів банківського права проявляється у
тому, що у випадках відсутності законодавчо закріплених норм права деякі
банківські відносини можуть ґрунтуватися виключно на засадах банківської
діяльності, що сформувалися у банківській світовій практиці, засадах
корпоративного й іншого управління, на звичаях міжнародного торгівельного
обігу.
6. Як принцип організації та здійснення банківської діяльності, принцип
законності містить такі елементи: 1) наявність установлених конституцією і
законами правових основ банківської діяльності, порядку формування
керівних органів Національного банку України; 2) організаційно-правовий
механізм,

що

забезпечує

суворе

і

неухильне

виконання

чинного

законодавства суб’єктами, що здійснюють банківську діяльність (йдеться про
чітко регламентований спосіб створення, реєстрації, ліцензування банків,
передбачене

спеціальним

Законом);

3) зовнішнім

проявом

принципу

законності є здійснення Національним банком України та іншими органами,
що забезпечують регулювання ринку фінансових послуг, контролю за
діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ.
7. Принцип

державного

(публічного)

регулювання

банківської

діяльності проявляється у прийнятті законів та підзаконних нормативноправових

актів,

що

встановлюють

основи

організації,

побудови,

функціонування банківської системи, здійснення банківської діяльності,
здійснення банківського регулювання, контролю та нагляду, а також захисту
прав та інтересів вкладників.
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8. Принцип самостійності та незалежності Національного банку України
випливає із положень Закону України «Про Національний банк України».
Важливо, що Національний банк України є юридичною особою, має
статутний капітал, що є державною власністю, має відокремлене майно, що є
об'єктом

права

державної

власності

і

перебуває

у

його

повному

господарському віданні. Національний банк України не відповідає за
зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної влади не
відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, крім випадків,
коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Також Національний
банк України не відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не
відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, крім випадків,
коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
9. Принцип поєднання приватних і публічних інтересів у процесі
здійснення державного регулювання банківської діяльності проявляється у
тому, що Національний банк України як орган державного управління є
представником (виразником) публічних інтересів держави. Комерційні банки
метою своєї діяльності мають отримання прибутку перш за все у власних
приватних

інтересах.

Національний

банк

України,

реалізуючи

свої

повноваження у публічних інтересах держави, дає можливість іншим банкам
реалізовувати власні приватні інтереси з метою отримання прибутків від
власної банківської діяльності.
10. Важливою гарантією належного здійснення банківської діяльності є
нормативно-правові приписи, що спрямовують банки діяти виключно у
межах реально залучених ресурсів. Тобто банки мають керуватися
принципом діяльності в межах реально залучених ресурсів передусім у
процесі кредитної діяльності, яка, у свою чергу, залежить від обсягів
депозитної діяльності та залучених ззовні ресурсів.
11. На даний час існує

досить широкий перелік засад (принципів),

якими мають керуватися банки, інші кредитні установи у процесі організації
та здійснення банківської діяльності. Їх дотримання на практиці буде
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запорукою ефективної банківської діяльності. Засади (принципи) організації
та здійснення банківської діяльності є важливими елементами складного
механізму фінансово-правового регулювання цієї діяльності.
12. Закріплення та з’ясування сутності принципів банківського контролю
та нагляду є особливо важливими з погляду забезпечення ефективної
банківської діяльності. Розгляд питання про правові принципи банківського
контролю та нагляду потребує звернення до загальних ознак публічного
фінансового контролю, банківського контролю та нагляду.
13. Принцип

об’єктивності

банківського

контролю

та

нагляду

передбачає сувору відповідність дій співробітників Національного банку
України, які уповноважені виконувати контрольні та наглядові функції,
принципам

службової

поведінки

державних

службовців,

встановленим

процедурам проведення контролю; організацію самоконтролю, регулярну оцінку
правомірності і ефективності власної діяльності; упередженості щодо наявності
(відсутності) негативних аспектів у діяльності банків, що перевіряються,
виключення будь-яких особливих мотивів (корисливості, політичне замовлення
тощо) при проведенні контрольних, експертно-аналітичних і інших заходів;
безпристрасність і обґрунтованість висновків за результатами перевірки,
підтвердження їх даними, що містять достовірну і офіційну інформацію.
14. Принцип незалежності банківського нагляду та контролю випливає із
принципу самостійності та незалежності Національного банку України (про
цю засаду йшлося у попередньому підрозділі нашої роботи). Йдеться про те,
що Національний банк України як наглядовий орган є незалежним у своїй
діяльності від інших контролюючих органів, як то від Державної фіскальної
служби, Державної фінансової інспекції, Державної служби фінансового
моніторингу України.
15. Принцип ефективності передбачає, що контрольно-наглядові дії
компетентних органів мають бути ефективними, їх наслідки мають
приносити користь чи-то банку (виявлення там дрібних порушень, які
можуть бути усунені в робочому порядку, дозволяють виявити прогалини у

153

внутрішній роботі, оптимізувати діяльність тощо). Цей принцип має своє
тлумачення в Базельських принципах.
16. Банківському контролю та нагляду також притаманні принципи
оперативності (всі дії НБУ по відношенню до інших банків не повинні
затягуватися у часі, не мають заважати звичайній щоденній роботі),
системності (не допускається хаотичність контрольно-наглядової діяльності
НБУ та інших контролюючих органів, адже, якщо є система органів, то має
бути і система їх дій), достовірності, реальності та обґрунтованості
(результати контрольно-наглядової діяльності мають ґрунтуватися на
фактичних даних, бухгалтерських документах, договорах тощо) й інші засади
публічного фінансового контролю.
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РОЗДІЛ 3.
РОЗШИРЕННЯ НАПРЯМІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРВИННОГО
ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ)

3.1. Поняття і досвід первинного публічного розміщення акцій
в Україні та зарубіжних державах
Задля того, аби банки мали змогу виконувати покладені на них завдання
та функції, особливо публічно-правового характеру, їм необхідно мати більш,
ніж достатні фінансової та інвестиційні ресурси, активи тощо. Слушною є
думка про те, що дефіцит інвестиційних ресурсів ставить банки перед ними
питанням вибору форм фінансування. Сучасним методом збільшення
капіталу компанії є застосування механізму первинного публічного
розміщення акцій (ІРО)11. Залучивши кошти таким шляхом, фінансова
установа не лише фінансує власну діяльність, але підвищує власний імідж на
міжнародній арені [156, с. 249].
Феномен IPO досліджується багатьма авторами, і з плином часу
привертає до себе все більший інтерес. Це обумовлено наступними
причинами: 1) фінансова глобалізація – міжнародні потоки капіталу
відкривають нові ринки для розвитку бізнесу, якому внаслідок цього
потрібне розширення; 2) концентрація капіталу – світова тенденція до
укрупнення підприємств створює умови для активного розміщення акцій та
залучення роздрібного (публічного) капіталу; 3) збільшення фінансової
глибини економік тягне за собою розвиток фінансового ринку, збільшення
попиту на ньому, що є умовою для нових розміщень [21, с. 62].
Питання залучення капіталу шляхом публічного розміщення акцій є
предметом дослідження переважно економічного спрямування. Водночас
фінансово-правовий аспект відповідних відносин майже не розглядається.
11

Первинна публічна пропозиція (англ. Initial Public Offering. – IPO).
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Отже, даний підрозділ присвячено питанням, пов’язаним із процесом
первинного публічного розміщення акцій фінансових установ, у тому числі
банків, які зареєстровані в Україні та здійснюють свою основу діяльність за
межами ЄС, при цьому мають намір у майбутньому поширити свою
діяльність і пройти лістинг на європейських фондових ринках (тобто, щоб
відбувся допуск їх цінних паперів до торгів на фондових біржах Європи).
Зосереджена увага на причинах і способах проведення такого розміщення
акцій вітчизняними банками й іншими фінансовими установами за кордоном
в умовах фінансової, економічної та політичної кризи, що набрала
особливого розмаху ще у 2013 р.
Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) є одним із найбільш
ефективних засобів залучення коштів на ринках капіталів для фінансування
розвитку бізнесу перш за все банків та страхових компаній в умовах
глобалізованої

світової

економіки.

