
99 

 



Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Юридичний факультет 

 
Центр вивчення проблем адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС 
 

Національний банк України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АДАПТАЦІЇ  

БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ДО ВИМОГ ЄС» 

 

 

 

 

Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

(м.Київ, 3 листопада 2017 р.) 

 

 

Yerevan 
2018



2 

 

УДК 347 
Т 30 

 
Збірник матеріалів учасників міжнародної науково-практичної 
конференції «Теорія та практика адаптації банківського 
законодавства України до вимог ЄС» (м. Київ, 3 листопада 2017 р.). 
 
 
 

Т 30  Теорія та практика адаптації банківського законодавства України 

до вимог ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

3 листопада 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р. С. Мельника, відпов. ред. 

проф. О. А. Музики-Стефанчук – Yerevan: Eurasian Social Science Association, 

2018. – 98 с. 
 

 
На юридичному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 3 листопада 2017 р. було проведено міжнародну 
науково-практичну конференцію «Теорія та практика адаптації 
банківського законодавства України до вимог ЄС». Організаторами заходу 
виступили Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС та Національний банк України. Захід відбувся також за 
підтримки працівників кафедри фінансового права та Центру польського 
права юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

У збірнику досліджуються теоретично-прикладні проблеми адаптації 
банківського законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу. 

Опубліковано доповіді науковців, викладачів, представників органів 
виконавчої влади й неурядових організацій України, міжнародних 
організацій, представників Національного Банку України. 

Збірник призначений для науковців, викладачів і студентів вищих 
юридичних навчальних закладів та факультетів, депутатів усіх рівнів, 
працівників державного апарату та органів місцевого самоврядування, усім, 
хто цікавиться проблемами адаптації цивільного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу. 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ IPO ЧЕРЕЗ НАЦІОНАЛЬНУ ЗАКОНОДАВЧУ 
ПРИЗМУ  

 
Плеяда науковців приходять до висновку, що у найбільш простому розумінні Initial 

Public Offering (IPO) – це пропозиція, яку компанія робить широкому колу інвесторів [1]. 
Зазначене визначення IPO є досить широким за своїм змістом, однак воно окреслює 
спектр суспільних відносин, що виникають між інвестором і корпоративним утворенням. 
Більш детально характеризують ІРО Джей Ріттер та Іво Велш, які визначають ІРО як 
спосіб залучення інвестицій шляхом продажу цінних паперів на відкритому біржовому 
ринку в очікуванні росту ліквідності, що здійснюється вперше [2]. П.В. Шлик визначає 
IPO як перше та усі наступні розміщення емісійних цінних паперів певного емітента, що 
адресовані необмеженому колу осіб і здійснюються в процесі випуску цінних паперів 
шляхом відкритої підписки або в процесі їх публічного обігу на торгах фондових бірж та 
інших організаторів торгівлі на ринку [3].  

Таким чином, враховуючи наявні доктринальні підходи до розуміння сутності ІРО та 
сучасні тенденції світової практики його здійснення під первинною публічною 
пропозицією (Initial Public Offering) слід розуміти комплекс юридично значимих дій 
направлених на публічне розміщення емісійних цінних паперів на біржовому або 
позабіржовому ринку емітентом, що адресоване невизначеному колу інвесторів.  

На сучасному етапі розвитку правового регулювання фондового ринку можливо 
помітити значне зростання зацікавленості українських емітентів у залученні інвестицій 
на іноземних фондових ринках. Тому з кожним роком стає все більш популярним 
первинна публічна пропозиція акцій або Initial Public Offering (IPO). У таких умовах 
необхідно не лише відобразити чіткий відбиток реставрації розміщення та обігу цінних 
паперів але й приділити увагу сучасним гострим правовим проблемам, що існують 
окремим пластом у сфері IPO. Саме тому, вказаний стан наявних проблем є потужним 
поштовхом для здійснення наукової розвідки у заданому правовому векторі.  

Значний вклад у розробку відповідної проблематики здійснили такі науковці, як О.В. 
Кологойда, Джей Ріттер, Іво Велш та ін.  

Аналізуючи сучасний стан правової регламентації в Україні можна стверджувати те, 
що процес здійснення ІРО українськими корпоративними утвореннями є досить 
специфічним, так би мовити «непрямим». Справа у тому, що в Україні відсутнє достатнє 
для цього законодавче поле, а нормативно-правові акти не характеризуються належною 
нормативною технікою. 

Між тим, недолугість законодавства, наявність ряду нормативних обмежень та 
заборон щодо розміщення цінних паперів за межами України спричиняє побудову 
правових моделей ІРО, які оминають ряд вимог національного законодавця шляхом 
застосування норм міжнародного та іноземного права. Як наслідок, в літературі можна 
віднайти вказівку на застосування в пострадянських країнах чотирьох основних моделей 
здійснення процедури ІРО [4; 5]. Однією із перших вважається модель ІРО, що 
проявляється у першочерговій пропозиції через депозитарні розписки (здійснення 
першочергової додаткової емісії акцій реалізується через закриту підписку, єдиним 
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учасником якої є депозитарій). Наступною моделлю можна вважати реалізацію ІРО через 
вторинне та первинне розміщення цінних паперів. У цьому разі акціонери компанії 
здійснюють вторинне розміщення акцій, а за отримані грошові кошти придбавають у 
емітента акції додаткової емісії. Не можна обійти увагою й модель вторинного 
розміщення цінних паперів (акцій) холдингу з отриманням інвестицій дочірньою 
компанією. У цій моделі дочірньою компанією виступає українська компанія 
контрольний пакет акцій якої належить холдингу-нерезиденту. Холдинг-нерезидент 
здійснює вторинне розміщення цінних паперів, а отримані від такого розміщення 
грошові кошти використовуються у відповідності до укладених правочинів про вільне 
розпорядження грошовими коштами. Останньою із моделей, що користується попитом 
на практиці, вважається та за якою ІРО здійснюється шляхом первинного розміщення 
цінних паперів (акцій) холдингу, що зареєстрований в офшорній зоні [4]. У цьому 
випадку холдинг володіє контрольним пакетом акцій українських компаній та проводить 
розміщення власних акцій на міжнародних фондових біржах. 
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ДИРЕКТИВА ЄС «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВИКОРИСТАННЮ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ З МЕТОЮ ВІДМИВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ФІНАНСУВАННЯ 
ТЕРОРИЗМУ» ЯК НОРМАТИВНИЙ ОРІЄНТИР УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У 

СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АНАЛОГІЧНИХ СУСПІЛЬНИХ 
ВІДНОСИН 

 
Впродовж усіх років незалежності Української держави найголовнішим її ворогом 

була та залишається нині корупція у найрізноманітніших її проявах. Вона неодмінно 
супроводжується відмиванням грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в тім 
числі і за допомогою використання з цією метою публічних фінансових систем. З 2014 
року до цієї небезпеки долучилася ще одна надзвичайно потужна загроза Україні – 
тероризм, що фінансується передусім Російською державою. Як переконує вітчизняний 
досвід останніх років, Україні поки що не вдалося впоратись з цими викликами 
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самотужки. Як мінімум, для боротьби з цими загрозами історичній перспективі України 
потрібно залучати досвід інших країн, що мають у даній сфері чималі напрацювання. 
Передусім останнє стосується країн-членів ЄС, з якими Україна у все більшій мірі 
пов’язує власну долю: 1 вересня 2017 року набула чинності після тривалого процесу 
ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС [1]. Тому надзвичайно важливим 
на сучасному етапі реформування правової системи України врахувати базові 
європейські стандарти у сфері відмивання грошових коштів і фінансування тероризму.  

Законодавство ЄС щодо відмивання грошових коштів і фінансування тероризму 
динамічно розвивається та вдосконалюється. Зокрема, 26 червня 2015 року набула 
чинності нова редакція Директиви ЄС «Про запобігання використанню фінансової 
системи з метою відмивання грошових коштів і фінансування тероризму» (далі – 
Директива), імплементація якої є невід’ємною складовою євроінтеграційних процесів в 
рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.  

У першу чергу слід зауважити, що природа європейських директив має свою 
специфіку. На наднаціональному рівні у ЄС прийнята особлива ієрархія нормативно-
правових актів. Так, на найвищому щаблі перебувають регламенти – документи прямої 
дії. Щаблем нижче – директиви, що характеризуються непрямою дією. Як 
загальновідомо, директива є одним із основних актів вторинного права Європейського 
Союзу, є правовим документом обов’язкової дії щодо мети, якої необхідно досягти для 
кожної держави-члена ЄС, проте залишає національним органам влади право вибору 
форм та засобів.  

Тобто, на відміну від регламенту, директива встановлює тільки цілі регулювання, 
залишаючи при цьому способи їх досягнення на розсуд відповідних інституцій 
національних держав. І як наслідок, директиви зазвичай не концентруються на деталях, а 
лише закладають основні принципи правового регулювання. Крім того, для них 
передбачено доволі довгий період інкорпорації в національне законодавство. Так, згідно 
положень ст. 67 Директиви «Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні 
акти та адміністративні положення для виконання цієї Директиви не пізніше 26 червня 
2017 року. Вони негайно повідомляють про текст таких заходів Комісії» [2, ст.67]. 

Імплементація положень Директиви сприятиме посиленню банківських процедур 
compliance на етапі відкриття рахунків та моніторингу поточних фінансових операцій 
клієнтів. Директива містить цілий ряд базових змін, які країни-члени ЄС зобов’язані 
імплементувати на національному рівні: посилення вимог до банків, юристів та 
бухгалтерів щодо аналізу та оцінці ризиків; встановлення чітких вимог до прозорості 
інформації про бенефіціарних власників компаній. Крім того, ідентифікація 
бенефіціарних власників буде вимагатись як щодо діючих, так і щодо тих, які лише 
будуть реєструватись у країнах ЄС; впровадження нових механізмів організації 
діяльності наглядових органів, в тому числі щодо обміну інформацією на національному 
та міждержавному рівнях. Так, вказана інформація буде збиратись та зберігатись у 
кожній країні ЄС централізовано, наприклад, в органах регістрації компаній, і буде 
доступна їх національним компетентним органам. Про загальний публічний доступ до 
такої інформації мова поки що не йде, проте, деякі країни, наприклад Великобританія 
уже практикують такий доступ в ініціативному порядку; також приділяється особлива 
увага діяльності господарюючих суб’єктів, що надають послуги у сфері електронних 
ігор; детальна регламентація процедури національної оцінки ризиків стосовно 
національних та іноземних публічних діячів; спрощення процедури співробітництва та 
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обміну інформацією між органами фінансової розвідки держав-членів ЄС при 
ідентифікації і моніторингу підозрілих операцій щодо грошових коштів з метою 
попередження терористичної чи іншої злочинної діяльності; вироблення узгодженої 
політики щодо країн, що не є членами ЄС та мають недосконалі норми у сфері протидії 
відмиванню грошей та фінансуванню тероризму; і звичайно, посилення повноваження 
компетентних органів країн ЄС щодо застосування відповідних санкцій; - віднесення 
податкових злочинів до предикатних до відмивання коштів, а також встановлення 
правила, що предикатними злочинами є всі злочини, що передбачають покарання у 
вигляді позбавлення волі більше ніж на рік;; - запровадження специфічних процедур 
захисту даних в рамках проведення фінансового моніторингу. Ці заходи дозволять 
забезпечити більшу прозорість у фінансових операціях і ускладнять приховування 
діяльності з відмивання грошей.  

Як зазначається у «Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» 
необхідною умовою попередження та протидії відмиванню доходів та фінансуванню 
терористичної діяльності є об’єднання і постійна координація зусиль уповноважених 
органів державної влади, фінансово-кредитних установ та інших організацій, залучених 
до національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї 
масового знищення, а також співробітництво з такими міжнародними інституціями, як 
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет 
експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму (MONEYVAL), Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші [3]. 

Для реалізації поставленої мети та з метою імплементації норм Директиви ЄС 
2015/849 Європейського Парламенту та ради від 20.05.2015 Міністерством фінансів 
України за участю Державної служби фінансового моніторингу України розробило 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

 Основна увага законопроекту зосереджена на вдосконаленні форми та методів 
контролю у даній сфері. Зокрема, запропоновано збільшення порогових значень, при 
досягненні яких здійснюються заходи з первинного фінансового моніторингу; 
передбачено оптимізацію кількості ознак обов’язкового фінансового моніторингу; 
запропоновано шляхи забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтовного 
підходу під час виявлення та подання суб’єктами фінансового моніторингу інформації 
Держфінмоніторингу; заплановано створення Єдиного державного реєстру національних 
публічних діячів та їх близьких осіб; запропоновано зміну підходу застосування до 
суб’єктів фінансового моніторингу заходів впливу за порушення вимог 
антилегалізаційного законодавства; удосконалено положення законодавства, що 
забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання суб’єктами фінансового 
моніторингу запитів рішень та доручень Держфінмонвторингу і, що не менш важливо, 
захист суб’єктів фінансового моніторингу від погроз, дискримінаційних дій та інших 
негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового 
моніторингу тощо [4]. 
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Висновки. Якомога швидша та повніша імплементація Україною Директиви ЄС «Про 
запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошових коштів і 
фінансування тероризму» не тільки допоможе Українській державі ефективніше 
протидіяти вищезазначеним антиподам на теренах України, але й стане норматив 
орієнтиром у виробленні нею національної стратегії та політики запобігання 
використанню фінансової системи з метою відмивання грошових коштів і фінансування 
тероризму. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах адаптації української фінансової системи до європейських вимог 
важливе значення набувають питання стабільності та ефективності банківської 
діяльності. Банківська діяльність охоплює рух фінансових ресурсів, які складають 
основу фінансової системи держави і потребує контролю з боку держави та 
уповноважених їй суб’єктів. В Україні банківська діяльність має визначальне значення 
для забезпечення безпеки обігу фінансових ресурсів, для реалізації грошово-кредитної 
політики в країні, для розвитку господарських відносин. Питання запобігання злочинним 
посяганням на банки, гроші, на використання схем по «відмиванню брудних» грошей і 
незаконні обороти коштів, фіктивного підприємництва з використанням банків стоять 
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дуже гостро, що посилює значення банківського контролю, як виду фінансового 
контролю і як правового засобу забезпечення законності банківської діяльності і 
фінансової безпеки країні в цілому. Фахівець фінансового права Л.К. Воронова 
зазначала, що фінансовий контроль – це діяльність державних, муніципальних та інших 
публічних органів з перевірки своєчасності та точності планування, обґрунтованості та 
повноти надходження коштів у відповідні фонди, правильності і ефективності їх 
використання [1, с. 87]. З цих позицій контроль за дотриманням банківського 
законодавства з метою забезпечення законності руху фінансових ресурсів, які 
розподіляються та використовуються через банківську систему – є дієвим засобом 
фінансової безпеки, зокрема в банківський системі.  

В науковій літературі фінансова безпека банківської системи аналізується в двох 
аспектах. По-перше, з позиції фінансової діяльності комерційних банків для економіки 
країни в цілому, для окремих клієнтів та контрагентів. По-друге, з позицій недопущення 
і відвернення явних і потенційних загроз фінансовому стану банківської системи країни 
на рівні, як національного банку, так і комерційних банків [2, с. 187]. Відповідно до 
закону України «Про Національний банк України» до функцій НБУ належить контроль 
за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію НБУ на 
здійснення валютних операцій, за проведенням грошово-кредитної політики. Отже, в 
банківський діяльності потребує налагодження механізм контролю, який притаманно 
всім напрямкам фінансової діяльності держави. Організаційні та методологічні засади 
контролю банківської діяльності потребують дослідження сучасного стану банківського 
законодавства. 

Традиційним є погляд на банківське законодавство, як сукупність законодавчих актів, 
які є формою вираження правових норм, спрямованих на регулювання повноважень, 
обов’язків та відповідальності сторін у правовідносинах за участю банків [3, с. 123]. 
Проте саме сукупність цих нормативно-правових актів визначається у науковій 
літературі по різному і охоплюють, як спеціальні закони, так і нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів України, НБУ, а також інших уповноважених суб’єктів [4, с. 68], а 
також Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та інші кодифіковані 
акти [5, с. 240]. Однак у сучасній юридичній науці відсутній єдиний підхід до 
визначення поняття «законодавство», зокрема «банківське законодавство» що «створює 
певні, а в багатьох випадках чималі труднощі в правотворчій і правозастосовній 
діяльності, обліку та контролю за нормативно-правовими актами, здійсненні 
систематизації законодавства» [6, с. 11].  

Отже, не зважаючи на широке використання у науковій літературі і нормативних 
актах, що регламентують банківську діяльність, терміну «законодавство» сутність цього 
поняття залишається не визначеною. З цих позицій доцільно порівняти банківське 
законодавство і бюджетне, та враховувати, що бюджетне законодавство, як зовнішня 
форма позитивного бюджетного права складається з системи нормативно-правових 
актів, які регулюють бюджетні відносини і забезпечують ефективну бюджетну діяльність 
[7, с. 70]. Бюджетний кодекс України містить статтю, яка визначає склад бюджетного 
законодавства (ст. 7). У чинних законах про банківську діяльність відсутній його склад, а 
у наведених позиціях науковців не має одностайної думки. В наукових роботах 
пропонується усунення зазначених недоліків прийняттям Банківського кодексу України, 
а також інкорпорацією банківського законодавства [6, с. 241]. Щодо кодифікації 
банківського законодавства, то враховуючи розгалуженість правових норм, які 
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регламентують банківську діяльність, ставити це питання вбачається передчасно, а 
інкорпорація, потребує чітко обґрунтованого критерію.  