Практика

ІРО

має

американське

походження та, починаючи із 70-х рр. ХХ ст., набуває дедалі більшого
поширення серед фінансових установ Центральної та Східної Європи.
Первинне публічне розміщення акцій (IPO) розуміють як пропозицію
звичайних акцій, випущених компаніями, які раніше не випускали звичайні
акції публічно [67, с. 16]. Також IPO пропонується розглядати, як публічну
оферту компанії-емітента необмеженому колу інвесторів, заявлену для
продажу всіх або частини акцій (первісного або додаткового випуску) із
здійсненням доступу до торгів фондових бірж та/або інших організаторів
торгівлі на ринку цінних паперів, в результаті якої відбувається збільшення
капіталізації (власного капіталу) компанії-емітента [135, с. 164].
У міжнародній практиці IPO є одним з ефективних і детально
відпрацьованих механізмів залучення ресурсів і підвищення капіталізації
компаній (зокрема банків). За період 1980-2001 рр. у США IPO провели 442
комерційних банки. До торгів на біржах допущені такі кредитні організації,
як: Bank of New York NYSE, Doral Financial (NYSE: DRL), KeyCorp (NYSE:
KEY), Bank of the Ozarks (Nasdaq: OZRK). Нині шляхом застосування ІРО
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задля збільшення власного капіталу, приміром, у США користуються не
лише великі комерційні банки, а й зовсім невеликі кредитні організації, що
діють в рамках окремих штатів. Так, Банк 144012, що спеціалізується на
кредитуванні малого та середнього бізнесу, в 2007 р. збільшив власний
капітал на 25 млн дол. Шляхом продажу акцій 700 інвесторам (кожен купив
близько 250 акцій вартістю 10 дол. кожна). Витрати на рекламу склали
близько 80 тис. дол. Банк Бірмінгем (штат Мічиган, США), що займається
кредитуванням малого та середнього бізнесу, планував залучити в ході IPO
13-18 млн дол. У результаті збір коштів перевершив максимальну мету, зайву
кількість – майже 500000 дол., було повернуто передплатникам. Choice Bank
(США) також замість необхідних 14,8 млн дол. у результаті IPO залучив
21,6 млн дол. Значна кількість комерційних банків з країн, які дотримуються
ісламської традиції фінансової діяльності, провели ІРО у 2005-2008 рр.,
Ключовою тенденцією 2006 р. стало зростання обсягів ІРО в Китаї, Польщі,
країнах СНД [135, с.164]. На наш погляд, ІРО дало можливість багатьом
банках уникнути банкрутства у період світових фінансових криз.
ІРО має важливе значення для тих банків, які перекуповуються іншими
банками. Так, у 2007 р. банк «ПриватБанк» придбав грузинський «Таобанк»,
який згодом був перейменований у «ПриватБанк». «ПриватБанк» (Грузія) є
дочірнім банком найбільшої української банківської групи «ПриватБанк», що
діє в Грузії. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує у 10
країнах світу понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів, серед яких є
Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр,
Німеччина, Іспанія, Казахстан та ін. У 2012 році «ПриватБанк» увійшов у
ТОР-10 найбільших банків Центральної та Східної Європи, за даними
рейтингу TOP 1000 World Banks британського журналу «The Banker»… У
2014 р. АТ «Банк Грузії», підписав меморандум з українським ПриватБанком
і його дочірньою структурою PB Group про покупку 100% в грузинському

12

хвилин.

Назва банку символізує надання банківських послуг цілодобово, оскільки день складається з 1440
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банку Приватбанк за 92 млн ларі (51 млн доларів). АТ «Банк Грузії» (Bank of
Georgia) – найбільший комерційний банк Грузії, акції якого котуються на
Лондонській фондовій біржі (LSE: BGEO) і Грузинській фондовій біржі
(GSE:GEB). Досягнута домовленість щодо купівлі «Банком Грузії» дев’ятого
за величиною загальних активів грузинського ВАТ «ПриватБанк» за 92 млн
ларі є значною для ринку і за розміром злиття, і за сумою угоди, яка
перевищує 1,18 капіталу (розмір капіталу за національними стандартами
обліку на кінець III кварталу 2014 р.). Ця угода здійснюється в рамках
стратегії розширення банку та має значний синергетичний потенціал,
особливо в більш рентабельному роздрібному бізнесі. Меморандум
передбачає штрафні санкції у розмірі 10% від суми угоди в разі його
порушень однією зі сторін. Для фінансування покупки, яка оцінюється в 4%
поточної ринкової вартості холдингової компанії Банку Грузії – Bank of
Georgia Holdings, торгованих на Лондонській фондовій біржі, остання
оголосила про додаткове розміщення 3,59 млн нових акцій, або 9,99% від
поточного

акціонерного

капіталу…

Зараз

«ПриватБанк»

має

намір

сконцентрувати зусилля на розвиткові високотехнологічних сучасних послуг
на українському ринку, питаннях підтримки та супроводі українського
бізнесу на ринках ЄС [96].
Проведені банками різних держав ІРО можна класифікувати за різними
критеріями, а саме:
1) за черговістю розміщення: перше розміщення акцій (у період
заснування) – PPO (Primary Public Offering); додаткове розміщення (друге і
наступні) – Follow-on;
2) за місцем розміщення: біржове розміщення; небіржових розміщення –
DPO (Direct Public Offering);
3) за способом розміщення: розміщення цінних паперів нової емісії;
публічний продаж великих пакетів випусків, що відбулися раніше – SPO
(Secondary Public Offering);
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4) за країною розміщення: на внутрішньому ринку країни емітента; на
зарубіжних ринках;
5) за формою випуску: випуск акцій (простих і привілейованих); випуск
депозитарних розписок на акції [21, с. 61, 62].
Рівень готовності комерційного банку до здійснення IPO вважається
найвищим у тому випадку, коли він задовольняє всім обов'язковим вимогам
IPO (дотримуються норми корпоративного управління, відсутні збитки,
складається річна фінансова звітність за стандартами IAS або US GAAP) і
характеризується високою інвестиційною привабливістю (високі показники
рентабельності, займає значну частку ринку тощо). Банку чи іншій
фінансовій установі з високим рівнем готовності до IPO залишається
вирішити завдання, безпосередньо пов'язані з оформленням розміщення
акцій на біржі та наданням відповідної документації в регулюючі органи…
Середній рівень готовності до IPO передбачає високу можливість виконання
усіх обов'язкових вимог при середній інвестиційної привабливості. На
додаток до перерахованих для компанії з високою готовністю до ІРО завдань
додається комплекс робіт щодо підготовки до розміщення акцій, зокрема
підвищення інвестиційної привабливості. Під низьким рівнем готовності
розуміється такий стан комерційного банку, за якого існує ймовірність
невиконання обов'язкових вимог ІРО і його інвестиційна привабливість
низька. Банку з низьким рівнем готовності до ІРО необхідно розробити
програму створення ефективної системи корпоративного управління, а також
план змін, який забезпечує підвищення конкурентоздатності і динамічний
розвиток банку [135, с. 168].
Отже, досвід зарубіжних держав у питанні публічного розміщення акцій
свідчить про