Методологічно виправданим уявляється з’ясування сутності поняття «законодавство», 
виходячи з аналізу загальнотеоретичних підходів, як сукупності широкої системи 
нормативно-правових актів і з врахуванням особливостей банківської діяльності, як виду 
фінансової діяльності і об’єкту фінансового контролю, встановлення складу 
банківського законодавства, а також систематизація банківського законодавства у 
вигляді прийняття консолідованого нормативного акту. Консолідований акт виконує 
допоміжну роль у систематизації законодавства, але усуває дублювання чинних 
нормативних актів, надає їм узгодженості. Контроль дотримання банківського 
законодавства є запорукою законності банківської діяльності, стабільності банківської 
системи і гарантією фінансової безпеки у країні. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Воронова Л. К. Фінансове право України: [підруч.] / Воронова Л. К. – К.: 
Прецедент; Моя книга. 2006. – 448 с. 

2. Кравчук Н.Я., Колісник О.Я., Мелих О.Ю. Фінансова безпека: Навчально-
методичний посібник.- Тернопіль: Вектор. 2010.- 277с. 

3. Орлюк О. П. Банківське право : навч. пос. / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 
2004. – 376 с. 

4. Костюченко О.А. Банківське право. Підручник / 2-ге вид., переробл. - К.: Атіка, 
2011.- 376 с. 

5. Євграфова Є. П. Cистема національного законодавства в контексті права 
(лібертарно-легістський підхід): монографія / Є. П. Євграфова. – К. : КНТ, 2007. – 184 с. 

6. Івченко К.І. Шляхи удосконалення банківського законодавства України // 
Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49. С. 237-245 

7. Гетманець О. П. Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного 
контролю / О. П. Гетманець // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 66–71 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_13.pdf. 

 
Н.Л. Губерська, 

доктор юридичних наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ США ТА ЄВРОПИ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 
Світові кризи негативно вплинули на активи американських та європейських банків. 

Спеціалісти дослідили, що протягом 2013-2015 рр. активи брокерських підрозділів 
європейських банків у США значно скоротилися. Так, американські активи Barclays 
Capital зменшилися на 43%, Deutsche Bank Securities – на 30%, брокерського підрозділу 
Credit Suisse – на 26%. Для порівняння, активи брокерських підрозділів американських 
конкурентів – JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs і Morgan Stanley – зменшилися за цей 
період в середньому на 8%. Найбільше постраждав сегмент надання короткострокових 
кредитів клієнтам з фінансового сектора, передає RNS. Банки стверджують, що мають 
намір продовжувати бізнес в США і хочуть розширити свою присутність в деяких 
частинах американського ринку. Однак загалом їхні активи тут зменшуються – з огляду 
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на складніші умови для бізнесу і посилення регулювання. Так, з 1 липня ФРС 
зобов’язала зарубіжні банки включити свої операції в єдині холдингові компанії, тоді як 
раніше у багатьох таких банків банківські та брокерські операції були розподілені між 
окремими структурами. Крім того, з 2018 року великим закордонним банкам доведеться 
щорічно проходити стрес-тестування ФРС і виконувати її вимоги щодо капіталу [1]. 

Також певні зміни і потрясіння в банківській діяльності відбулися у зв’язку із 
перемогою кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа в США на виборах 
президента США. Результати виборів підштовхнули до зростання облігацій багатьох 
банків в США на 30%, а найбільший американський банк JPMorgan Chase до реально 
високих показників діяльності; такі банки, як як Goldman Sachs, Morgan Stanley і Bank of 
America поступово досягають посткризових вершин. Очікується, що процентна ставка 
вже не буде надміру низькою, а зростання економіки піде вгору. 

Всі великі банки США відновили свої капітали після кризи, однак скасування 
антикризових заходів може збільшити їхні дивіденди і пожвавити видачу кредитів. Тим 
часом, економіка США зростає на 2,9%, безробіття скоротилося до 4,6%, а інфляція 
тримається на рівні трохи вище 2%. Загалом є чіткий шлях підвищення доходів і краще 
середовище для фінансових гвинтиків економіки США. 

Вважається, що проблеми великих банків Європи полягають, зокрема, у тому, що 
вони нездатності швидкої адаптації в умовах глобальної економіки до моделі США. 
Також недостатнього забезпечені іпотечні кредити, а також держоблігації сильно тягнуть 
на дно європейські банки, тоді як банки США ведуть посередництво на ринку капіталу 
при наявності малих обсягів кредитів по іпотеці. Крім того інвестиційні банки Америки 
крупніші від європейських, отже, їм простіше нарощувати свою частку на ринку. При 
цьому, при більших розмірах американські банки мають меншу кількість персоналу. 
Отже, Європа перенасичена значною кількістю нерентабельних банків. Виходом, 
здатним скоротити витрати банків, могла б послужити консолідація [2]. 

За період 2010-2015 рр. європейські заявили про необхідність подальших скорочень і 
відмови від глобальної експансії; фінансові організації США, навпаки, збільшили 
ринкову капіталізацію і частку на ринку і виступали за розширення своєї мережі установ, 
орієнтуючись на інші країни й континенти. З 2010 р. цінні папери найбільших 
фінансово-кредитних організацій США, таких як JP Morgan Chase, Bank of America, 
Citigroup, Goldman Sachs Group і Morgan Stanley, в середньому подорожчали на 45%. За 
той же період найбільші європейські банки: Barclays, Credit Suisse Group, Deutsche Bank, 
UBS Group і Royal Bank of Scotland – зіткнулися з падінням вартості своїх акцій в 
середньому на 17%. Ринкова капіталізація названих американських банків за п'ять років 
додала в цілому $254,6 млрд проти $9,5 млрд у європейських конкурентів. Економіка 
Європи знаходиться на більш ранній, ніж економіка США. Німецький Deutsche Bank і 
швейцарський Credit Suisse намагаються оптимізувати баланс активів і пасивів. 
Британський Barclays і швейцарський UBS почали процес реструктуризації. А 
шотландський Royal Bank of Scotland навіть закрив ряду інвестиційних підрозділів. Після 
першої хвилі фінансової кризи, фінансово-кредитні організації США провели масштабну 
реорганізацію, оптимізувавши збиткові напрями діяльності і позбувшись від 
неприбуткових активів. Американські банки істотно наростили капітал, провели серію 
зворотних викупів акцій і збільшили дивіденди.  

Відносне зростання економіки США також позитивно впливає на розвиток 
американського банківського сектора. Найбільші інвестиційні банки США домоглися 
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істотного збільшення своєї частки на ринку. У свою чергу, їх європейські конкуренти, 
навпаки, відзвітували про скорочення інвестиційних операцій через тиск з боку 
регулюючих органів і інвесторів [3]. 

На сьогоднішній день ЄС зробив і робить важливі кроки у напрямі розвитку ринку 
банківських і фінансових послуг в ЄС. Варто згадати, зокрема, такі директиви: 
№ 2002/87/EU від 16 грудня 2002 р. (про фінансові конгломерати), № 2013/36/EU від 
26 червня 2013 р. (про банківські пруденційні вимоги), № 2014/59/EU від 15 травня 
2014 р. (про створення основи для відновлення та рішень кредитних установ й 
інвестиційних фірм), № 2014/49/EU від 16 квітня 2014 р. (про схеми гарантування 
депозитів); правила № 575/2013/EU (про банківські пруденційні вимоги) від 26 червня 
2013 р. та № 1060/2009 про кредитні рейтингові агентства від 16 вересня 2009 р. Завдяки 
цим документам правове регулювання банківських відносин у країнах ЄС перейшло на 
дещо новий рівень, особливо, що стосується кредитно-рейтингових агентств. 
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АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄС 
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Інтеграція фінансової системи до європейського фінансового простору зумовлює 

необхідність дослідження особливостей адаптації банківського законодавства України 
до вимог ЄС у контексті забезпечення фінансової безпеки держави.  

За сучасних умов суттєву роль у механізмі забезпечення фінансової безпеки держави 
відіграє банківська система, адже її стабільність є умовою реалізації фінансової політики 
держави та виконання загальнодержавних функцій.  

У системі чинників ефективного функціонування банківської системи особливе місце 
посідає досконале банківське законодавство, яке за сучасних умов має враховувати 
вимоги актів Європейського Союзу. А тому перспективи розвитку банківської системи 
України значною мірою обумовлюються адаптацією банківського законодавства України 
до європейських стандартів.  
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У зв’язку із зазначеним акцентуємо увагу на окремому аспекті банківської діяльності 
– здійснення належної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів 
фінансової установи. Така процедура, що отримала назву «Знай свого клієнта», 
допомагає звести до мінімуму наміри використання фінансової установи для легалізації 
злочинних доходів за умови наявності достатнього обсягу інформації про своїх клієнтів 
(місце постійного перебування, професійна діяльність, джерела походження коштів, мета 
відкриття рахунку тощо). Кожна фінансова установа відповідно до Стандартів 
Базельського комітету банківського нагляду «Належне ставлення банків до клієнтів» 
(2001 р.) розробляє власну програму ідентифікації клієнтів з метою отримання від них 
відповідних документів і відомостей.  

Механізм здійснення ідентифікації клієнта у законодавстві України визначений у 
частинах 11 та 12 статті 9 та статті 64 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність», у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, 
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 
417 (далі – Положенні). Його сутністю є обов’язок банку здійснювати аналіз фінансових 
операцій та вивчення фінансової діяльності клієнта з метою запобігання використанню 
банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 

Однак у результаті аналізу відповідних норм законодавства нами виявлено окремі 
ризики, які мають місце через неузгодженість нормативно-правових актів НБУ з цих 
питань та стандартів ЄС. Так, у пункті 63 розділу V Положення зауважено, що банк 
зобов’язаний до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, 
здійснення разових фінансових операцій на значну суму витребувати в клієнта-
юридичної особи інформацію та (або) документи, що містять відомості про структуру 
власності клієнта, на підставі якої банк має встановити всіх наявних кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності. Натомість, пунктом 9 
постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. 
№ 492 для прийняття рішення для відкриття рахунку юридичній особі від банку не 
вимагається надання відомостей про власників юридичної особи. Тому зміст 
аналізованих норм зазначених нормативних актів доцільно узгодити, передбачивши у 
розділі V Положення норму про ідентифікацію банками прямих власників коштів і їх 
джерела під час прийняття рішення для відкриття рахунку юридичній особі [1, с. 54].  

Іншою проблемою є недотримання фінансовими установами вимог Стандартів 
Базельського комітету банківського нагляду «Належне ставлення банків до клієнтів», 
відповідно до яких для всіх рахунків та операцій клієнтів у фінансових установах мають 
діяти системи для виявлення незвичайних чи підозрілих схем діяльності та визначатися 
ідентифікатори виявлення фінансових операцій, що викликають підозру. 

У аспекті питання, що розглядається, також заслуговує на увагу існуюча в країнах ЄС 
практика особистої не присутності клієнта під час відкриття банківського рахунку, яка з 
розвитком електронних банківських послуг набуває все більшого поширення. 
Національний банк України постановою від 25 жовтня №106 «Про затвердження змін до 
деяких нормативно-правових актів Національного банку України», які набрали сили 31 
жовтня, також передбачив укладення договорів про відкриття банківського рахунку та 
банківського вкладу в електронній формі, шляхом приєднання укладення договору, що 
дозволило клієнтам, які вже мають рахунки в банку, відкривати нові рахунки без 
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особистої присутності, через подання документів за допомогою засобів інформаційних 
систем.  

Однак застосування для цього мережі Інтернет або аналогічної електронної системи 
віддаленого телекомунікаційного доступу через досить закритий міжнародний характер 
електронних банківських послуг у поєднанні зі швидкістю здійснення операцій неминуче 
створює труднощі в ідентифікації клієнтів. З урахуванням цього Базельський комітет з 
банківського нагляду пропонує використовувати такі заходи, як: незалежний контакт 
банку з клієнтом; рекомендації третіх сторін; запит на проведення першого платежу через 
рахунок, відкритий на ім'я клієнта в іншому банку, що використовує аналогічні стандарти 
перевірки клієнтів. 