доцільність його вивчення та використання, зокрема у

банківській діяльності.
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3.2. Публічно-правове та організаційне підґрунтя діяльності банків
на інвестиційних ринках
У контексті дослідження проблеми

ІРО

слід звертати увагу на

публічно-правові основи регулювання відносин на фондовому ринку.
Українські фінансові установи (як-то, банки, страхові компанії, інститути
спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди тощо), створення яких
передбачено Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», є безпосередніми учасниками фондового ринку.
Взагалі, фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників
фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та
обліку цінних паперів і похідних (деривативів). Учасники фондового ринкуемітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні
папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку,
об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі
саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (ст. 2
Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.).
Традиційно виділяється внутрішній та міжнародний фондовий ринки.
Для вітчизняних фінансових установ вихід саме на міжнародний фондовий
ринок є додатковою можливістю залучати більші фінансові ресурси на
міжнародних ринках фінансових послуг і як результат – зростання власного
капіталу, є фактором підвищення рівня корпоративного управління всередині
самої установи та інвестиційної привабливості для потенційного клієнта.
Отже, обрання фондової біржі є важливим аспектом при прийнятті
рішення щодо виходу на публічне розміщення. Банки й інші фінансові
установи використовують різні принципи для вибору біржі, які тісно
пов’язані з мотивацією та цілями компаній [160]. Такий вибір ринку для
виходу на публічне розміщення, як правило, залежить від його обсягу та
розміру компанії. Великі фондові біржі надають більше ліквідних коштів, що
зменшує ризик капіталу для компаній, але більшість бірж встановлюють
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певні мінімальні вимоги для допуску до лістингу [171, с. 101-127]. У
результаті компанії, показники яких є нижчими за певний розмір, не мають
юридичної можливості проводити первинне публічне розміщення акцій на
найбільших зарубіжних ринках. Оскільки первинна вартість лістингу на
Нью-Йоркській фондовій біржі складає більше 100000 дол. США, порівняно
з 6000 дол. США на Лондонській фондовій біржі, вартість лістингу також
впливає на місце проходження лістингу, особливо для невеликих компаній
[168, с.27-64]. Крім того, деякі країни залучають іноземні компанії,
пропонуючи їм ринкове середовище з низькими податками, що також може
бути визначальним фактором при виборі зарубіжної фондової біржі [170].
Виходячи з можливостей визнання інвестора іншими мотиваційними
факторами для виходу на публічне розміщення на великих та відомих
фондових біржах, є більш широке визнання серед інвесторів та більш широка
база акціонерів, і в результаті – більш висока вартість акцій та ціна компанії.
Великі фондові біржі також пов’язані з більшою прозорістю, інструментами
для аналізу тощо. Для України особливо актуальним є питання прозорості
інвестиційної діяльності банків, інших фінансових і кредитних установ.
Відповідно до Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг» «ринки фінансових послуг – сфера діяльності
учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних
фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні
послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних
послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що
забезпечують обіг фінансових активів» (п. 6 ст. 1 Закону). За ст. 19 цього ж
Закону метою державного регулювання ринків фінансових послуг є, зокрема,
контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг.
Вихід на міжнародний рівень первинного публічного розміщення акцій
банків вимагає ретельної економіко-правової підготовки та фінансових
витрат.
Банк-емітент при виборі фондової біржі має врахувати такі фактори:
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1. Розмір розміщення. Розмір розміщення визначається вибором
компанії-емітента. Чим вищий плановий обсяг залучення, тим більша
вірогідність, що розміщення здійснюватиметься на майданчиках розвинених
країн (США, Європи чи Азії), оскільки менш розвинені фондові ринки не
можуть забезпечити компанії необхідним обсягом або структура інвесторів
не задовольнятиме потребам компанії.
2. Цільова база інвесторів. Часто специфіка діяльності компанії не усім
інвесторам може бути зрозуміла, що відповідно відбивається на оцінці
компанії. Тому для компанії має значення наявність у них галузевих
інвесторів, які зможуть належним чином оцінити компанію і запропонувати
за неї хорошу ціну.
3.

Законодавство.

Важливим

при

виборі

біржі

є

національне

законодавство, яке багато в чому відіграє стимулюючу роль у розвитку
вітчизняного фондового ринку, захисті національних компаній, проявляє
ліберальність щодо іноземних інвесторів і компаній-емітентів. Тому, перш
ніж вийти на ринок тієї або іншої країни, слід уважно вивчити національне
законодавство, що регламентує фондовий ринок, корпоративне право тощо.
4. Витрати. Як правило, для багатьох компаній, особливо не дуже
великих, вартість розміщення має істотне значення. Емітенти вважають за
краще проходити лістинг у тій країні, яка пропонує їм кращу ціну.
5. Історичний досвід. До цього критерію належать напрями розвитку
фондових бірж у різних країнах (галузева специфіка), їх розвиненість,
прийняті правила ділового обороту тощо [156, с. 250].
Вітчизняні банки й інші фінансові установи на міжнародних ринках
капіталу мають низку невирішених проблем, а саме: складність прямого
виходу на міжнародні біржі через вимоги Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, складне податкове та валютне законодавство,
відсутність звітності за міжнародними стандартами за попередні періоди,
неможливість залучити необхідну суму на національному фондовому ринку
[156, с. 249].
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Коли виникає питання про участь чи допуск вітчизняних банків до ІРО,
то вони мають бути готові до проведення незалежних аудиторських
перевірок, до виконання вимог щодо розкриття певної частини фінансової
інформації про власну діяльність. Зважаючи на те, що українське
законодавство цілком не адаптоване до вимог законодавства ЄС, на практиці
можуть виникати перешкоди при прийнятті рішення щодо проходження
лістингу на зарубіжній біржі.
Отже, якщо банк чи інша фінансова установа має намір виходити на
міжнародний ринок фінансових послуг, то перш за все слід привести власну
документацію до тих вимог, що висуваються міжнародними документами,
аби потім не отримати відмову в допуску.
Географічна близькість, яка представлена близькістю на рівні культури,
мови та товарних ринків, подібністю ділової практики та умов ведення
бізнесу, може також бути причиною того, чому деякі компанії більш схильні
проходити процедуру лістингу своїх акцій на конкретній фондовій біржі.
Культурна та мовна близькість зменшує витрати на спілкування з іноземними
інвесторами, і очікується, що інформаційний потік буде більшим [165].
Інвестори можуть мати психологічну схильність до придбання таких акцій, і
більша вірогідність того, що вони будуть володіти, придбавати та продавати
їх.
Нині особливою популярністю користуються такі міжнародні фондові
біржі, як Нью-Йоркська, Лондонська, Варшавська, Франкфуртська та
Гонконгська. Для українських фінансових установ найбільш сприятливими є
Варшавська та Лондонська фондові біржі, де пропонується лояльніший
режим оподаткування, ніж на Нью-Йоркській, вимагаються менші розміри
капіталізації установи, європейське законодавство для України є більш
адаптованим, ніж американське чи китайське.
Лістинг на фондовій біржі також підвищує прозорість банків та їхньої
діяльності в цілому (при цьому йдеться про збереження банківської таємниці,
яка не повинна мати прозорий характер. – А.К.), що приваблює більше
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інвесторів, які, у свою чергу, більш активно беруть участь у торгах, і таким
чином зменшують вартість залучення капіталу. Шляхом проходження
процедури лістингу на іноземній фондовій біржі з більш суворими
стандартами щодо розкриття інформації та регуляторними стандартами,
меншими бар’єрами для іноземних інвесторів, компанія може залучити
капітал