А тому відповідно до вимог Стандартів Базельського комітету банківського нагляду 
доцільно у законодавстві України передбачити норми про розроблення банками 
ідентифікаторів щодо різних видів фінансових операцій, що викликають підозру. 

Комплексне вирішення цих та інших питань може не лише сприяти адаптації 
банківського законодавства України до вимог ЄС, а й позитивно вплинути на 
забезпечення фінансової безпеки держави. 
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ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУДОВОМУ 

ПОРЯДКУ З ВРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄСПЛ 
 

В юридичній практиці у зв’язку із віднесенням Національним банком України деяких 
комерційних банків до категорії неплатоспроможних та запровадженням тимчасової 
адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виникають питання, чи є 
акціонери комерційних банків особами, які охоплюється наглядовою діяльністю 
Національного банку України і чи можуть вони у зв’язку із цим оспорювати рішення 
Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з дня 
виведення відповідного банку з ринку. 

Відповідно до ст. 72 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 
2000 року № 2121-III Національний банк України має право здійснювати перевірку осіб, 
які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, з метою 
дотримання законодавства щодо банківської діяльності. При здійсненні перевірки 
Національний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої 
інформації, необхідної для здійснення перевірки. Інспектовані особи зобов'язані 
подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним 
строк. 

До осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, належать 
власники істотної участі у банку та учасники банківських груп. 
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Відповідно до п. 1.13 Положення про планування та порядок проведення інспекційних 
перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 
липня 2001 року № 276, об'єктами перевірки Національного банку є: банк-юридична 
особа, відокремлені підрозділи банку; філія іноземного банку; учасники банківської 
групи; особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку відповідно 
до статті 72 Закону України "Про банки і банківську діяльність". 

Відповідно до п. 1.14 цього ж Положення інші особи, які охоплюються наглядовою 
діяльністю Національного банку, можуть підлягати перевірці, зокрема, якщо: 

за результатами інспекційних перевірок чи безвиїзного нагляду або на підставі інших 
документів буде встановлено, що власник істотної участі в банку не відповідає вимогам 
Закону України "Про банки і банківську діяльність" та/або порушує вимоги банківського 
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, 
або негативно впливає на фінансову безпеку і стабільність банку; 

особа набула або збільшила істотну участь у банку без погодження з Національним 
банком. 

Судами першої та апеляційної інстанції встановлюється, що позивачі є акціонерами 
комерційних банків та володіють більш ніж 50% акцій цих банків. Тобто в нашому 
випадку такий акціонер підпадає під категорію осіб, які охоплюються наглядовою 
діяльністю Національного банку України, оскільки має істотну участь в статутному 
капіталі банку. Відповідно до ст. 79 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
від 7 грудня 2000 року № 2121-III банк або інші особи, які охоплюються наглядовою 
діяльністю Національного банку України, мають право оскаржити в суді в 
установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного 
банку України чи його посадових осіб.  

Проте, відповідно до п. 4.2 Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 
року № 18-рп/2004 Конституція України та чинне законодавство не перешкоджають 
акціонеру - фізичній особі - захищати свої безпосередні законні інтереси шляхом 
звернення як до судів загальної юрисдикції, так і до господарських судів на підставі 
статей 8, 55 Конституції України, статті 1 Господарського процесуального кодексу 
України, статті 4 Цивільного процесуального кодексу України, статті 6 Закону України 
"Про судоустрій України" та інших. Але такий позов відповідно до законодавства (статті 
10, 41, 43, 45, 46, 48, 49 Закону України "Про господарські товариства", стаття 5 Закону 
України "Про цінні папери і фондову біржу", статті 9, 23 Закону України "Про 
аудиторську діяльність" та інші), як правило, подається у випадку порушення прав та 
інтересів акціонера самим товариством, учасником якого він є, наприклад, у разі 
невизнання чи оспорювання цих індивідуальних інтересів з боку керівництва 
акціонерного товариства, особами, які володіють "значними пакетами акцій", 
"переважними правами" тощо. 

Законодавство України (статті 110, 112, 113 Цивільного процесуального кодексу 
України, стаття 28 Господарського процесуального кодексу України та інші) не 
виключає й можливості звернення акціонера до суду за захистом охоронюваних законом 
інтересів акціонерного товариства, учасником якого він є, але за належно оформленим 
уповноваженням цього товариства або якщо таке право надається йому статутом 
останнього.  

Відповідно до п. 4.4 цього ж Рішення акціонер може захищати свої безпосередні права 
чи охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, 
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оспорювання чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником якого він є, 
органами чи іншими акціонерами цього товариства; порядок судового захисту 
порушених будь-ким, тому числі третіми особами, прав чи охоронюваних законом 
інтересів акціонерного товариства, які не можуть вважатися тотожними простій 
сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів, 
визначається законом. 

Такий висновок підтверджується положеннями чинних законів: статті 4 Цивільного 
процесуального кодексу України, в якій наголошено, що звертатись до суду за захистом 
порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу заінтересована 
особа вправі лише у порядку, встановленому законом; статті 5 цього Кодексу, якою 
встановлено, що суд приступає до розгляду цивільної справи за заявою особи, яка 
звертається за захистом тільки своїх прав або охоронюваних законом інтересів; статей 
15-1, 40 цього Кодексу, що застерігають позивачів, які звертаються за захистом до суду, 
від порушення охоронюваних законом інтересів (законних інтересів) інших осіб; статті 
152 Цивільного кодексу України, в якій зазначено, що гарантії захисту майнових прав 
акціонерів встановлюються законом; статті 980 цього Кодексу, в якій вживається 
поняття "інтереси, які не суперечать закону"; статті 16 Закону України "Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні", в якій підкреслено, що спори, які 
виникають у ході застосування цього Закону, вирішуються судом або господарським 
судом у встановленому порядку; тощо. 

Отже, позивач як акціонер банку є особою, яка охоплюється наглядовою діяльністю 
Національного банку України, оскільки є власником істотної участі у банку і може бути 
об’єктом перевірки з боку НБУ, проте не має права оскаржити в суді в установленому 
законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного банку України чи 
його посадових осіб в силу рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 
року № 18-рп/2004.  