за

меншу

вартість,

ніж

капітал,

який

представлений

на

сегментованому внутрішньому ринку [160, с. 213-236].
Банк як юридична особа, що здійснила публічне розміщення акцій,
також надає додаткові гарантії повернення кредитів чи навіть зменшення
вартості кредиту, вступаючи з банками у відповідні банківські відносини;
даний факт також покращує кредитну історію юридичної особи. За Законом
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від
23 червня 2005 р. [107] кредитна історія – це сукупність інформації про
юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання
нею зобов'язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації
відповідно до Закону.
Рішення вийти на публічне розміщення має позитивний вплив на
ліквідність акцій банків й інших фінансових установ. Вважається, що акції
юридичної особи перед її виходом на процедуру публічного розміщення
можуть продаватися шляхом неформального пошуку контрагента, що
пов’язане з істотними фінансовими витратами або втратами можливостей,
поки торгівля не здійснюється. Потенційний інвестор при нейтральному рівні
ризиків, зважаючи на ці трансакційні витрати, вимагає компенсації у формі
знижки в ціні розміщення. Щоб зменшити рівень заниження ціни, емітент
вимагає

значного

розосередження

володіння

акціями

та

ліквідного

вторинного ринку для своїх акцій [162].
Первинне публічне розміщення акцій створює публічні акції, які
фінансова установа може використовувати як «валюту» при придбанні інших
компаній або при її придбанні на ринку акцій [163]. Крім того,
передбачається, що таке розміщення може служити першим кроком у
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придбанні компанії за привабливішою ціною, ніж та, яку можна було б
отримати при прямому продажу. Однак інші дослідники не бачать жодних
доказів того, що публічні компанії більш легко здійснюють корпоративне
злиття та поглинання (англ. mergers & acquisitions – М&А). Натомість вони
намагаються уникати придбання без отримання будь-якого чіткого ефекту від
комісійних за проведення операції з поглинання. Проходження лістингу за
кордоном може поставити компанію в кращу позицію при проведенні
іноземного М&А, оскільки в певних державах лише компанії, які пройшли
лістинг на місцевій біржі, мають право робити тендерні пропозиції.
Вихід на публічне розміщення дає можливість банку визначити більш
конкурентоздатну ринкову ціну своїх акцій [161, с. 123-138]. Крім того, вихід
на публічне розміщення дає можливість більшій частині населення врахувати
передбачувану інформацію, доступну для компанії, при аналізі ціни акції, що
робить її більш точною і ефективною. Крім того, акціонери, одержуючи
інформацію випадково з багатьох джерел, можуть отримати якусь конкретну
інформацію про перспективи компанії, яку інсайдери не знають. Однак
широке коло інвесторів може більш високо оцінювати акції компанії, ніж
вузьке коло підприємців, і в результаті вони готові платити більше.
Рішення щодо виходу на публічне розміщення може також служити
позитивним сигналом якості фінансової установи та її життєздатності,
оскільки вона відкриває себе для зовнішнього публічного нагляду [172].
Публічна пропозиція на іноземному ринку є більш сильним свідченням
високої якості, яка відповідає здатності компанії дотримуватися більш
високих вимог щодо розкриття інформації і правил міжнародного фондового
ринку [166].
Первинне публічне розміщення акцій банку є механізмом, який генерує
цінну інформацію про попит на акції і ринкову вартість такої установи.
Первинне публічне розміщення акцій банку чи іншої фінансової установи є
важливим кроком у створенні ефективної структури володіння завдяки
наявності ринкової ціни акцій, зокрема, на шляху до продажу бізнесу через
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поглинання. Проводячи таке розміщення перед злиттям, початковий власник
створює проблему для вільного рейдера при проведенні переговорів про
злиття, що призводить до більш високої винагороди за пропозицію. Однак
вважається, що продаж спочатку частини акцій компанії пасивним
інвесторам, а потім продаж контрольного пакету акцій призводить до
максимального збільшення доходу продавця.
Враховуючи російський досвід проведення ІРО (ІРО Ощадбанку, ВТБ,
банку «Санкт-Петербург») і міжнародний досвід (ІРО кредитних організацій
США, Китаю, ОАЕ, Польщі, країн СНД), процес його здійснення
комерційним банком повинен включати в себе етапи, кожен із яких являє
собою сукупність правових та організаційно-економічних заходів, що
враховують вимоги внутрішнього державного законодавства в частині
здійснення емісії акцій кредитними установами, а також необхідні й достатні
для ефективного здійснення первинного публічного розміщення акцій дії, які
склалися в межах звичаїв ділового обороту:
1-й етап – підготовка до розміщення – передбачає аналіз комерційного
банку (фінансово-господарського становища, організаційної структури та
інших аспектів діяльності), зовнішнього оточення, здійснюється формування
команди, розробка стратегії виходу на ринок IPO, підготовка інвестиційного
меморандуму та проспекту емісії, процедура due diligence, маркетингові
заходи, проведення road-show, визначення ціни;
2-й етап – здійснення розміщення акцій на біржі – передбачає збір
заявок, здійснення акціонерами переважного права, задоволення інших
заявок, проходження процедури лістингу на обраній біржі, допуск цінних
паперів до торгів;
3-й етап – діяльність під час звернення на біржі – здійснення маркетмейкінга13 з метою стабілізації, постійна робота з інвесторами, оцінка
успішності проведеного IPO, складання звітів [135, с. 165-166].

13

Йдеться про ризик набуття та зберігання фірмою брокером чи дилером на своїх рахунках цінних
паперів певного емітента з метою організації їх подальшого продажу.
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Для банків, які провели чи збираються зробити ІРО, є чимало користі.
Так, це позитивно впливає на: стан корпоративного управління всередині
банку взагалі; репутацію та довірю до банку, що має сприятливий вплив на
відносини з іншими фінансовими установами, діловими партнерами та
клієнтами; більш довірливе сприйняття реклами банківських послуг.
Наявність лістингу на фондовій біржі пов’язується з більш високим
статусом компанії і надійністю, особливо в країнах, де лише декілька
компаній пройшли процедуру лістингу (за кордоном). Висока репутація
компанії, прозорість і довіра сприяють створенню соціальної мережі для
привілейованого доступу до обмежених ресурсів і для обміну знаннями та
цінною інформацією. Крім того, багато менеджерів сприймають первинне
публічне розміщення як гарну можливість для фінансової установи і
отримання більшої уваги з боку ЗМІ без додаткових витрат.
Група вчених вважають, що споживачі, постачальники і працівники
отримують інформацію про перспективи компанії з ціни її акцій [173]. Також
висловлюється думка, що, слідкуючи за ціною акцій, споживачі можуть
дізнатися про якість банківських послуг [172].
Як зазначалося вище, банки та інші фінансові установи виходять на
публічний ринок, щоб заявити про високу якість продукції своїм клієнтам
через ціну акцій. Отже, компанії з високою якістю продукції, які отримують
значний початковий дохід, повинні отримати більшу частку товарного ринку
продукту, ніж вони мали перед проходженням лістингу. Компанії можуть
пройти процедуру лістингу для своїх акцій на іноземних фондових біржах,
щоб підвищити свою репутацію серед міжнародних клієнтів і стати
глобальним гравцем на товарному ринку [169]. Таким чином, проходження
процедури транскордонного лістингу може бути використане як реклама
продукції компанії, що збільшує частку її іноземних продаж, а також загалом
призводить до зростання обсягу продаж. Крім того, лістинг за кордоном
підвищує рівень ідентифікації товару та рівень впізнання бренду в країні
проходження лістингу, а також у своїй країні [167].
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Попри численні переваги та необхідність збільшення ІРО українських
банків, зокрема на міжнародному рівні, наразі вітчизняні банки не готові
розкривати інформацію стосовно своєї фінансової діяльності та структури
володіння, якщо тільки їх не примушує це зробити критична необхідність
залучення інвесторів або зменшення вартості запозичень, або якого того
вимагає закон чи рішення суду. Ця відсутність прозорості внутрішніх
емітентів є головною перешкодою для виходу на міжнародний фондовий
ринок з IPO. Внутрішні емітенти сьогодні не мають досвіду з надання
високоякісних інформаційних даних про свій бізнес, які б забезпечили
можливість для іноземних інвесторів приймати зважені інвестиційні рішення.
Якість фінансової звітності – один з найголовніших факторів здійснення
успішного IPO [59].
Також існує комплекс перешкод, які негативно впливають на ІРО
українських банків. Перш за все це стосується недостатньої правової бази
регулювання відповідних відносин, яка би створювала реальні гарантії
потенційним
переходу

до

інвесторам;
міжнародних

нестабільності
стандартів

податкового
фінансової

законодавства;

звітності.

Також

недостатньою є кількість та якість внутрішніх інституційних інвесторів.
Розвиток ринку капіталу значною мірою залежить від присутності
внутрішніх інституційних інвесторів – інвестиційних та пенсійних фондів,
страхових компаній. Законодавство, що регулює діяльність інститутів
інвестування, реально почало розвиватися з прийняття у 2001 р. Закону
України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» (нині чинним є новий Закон України «Про інститути
спільного інвестування» від 5 липня 2012 р.). Перші компанії з управління
активами та інститути спільного інвестування отримали свої ліцензії у 20032004 рр., в той час як недержавні пенсійні фонди були запроваджені лише у
2005 р.
Окрім цього, розвитку ІРО та виходу українських банків на інвестиційні
ринки не сприяє бюрократія та корупція, що є ключовими питаннями для
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іноземних інвесторів, які мають намір інвестувати кошти в Україні.
Найкращим індикатором бюрократії є індекс, який розраховується Світовим
банком під назвою «Простота ведення бізнесу» і за цим індексом Україна
посідає чи не найгірше місце серед усіх країн Східної Європи.
Також старт IPO для банків є дуже складною процедурою, яка потребує
багато часу [164, с. 671-692]. Процес виходу на публічний ринок може
займати від трьох місяців до декількох років. Менеджерам доводиться
присвячувати

значний

час

управлінню

та

спілкуванню

з

різними

консультантами, аналітиками, установами та потенційними інвесторами.
Саме тому під час процесу підготовки менеджери не можуть приділяти
достатньо уваги поточній діяльності банку.
Що стосується використання IPO в Україні, то необхідно зазначити
початковий рівень його розвитку, оскільки число українських компаній, що
використовують цей інструмент залучення фінансових ресурсів, незначне.
Поки що тільки невелика кількість українських компаній вивели свої акції на
світовий фінансовий ринок [61, с. 109]. Також українське законодавство
передбачає низку обмежень, що спричиняють ряд проблем для IPO
українських банків-емітентів за межами України. В першу чергу акції
українських емітентів мають бути визначені в національній валюті,
номінальна вартість акцій має бути представлена в документі, який посвідчує
права на неї. Оскільки існують проблеми з конвертованістю української
валюти – гривні (UAH) за межами України, це навряд чи буде зручним для
іноземних інвесторів.
Основні проблеми українського ринку капіталу, які змушують компанії
здійснювати емісії на іноземних біржах, мотиваційні фактори щодо виходу
на публічне розміщення замість залишення приватною компанією, фактори,
що впливають на строки проведення IPO та вибір іноземної фондової біржі,
труднощі, з якими стикаються в процесі підготовки IPO, час, що
витрачається на процес проходження лістингу, емісійні витрати, рівень
задоволення результатами проходження лістингу, та плани нових емісій – все
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це є питаннями, з якими стикається компанія, коли виходить на публічне
розміщення.
Найбільш важливими мотиваційними факторами для виходу на публічне
розміщення за кордоном є залучення капіталу для подальшого розвитку та
зростання, підвищення престижу, іміджу та довіри до банку, забезпечення
ліквідності акцій банку. Лістинг на іноземних фондових біржах має
слугувати і способом виходу для початкових власників, і способом
покращення нагляду та корпоративного управління в банку. Основними
недоліками IPO на іноземних фондових біржах, які можуть відштовхнути
українські банки від публічних розміщень акцій, є ускладнена процедура
проходження лістингу, яка вимагає багато часу, необхідність дотримання
вимог фондової біржі, та ризик високих витрат, пов’язаних із заниженням
ціни розміщення. За інших рівних умов український банк вірогідніше вийде
на публічний ринок після покращення умов функціонування фондового
ринку за кордоном загалом, а також макроекономічних умов та умов
виробництва в Україні.
Аналіз

особливостей ІРО банків, організаційного та правового

забезпечення цього процесу в Україні, а також дослідження певних
порівняльно-правових аспектів цього питання, дають підстави для висновку,
що, зважаючи на публічно-правове регулювання банківської діяльності, в
Україні необхідно розробити та закріпити на нормативно-правовому рівні
вимоги, яких мають дотримуватися вітчизняні банки, котрі мають намір
здійснити таке розміщення акцій. Це питання є досить складним, адже тут
необхідно залучати вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі права,
фінансів, економіки, банківської та інвестиційної діяльності.
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Висновки до Розділу 3
Дослідження організаційно-правових та публічно-правових

основ

діяльності банків на інвестиційних ринках дає підстави сформулювати такі
висновки:
1.

Для того, аби банки мали змогу виконувати покладені на них

завдання та функції, особливо публічно-правового характеру, їм необхідно
мати більш, ніж достатні фінансової та інвестиційні ресурси, активи тощо.
Нормотворцям і практикам слід більше уваги приділяти питанням,
пов’язаним із процесом первинного публічного розміщення акцій фінансових
установ, у тому числі банків, які зареєстровані в Україні та здійснюють свою
основну діяльність за межами ЄС, при цьому мають намір у майбутньому
поширити свою діяльність і пройти лістинг на європейських фондових
ринках (тобто щоб відбувся допуск їх цінних паперів до торгів на фондових
біржах Європи). У дослідженні проаналізовані

причини і способи

проведення такого розміщення акцій вітчизняними банками й іншими
фінансовими установами за кордоном в умовах фінансової, економічної та
політичної кризи, що набрала особливого розмаху ще у 2013 р.
2.

Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) є одним із найбільш

ефективних засобів залучення коштів на ринках капіталів для фінансування
розвитку бізнесу перш за все банків та страхових компаній в умовах
глобалізованої світової економіки. У міжнародній практиці IPO є одним з
ефективних і детально відпрацьованих механізмів залучення ресурсів і
підвищення капіталізації компаній (зокрема, банків). Досвід

зарубіжних

держав у питанні публічного розміщення акцій свідчить про доцільність
його використання, зокрема у банківській діяльності.
3.

Вихід на міжнародний рівень первинного публічного розміщення

акцій банків вимагає ретельної економіко-правової підготовки та фінансових
витрат.
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4.