Крім того, відповідно до ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI з дня початку процедури виведення 
Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку 
(загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю 
(ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів 
управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її 
припинення. 

Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом, керівники банку 
забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та 
інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу печаток і штампів 
бухгалтерської та іншої документації банку. У разі ухилення від виконання зазначених 
обов’язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону. 

На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові 
особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду 
в межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у 
визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду межах та порядку. 

Тобто банк, його посадові особи та органи управління фактично позбавлені права 
оскаржувати рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з дня виведення 
Фондом банку з ринку. 



20 

Практика ЄСПЛ. Тут слід зробити деякі істотні застереження. Зокрема, обмеження 
права акціонера з істотною участю в капіталі банківської установи оскаржити в суді в 
установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного 
банку України чи його посадових осіб, а також обмеження права банку, його посадових 
осіб та/або органів управління оскаржити рішення Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб є, на нашу думку, порушенням статті 8 (в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права) та 55 (кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб) Конституції України та ст. 6 Європейської конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод (стосовно обмеження права акціонера з істотною 
участю в капіталі банківської установи оскаржити в суді рішення, дії або бездіяльність 
НБУ). Частина 2 ст. 122 Конституції України встановлює, що юрисдикція судів 
поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. 

Під верховенством права слід розуміти панування права, де пріоритетність у 
суспільстві належить саме правам людини і яке покликане мінімізувати небезпеку 
авторитарності влади та зменшити небезпеку владної сваволі. Принцип верховенства 
права закріплений у багатьох нормативних актах як на національному (ст. 8 Конституції 
України, ст. 2 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», у 
Стратегії інтеграції України до ЄС, у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 
тощо), так і на міжнародному рівнях (у Загальній декларації прав людини 1948 р., у 
Статуті Ради Європи (преамбула, ст. 3), в установчих та інших договорах ЄС, зокрема у 
Договорі про ЄС (ст.ст. 6, 11), в Європейській Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (далі – Конвенція), у Хартії основоположних прав ЄС 2000 року 
тощо). Особливості застосування принципу верховенства права в Україні з урахуванням 
практики ЄСПЛ визначені в Законі України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV, а також 
в Кодексі адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV (далі 
– КАСУ). І одним із основних аспектів тлумачення принципу верховенства права є право 
особи на справедливий судовий розгляд. Відповідно до ст. 8 КАСУ суд при вирішенні 
справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її 
права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з 
урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини. Звернення до 
адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо 
на підставі Конституції України гарантується. 

Згідно із рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про 
призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 
верховенство права є пануванням права у суспільстві. Верховенство права вимагає від 
держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, 
які за своїм змістом мають бути проникнуті, передусім, ідеями соціальної 
справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що 
право не обмежується лише законодавством, а включає й норми моралі, традиції, звичаї. 

Варто вказати, що в спектрі реалізації принципу верховенства права Україна прийняла 
на себе зобов’язання забезпечити кожній людині, яка перебуває під її юрисдикцією, 
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права і свободи, визначені у Конвенції, а також право своїх громадян звертатися до суду 
зі скаргами у випадку, якщо, на їх думку, держава порушує стосовно них положення 
Конвенції. 

ЄСПЛ у Рішенні у справі «Хорнсбі проти Греції» від 19 березня 1997 року вказав, що 
право на справедливий судовий розгляд гарантоване статтею 6 Конвенції і його доцільно 
тлумачити крізь призму преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права 
частиною загального спадку Договірних Держав. Одним із фундаментальних аспектів 
верховенства права є принцип правової визначеності, який разом з іншими вимагає, щоб 
кінцеві судові рішення не ставилися під сумнів. 

Реалізацію принципу верховенства права насамперед через забезпечення і захист прав 
і свобод людини вбачає й Пленум Верховного Суду України в п. 1 постанови «Про 
застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 року 
№ 9. 

 
О.А. Музика-Стефанчук, 

доктор юридичних наук, професор, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ЄС У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 
Євроінтеграційний процес є невід'ємною частиною глобалізації в усьому світі, й 

зокрема в Україні, та формує нові виміри інтеграційного процесу. Поглиблення взаємодії 
європейського та національного права і відповідні зміни у національному праві під дією 
європейського на правове регулювання банківської діяльності в Україні вплинуло досить 
суттєво. Це пояснюється тим, що банківська діяльність є практично провідником і 
зв’язуючи елементом держави з світовими фінансовими ринками. Правова 
стандартизація в правовому регулюванні банківської діяльності виявляється в тому, що в 
ній активно використовуються визнані в Європі фінансові інструменти, правове 
регулювання яких базується на європейських нормативних актах, які в подальшому 
імплементуються у національне законодавство. Зміна системи джерел права також 
впливає на правове регулювання банківської діяльності. Прикладом «розмивання» меж 
між приватним і публічним правом у правовому регулювання банківської діяльності 
може бути неоднозначне сприйняття певних банківських інструментів (банківського 
рахунка) й їх правове врегулювання нормативними актами приватного права (ЦК 
України), в яких зазначається, що це – інститут публічного права. Вплив політики на 
правове регулювання банківської діяльності полягає в тому, що на сучасному етапі 
економічного розвитку активно формуються економічні еліти, які активно лобіюють 
власні інтереси. При цьому колом їх інтересів є не лише виробничий сектор економіки 
країни, а й банківський [1]. 

З метою створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний 
розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на 
основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі 
стандартами ЄС, постановою Правління НБУ від 18 червня 2015 р. № 391 затверджена 
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 р. До 2020 р. 
мають бути імплементовані директиви ЄС для фінансових ринків; впроваджені 
принципи IOSCO, IAIS, Basel III, EIOPA, BIS; впроваджена лібералізація валютного 
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регулювання та валютного контролю; змінено законодавство щодо оподаткування 
операцій та послуг у фінансовому секторі; внесені зміни до законодавства щодо 
посилення фінансової та інституційної незалежності регуляторів фінансового сектору та 
розподілу функцій; впроваджені міжнародні стандарти звітності та аудиту у 
фінансовому секторі; впроваджені єдині міжнародні стандарти електронного 
документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з 
учасниками ринку в електронному форматі. 