Коли виникає питання про участь чи допуск вітчизняних банків до

ІРО, то вони мають бути готові до проведення незалежних аудиторських
перевірок, до виконання вимог щодо розкриття певної частини фінансової
інформації про власну діяльність. Зважаючи на те, що українське
законодавство цілком не адаптоване до вимог законодавства ЄС, на практиці
можуть виникати перешкоди при прийнятті рішення щодо проходження
лістингу на зарубіжній біржі. Отже, якщо банк чи інша фінансова установа
має намір виходити на міжнародний ринок фінансових послуг, то перш за все
слід привести власну документацію до тих вимог, що висуваються
міжнародними документами, аби потім не отримати відмову в допуску.
5.

Для українських фінансових установ найбільш сприятливими є

Варшавська та Лондонська фондові біржі, де пропонується лояльніший
режим оподаткування, ніж на Нью-Йоркській, вимагаються менші розміри
капіталізації установи, європейське законодавство для України є більш
адаптованим, ніж американське чи китайське.
6.

Розвитку ІРО та виходу українських банків на інвестиційні ринки не

сприяє бюрократія та корупція, що є ключовими питаннями для іноземних
інвесторів, які мають намір інвестувати кошти в Україні. Найкращим
індикатором бюрократії є індекс, який розраховується Світовим банком під
назвою «Простота ведення бізнесу», і за цим індексом Україна посідає чи не
найгірше місце серед усіх країн Східної Європи.

172

ВИСНОВКИ
Здійснений у дисертаційному дослідженні аналіз питань наукового й
правового

підґрунтя

банківської

діяльності,

правового

забезпечення

публічного регулювання банківської діяльності в Україні, дослідження
банківської діяльності у межах предмета фінансового і банківського права,
розкриття організаційно-правових основ діяльності банків на інвестиційних
ринках, а також

засад (принципів), на яких ґрунтуються банківська

діяльність, банківський контроль і нагляд, дають підстави сформулювати такі
узагалдьнені положення та висновки:
1. Ключовим для всіх банківських відносин є поняття «банківська
діяльність». Стосовно доктринальних визначень розглядуваного поняття, то
вони є вельми різноманітними. Банківська діяльність розуміється як:
особливий вид господарської діяльності; визначене законодавчими актами
України певне право банків та кредитних установ; систематичне здійснення
кредитними організаціями, з метою отримання прибутку, банківських
операцій,

перелік

яких

закріплений

законодавством;

систематична

підприємницька діяльність, здійснення якої передбачає вчинення банківських
правочинів та операцій; сукупність базових (виключних) та/або окремо
взятих небазових (додаткових, допоміжних тощо) банківських операцій і
правочинів. Досить часто поняття «банківська діяльність» визначається за
допомогою іншого поняття – «ринок банківських послуг», яке охоплюється
змістом більш загального поняття «ринок фінансових послуг». Наводити
визначення, спираючись лише на якусь одну характерну рису чи виключний
критерій, означає завідома звужене його тлумачення.
Банківська діяльність може розглядатися як напрям публічної фінансової
діяльності, що має своє правове підґрунтя. У цьому процесі виділяється
правове, державне, фінансово-правове, банківське регулювання банківської
діяльності. Лише деякі з перелічених видів регулювання мають нормативно-
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правове закріплення (приміром, державне та банківське регулювання). Саме
ж поняття «правове регулювання» є доктринальним надбанням, яке інколи
підміняється поняттями «правові засади», «нормативні засади», «засади
регулювання», «правові основи».
2. Банківські послуги, що надаються у межах банківської діяльності,
являють собою професійну діяльність банку, спрямовану на задоволення
потреб клієнтів банків (споживачів таких послуг) з метою отримання
прибутку.
3. Сучасна банківська діяльність здійснюється у межах відносин за
участю кредитних установ, їх клієнтів (юридичних і фізичних осіб), держави
в особі центрального банку. У найбільш широкому розумінні банківська
діяльність

охоплює

визначені

законодавством

цілеспрямовані

дії

Національного банку України, кредитних установ, як вітчизняних, так і
зарубіжних, спрямована на створення сприятливих умов для залучення
тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб з метою їх подальшого
надання та використання на взаємовигідних умовах.
4. У процесі правового регулювання банківської діяльності держава
виступає, з одного боку, регулятором відповідних відносин, а з іншого –
суб’єктом банківських відносин, адже питаннями грошової емісії, державних
запозичень, державних позик займаються уповноважені органи – суб’єкти
таких відносин (приміром, Національний банк України).
5. В умовах проведення в Україні економічних, податкових та інших
реформ, з урахуванням їх євроінтеграційної спрямованості, особливо
актуальним є питання забезпечення ефективності правового регулювання
відносин

у

банківській

сфері,

практичного

впровадження

кращого

позитивного досвіду європейських держав, посилення довіри фізичних осіб
як клієнтів банків й інших фінансово-кредитних установ до банківської
системи держави.
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За будь-яких умов, регулювання (у тому числі публічно-правове)
банківської діяльності має бути ефективним. Ефективність правового
регулювання банківської діяльності має такі ознаки:
–

якісна властивість, що характеризує зміст розглядуваної діяльності та

є проявом її сутності. Адже ефективність – це показник якості правового
регулювання банківської діяльності;
– характеризує елементи її змісту з точки зору можливості досягати
позитивного результату. У
законодавство

не

випадку, коли фінансове та

забезпечує

або

перешкоджає

банківське

прогресивному,

поступальному розвитку суспільних відносин, суперечить об'єктивним
потребам суспільства, воно не може бути ефективним.
Водночас ефективність правового регулювання банківської діяльності
може мати односторонній прояв. Так, встановлення податку з доходів від
депозитів має за мету підвищити надходження до державного бюджету, що, у
свою чергу, дає можливість профінансувати якусь частину бюджетних
видатків. У цьому аспекті може йтися про підвищення ефективності
фінансування видатків.
Однак встановлення подібних податків платником податків навряд чи
сприйматиметься як прояв ефективності правового регулювання, й особа
буде змушена зробити вибір: чи слід вкладати кошти на депозит, щоб
власноруч обмежувати їх обіг та ще й платити за таке обмеження, а у
майбутньому стикатися з проблемами повернення депозитів (якщо держава
вкотре встановить обмеження на зняття депозитів);
– безпосередньо пов'язана з результатом дії відповідних правових норм
(реалізується через дію, проявляється в результаті;
– цілком обґрунтованим є розгляд ефективності й без фактичного
досягнення позитивного результату, в аспекті «потенціалу» фінансовоправової норми). Ефективність регулювання банківської діяльності може
мати не миттєвий чи постійний прояв, а виявлятися у майбутньому.
Приміром, закріплення умов допуску вітчизняних банків на інвестиційні
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ринки має за мету в майбутньому підвищити інвестиційну діяльність банків,
інших фінансових і кредитних установ, зацікавити іноземних клієнтів
співпрацювати з вітчизняними банками, створює додаткові фінансові гарантії
стабільності діяльності і кредитоспроможності банків;
– є лише можливою, але не необхідною властивістю. Сам факт
прийняття фінансово-правової норми, що регулює відносини у галузі
банківської діяльності, не є запорукою ефективного публічно-правового
регулювання. Ефективність виявляється у процесі реалізації, застосування
такої норми.
Ефективність

правового

регулювання

банківської

діяльності

є

оптимальним співвідношенням між його практичною реалізацією і соціально
корисним результатом. При цьому корисним результат може бути як для всіх
суб’єктів банківської діяльності, так і виключно для державно-владних. На
шкоду інтересам держави ніколи не прийматиметься нормативно-правовий
акт, що регулює банківську діяльність.
6. Основою правового регулювання банківських відносин є положення
Конституції України (зокрема, п. 1 ч. 2 ст. 92, ст. 99).
Окрему групу актів, що становлять правове підґрунтя для сучасної
банківської діяльності, є кодекси, зокрема Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Бюджетний
кодекс України. Таке різногалузеве регулювання відносин у сфері
банківської діяльності пояснюється тим, що комерційні банки є: суб’єктами
господарювання, діяльність яких має за мету отримання прибутку;
суб’єктами розрахункових відносин, що регулюються на договірних засадах;
суб’єктами податкових відносин (в якості платників податків, податкових
агентів);

учасниками відносин з управління бюджетними коштами (у

випадках функціонування в державі банківської чи змішаної системи
виконання бюджетів).
Також

можна

виокремити

закони

загального

регулятивного

спрямування, наприклад Закони України «Про Національний банк України»
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від 20 травня 1999 р., «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня
2000 р.
Наступна група – спеціальні закони, що стосуються безпосереднього
регулювання банківської діяльності. До цієї групи актів відносимо «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р., «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. у
редакції Закону від 18 травня 2010 р., «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р., «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 20 липня 2014 р.
Вагому групу актів, що забезпечують правове і державне регулювання
банківської діяльності (банківське регулювання), є акти Національного банку
України (центрального банку держави).
Найбільший вплив на процеси регулювання відносин у банківській сфері
(банківської діяльності) здійснює Національний банк України у формі
банківського регулювання. Саме даний орган є суб’єктом правового,
державного та банківського регулювання.
7. У галузі публічно-правового регулювання банківських відносин
важливе значення мають прийняті на державному рівні програмні документи:
стратегії, програми, концепції розвитку тощо. Такі документи мають
розроблятися Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком
України, Національною комісією державного регулювання ринку фінансових
послуг, недержавних організацій (наприклад, Асоціацією банків України,
Незалежною асоціацією банків України тощо).
Зважаючи на необхідність визначення меж публічного фінансовоправового регулювання, у цьому контексті доцільним є розроблення та
подальшого схвалення Концепції розвитку фінансового законодавства
України у контексті євроінтеграції. Необхідна така Концепція, яка б
охоплювала

Стратегії

розвитку

податкових,

банківських,

(реформування,

бюджетних,

регулювання

грошово-кредитних,

тощо)

валютних
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відносин. У Концепції слід визначити мету і завдання державної фінансової
політики у банківській сфері в умовах фінансової, економічної та політичної
кризи.
8. Безпосередньо стратегія подальшого розвитку банківських відносин
та вітчизняної банківської системи має передбачати:
-

шляхи підвищення рівня її фінансової стійкості та уникнення

системних банківських криз (особливо тих, що викликані політичними та
економічними кризами);
- підвищення

якості

реалізації

банками

функцій,

пов’язаних

з

акумулюванням заощаджень населення, коштів підприємств і їх подальшим
переведенням в кредити та інвестиції (тут особливу увагу слід приділити
гарантіям вкладників та інвесторів стосовно примноження та повернення їх
заощаджень);
- відновлення та зміцнення довіри інвесторів і вкладників до вітчизняної
банківської (задля цього варто проводити більше інформаційної діяльності,
пов’язаної із доведенням до споживачів фінансових послуг необхідної
інформації;
- активніше виведення

банків та інших фінансових установ на

вітчизняні та міжнародні інвестиційні ринки. З цією метою Національний
банк України з 2012 р. спільно з державними органами та установами,
банківськими асоціаціями, банками, громадськими організаціями, вищими
навчальними закладами, іноземними та іншими партнерами втілює щорічні
плани заходів з підвищення рівня фінансової грамотності населення України
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
21.03.2012 р. № 104 «Про створення Національним банком України
міжвідомчої робочої групи з розроблення та реалізації Програми підвищення
рівня фінансової грамотності населення України». Для ефективного та
успішного проведення заходів, пов’язаних із підвищенням фінансової
грамотності, Національний банк України розробляє рекомендації та сценарії
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освітніх заходів відповідно до особливостей різних вікових і соціальних груп
населення та сфери їх інтересів);
- уникнення використання банків у діяльності, пов’язаній із відмиванням
грошей, здобутих злочинним шляхом чи фінансуванням тероризму (у цьому
напрямі особливо важливою є співпраця суб’єктів фінансового моніторингу).
9. Науковці по-різному визначають місце банківського права серед
галузей і підгалузей права. Переважна більшість схильна підтримувати
підхід, за якого банківське право є підгалуззю фінансового права
(Ю.А. Ровінський, О.М. Горбунова, І.С. Гуревич, М.Г. Скарженовський,
О.А. Костюченко). Також банківське право розглядається як комплексна
галузь права (прихильником такого підходу є, наприклад, А.О. Селіванов), як
комплексний правовий інститут (І.Б. Заверуха). Існує підхід, за якого
банківське право розуміється як галузь права на межі фінансового та
цивільного права (Є.В. Карманов).
Існує також підхід, за якого банківське право виокремлюється в
самостійну

галузь

права

та

охоплює

норми

конституційного,

адміністративного, міжнародного, процесуального й іншого законодавства;
банківські відносини регулюються за допомогою комплексного методу
правового регулювання (його прихильниками є, наприклад, А.М. Екмалян,
Г.А. Тосунян, А.Ю. Вікулін, К. Гавальда і Ж. Стуфлє). У даному випадку
йдеться про комплексну галузь законодавства, а не галузь права. Предмет
галузі права не можуть становити різні за своєю правовою природою
публічні та приватні відносини, адже для цих відносин існує різний порядок
здійснення та захисту.
Деякі науковці припускають можливість виокремлення банківського
права

у

самостійну

Л.Г. Єфімова).

галузь

Зважаючи

на

права,

але

не

сферу

існування

зараз

(О.М. Горбунова,

банківських

відносин

(пов’язується із господарською діяльністю), деякі науковці відносять
банківське право до системи господарського права (М.Л. Коган, І.А. Тинчук).
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Публічну банківську діяльність найчастіше пов’язують із відносинами,
що опосередковують рух грошей у державі та за її межами. Очевидно, що
банківська діяльність є об’єктом фінансово-правового регулювання, адже
банки виступають суб’єктами, учасниками правовідносин, що виникають у
процесі публічної фінансової діяльності (наприклад, коли йдеться про
банківську

систему

виконання

бюджетів,

карткове

обслуговування

бюджетних установ (виплати зарплат, пенсій, стипендій тощо). Саме через
банки здійснюються безготівкові розрахунки, які нині становлять левову
частку грошових розрахунків у правовій державі.
10. Банківські відносини, що регулюються нормами фінансового права,
складаються між:
- Національним банком України та органами державної влади;
- Національним банком України та комерційними банками (з приводу
банківського регулювання, банківського контролю і нагляду, реєстрації,
ліцензування);
- Національним банком України

та міжнародними організаціями

(наприклад, із Світовим банком, Європейським банком реконструкції та
розвитку);
- комерційними банками та органами Казначейства (в умовах існування
банківської чи змішаної системи виконання бюджетів).
11. Той факт, що в Україні досить нестабільна фінансово-економічна
ситуація, дедалі частіше трапляються випадки банкрутства банків, інших
фінансово-кредитних установ, дає підстави стверджувати, що в нашій
державі недостатній рівень публічного фінансового контролю у сфері
банківської діяльності, контролю за надходженням бюджетних коштів до
безпосередніх розпорядників, за сплатою та перерахуванням податків і зборів
(у цих відносинах банки виступають як податкові агенти).
12. Нині

частину банківських відносин неможливо регулювати без

втручання держави, державного гарантування того, що суб’єкти відповідних
відносин мають належний захист своїх прав та інтересів. Так, державного

180

втручання у правове регулювання потребує сфера організації банківської
системи, грошового обігу, валютного регулювання та контролю.
У кризових умовах, з якими Україна стикнулася у 2014 р., потребує
державної підтримки приватна банківська діяльність і додаткових державних
гарантій - підпорядковані суб’єкти банківських відносин. Такі гарантії
надаються, зокрема, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; підтримка
приватної банківської діяльності забезпечується, наприклад, проведенням
валютних аукціонів, де можна придбати комерційним банкам долари США та
поповнити свої валютні каси.
13. На основі проведеного дослідження існують достатні підстави
стверджувати про підвищення уваги з боку держави до регулювання
відносин за участю банків. Саме ці установи опосередковують рух коштів з
приватної до публічної сфери. З огляду на тенденції до дерегулювання і
зменшення державного впливу на банківські відносини сучасні кризові стани
потребують суворішого контролю з боку держави за банківською системою в
цілому.
Публічно-правове регулювання банківської діяльності є складовою
імперативного державного регулювання, спрямованого на захист публічних
фінансових інтересів держави та приватних інтересів клієнтів банків й інших
фінансово-кредитних установ. Сучасне регулювання банківської діяльності
також відбувається на макроекономічних етапах, пов’язаних із реалізацією
заходів грошово-кредитної політки, та на рівні процесів створення,
організації, реєстрації банків, ліцензування окремих банківських операцій.
14. Банківська діяльність як різнопланове міжгалузеве явище має
ґрунтуватися на відповідних принципах, що об’єктивно дасть змогу
забезпечити

сталість

нормативно-правового

регулювання

фінансових,

зокрема банківських, відносин. Отже, при визначенні правових засад
банківської діяльності важливе значення має з’ясування правової природи,
сутності, особливих ознак, значення, джерел принципів, на яких має
ґрунтуватися розглядувана діяльність.
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15. Принципи банківської діяльності є певною мірою стабільними
положеннями, які водночас мають тенденцію до подальшого розвитку,
вдосконалення, зважаючи на розвиток фінансового та банківського права.
Розглядувані в роботі принципи ґрунтуються на нормах-принципах, на
нормах фінансового та банківського законодавства, що не містять принципів
права, випливають із судової практики й доктринальних розробок.
Принципи банківської діяльності – це похідні від принципів фінансового
права публічно-правові основи, ідеї, засади, закріплені на законодавчому
рівні та/або такі, які мають виключно доктринальну природу і на яких
ґрунтується діяльність, пов’язана зі створенням фінансових установ,
здійсненням банківських операцій, наданням банківських послуг.
16. Текстуальний позитивний спосіб фіксації принципів банківської
діяльності характеризується тим, що вони закріплюються в конкретних
нормах (безпосереднє закріплення) і тим самим є нормами-принципами, дія
яких поширюється за межі конкретної норми. Змістовний спосіб фіксації
полягає в тому, що зміст конкретного принципу банківської діяльності
виводиться з аналізу змісту окремих фінансово-правових чи інших норм
(часто це здійснюється шляхом застосування аналогії права та закону).
17. У процесі реалізації норм права яскраво проявляється регулятивна
функція, що являє собою регулюючий вплив принципів права. Останні
окреслюють межі дії норм фінансового, зокрема банківського, права.
Визначення таких меж дає змогу з’ясувати, які відносини є правовими, до
яких галузевих відносин їх можна віднести, який інтерес домінує в таких
відносинах – приватний чи публічний.
18. Спираючись на відповідні теоретичні напрацювання, можна вести
мову не лише про джерела принципів, а

й фактори, що впливають на

формування принципів банківської діяльності, точніше, на формулювання
ідеї та її втілення в нормах та реалізації в банківській практиці. Так, для
реалізації принципів банківської діяльності необхідні певні життєві умови,
фактори, що відповідають сутності такої діяльності (йдеться про правові,
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економічні, фінансові, політичні й інші фактори). Отже, фактори, що
впливають та визначають принципи банківської діяльності, поділяються на
фактори об’єктивного (пов’язані з особливостями організації держави,
публічної влади тощо, тобто йдеться про певні стабільні фактори) та фактори
суб’єктивного характеру (пов’язані з правосвідомістю, з мінливим людським
фактором).
19. Регулятивна функція принципів банківського права виявляється у
тому, що у випадках відсутності законодавчо закріплених норм права деякі
банківські відносини можуть ґрунтуватися виключно на засадах банківської
діяльності, що сформувалися у банківській світовій практиці, засадах
корпоративного й іншого управління, на звичаях міжнародного торгівельного
обігу.
20. Банківська діяльність як вид чи напрям публічної фінансової
діяльності має ґрунтуватися як на принципах права, так і на засадах моралі.
Важливе значення у цьому має рівень правосвідомості суб’єктів фінансових,
зокрема банківських правовідносин.
В ідеалі принципи мають бути нормативно закріпленими. Проте
очевидно, що на практиці таке закріплення неможливе, оскільки ніхто ще
відміняв неписане право, доктринальне тлумачення, аналогію права та
закону. Закріплення всіх положень, що мають регулювати публічні
відносини, означало би введення цих відносин у такі межі, де взагалі не
дозволялося

б

інакомислення,

заперечувалося

би

право

людини

і

громадянина на вільне волевиявлення тощо.
Банківські відносини також не варто «заганяти» в суворі межі, адже вони
є за своєю природою комплексними. При цьому в будь-якому випадку варто
дотримуватися принципів права (писаних і неписаних) як у публічних, так і у
приватних банківських відносинах, адже це сприятиме підвищенню рівня
ефективності правового регулювання.
21. Принципи публічної банківської діяльності пропонується згрупувати
таким чином.
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До принципів (засад) організації та здійснення банківської діяльності
належать:
- законності, верховенства 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 й інших фінансовокредитних установ;
- поєднання приватних і публічних інтересів у процесі здійснення
державного регулювання банківської діяльності;
- надання банківських послуг і здійснення банківських операцій
виключно на підставі ліцензій;
- дозвільний характер банківської діяльності;
- прозорості діяльності банків й інших фінансово-кредитних установ;
-

дотримання банківської таємниці;

- діяльності комерційних банків в межах реально залучених ресурсів.
До принципів (засад) банківського контролю та нагляду належать:
- об’єктивність;
-

незалежність банківського нагляду та контролю;

-

компетентність;

- плановість;
- ефективність;
- відповідальність;
- гласність і публічність;
- оперативність;
- системність;
- достовірність;
- реальність;
- обґрунтованість й інші засади публічного фінансового контролю.
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22. У

нормотворчій та практичній діяльності слід більше уваги

приділяти питанням, пов’язаним із процесом первинного публічного
розміщення акцій фінансових установ, у тому числі банків, які зареєстровані
в Україні та здійснюють свою основу діяльність за межами ЄС, при цьому
мають намір у майбутньому поширити свою діяльність і пройти лістинг на
європейських фондових ринках (тобто щоб відбувся допуск їх цінних паперів
до торгів на фондових біржах Європи).
23. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) є одним із найбільш
ефективних засобів залучення коштів на ринках капіталів для фінансування
розвитку бізнесу перш за все банків та страхових компаній в умовах
глобалізованої світової економіки. У міжнародній практиці IPO є одним з
ефективних і детально відпрацьованих механізмів залучення ресурсів і
підвищення капіталізації компаній (зокрема, банків). Досвід зарубіжних
держав у питанні публічного розміщення акцій свідчить про його
доцільність, зокрема в банківській діяльності.
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