Що стосується взаємовідносин України та ЄС у банківській сфері, то нині найбільш 
актуальними є питання приведення вітчизняного законодавства до вимог і стандартів 
Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель III), що будуть 
обов’язковими для усіх країн ЄС з 2019 р. (йдеться поступове збільшення вимог щодо 
адекватності капіталу банку, впровадження додаткових показників контролю за 
ліквідністю банків згідно із графіком). Очевидно, що до того часу наша держава ще не 
буде повноправним членом ЄС, проте євроінтеграційний курс триватиме відносно довго. 

Основне, що варто врахувати у вітчизняному законодавстві, – це вимоги Базель ІІІ, 
що, у свою чергу, сприятиме очищенню банківської системи від банків, які практично не 
витримують ринкової конкуренції, здійснюють власну діяльність із значними ризиками. 
Також варто прийняти положення НБУ, яке стосується вимог до ризик-менеджменту у 
банках. Користь від таких заходів буде як для дрібних клієнтів банків, так і для крупних 
клієнтів, потенційних інвесторів. 

Також варто враховувати той факт, що не всі директиви ЄС підлягають однаковому 
застосуванню щодо відносин за участі різних фінансово-кредитних установ. У цьому 
контексті наведемо лист Української асоціації інвестиційного бізнесу до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2015 р. вих. № 155. Йдеться 
про необхідність розмежування вимог, що висуваються до банків і до інших 
фінансового-кредитних установ. У названому листі слушно наголошується на тому, 
що положення Директиви № 2006/48/EC про започаткування та здійснення діяльності 
кредитних установ, Директиви № 2006/49/EC про адекватність капіталу інвестиційних 
компаній та кредитних установ поширюються на діяльність компаній з управління 
активами (управляючих компаній, «management companies») та інвестиційні фонди у 
частині положень, на які посилається Директива №2009/65/EC про координацію законів, 
підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного 
інвестування в перевідні цінні папери («UCITS IV»), яка регулює діяльність фондів 
UCITS (дослівно – «підприємства з колективного інвестування у цінні папери, що 
перебувають в обігу» (на регульованих ринках) та їхніх управляючих компаній. Тобто, 
по суті, зазначені Директиви поширюються лише на європейські компанії з управління 
активами, що здійснюють управління активами диверсифікованих фондів із публічним 
розміщенням (публічною емісією), відкритих (із частотою викупу своїх часток (паїв, 
акцій) у інвесторів не рідше 1 разу на тиждень). Поняття «регулятивний капітал» та 
застосування механізму його розрахунку для визначення передбачених Директивами не є 
цілком адекватним для компаній з управління активами, у яких виключним видом 
діяльності є управління активами інституційних інвесторів, а також суттєво більш 
обмежені можливості (та потреби) для інвестування власних коштів (ресурсів), 
порівняно з іншими фінансовими установами (наприклад, банками), а також із 
європейськими управляючими компаніями. 



23 

Варто також наголосити, що не існує «єдиного європейського підходу» у цьому 
питанні, тому що відповідні нормативні вимоги завжди залежать від умов ліцензування 
управляючій компанії у конкретній країні. У ЄС загалом на управляючі компанії 
поширюється низка вимог до банківських та інших кредитних установ, оскільки 
європейські управляючі компанії, на відміну від українських компаній з управління 
активами, мають право управляти індивідуальними портфелями та здійснювати інші 
супутні види діяльності, які підпадають під дію відповідного законодавства і стандартів.  

Імплементація норм європейського законодавства має сприяти підготовці компаній з 
управління активами до роботи на міжнародному ринку капіталу, а не додатково 
адміністративно знижувати їх конкурентоспроможність. Враховуючи викладене, норми, 
які запроваджуються в Україні для регулювання діяльності компаній з управління 
активами не мають бути більш жорсткими, ніж це встановлено Директивами ЄС 
(особливо ретельно слід підходити до питань формування статутного капіталу компаній 
з управління активами, який за вимогами європейського законодавства становить 125 
тис. євро). Тобто необхідно чітко визначатися з термінологією, з суб’єктно-об’єктним 
складом, з тими відносинами, на які спрямовані норми будь-яких директив ЄС. 
Найбільш проблемним, на наш погляд, є питання узгодження дій різних органів 
державної влади у процесі подальшої адаптації законодавства України. На сьогодні нема 
відкритої інформації, які директиви ЄС опрацьовують конкретні органи, відсутній 
офіційний кваліфікований переклад. 

Якщо вже говорити про регулювання відносин у банківській сфері у контексті 
відносин Україна-ЄС, то потрібно виходити з того, що йдеться про відносини на ринку 
фінансових послуг. І ось тут зіштовхуємося на невідповідності вітчизняного 
законодавства положенням актів ЄС. Так, відповідно до п.10 ст.1 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» державне 
регулювання ринків фінансових послуг – це здійснення державою комплексу заходів 
щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів 
споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам» йдеться про те, що таке 
регулювання стосується виключно інтересів споживачів фінансових послуг. Проте, 
очевидно, що інтереси надавачів фінансових послуг (фінансових установ, учасників 
ринку фінансових послуг) також підпадають під державне регулювання, але, виходячи із 
п.10 ст.1 названого Закону, державне регулювання на них не поширюється. Це, по-
перше, суперечить європейській практиці, а, по-друге, створює випадки правових 
колізій, які потребують усунення. Тобто відкорегування термінології Закону має 
відбуватися у нерозривному зв’язку із всеохоплюючим процесом адаптації 
законодавства.  

Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що нині відбувається 
постійні взаємовплив та взаємодіяльність у банківській сфері. Для одних держав – це 
створює позитивні моменти для внутрішньої банківської системи; для інших – створює 
негативні явища. Проте очевидно, що потрібно рухатися у напрямі подальшої тісної 
взаємодії між державами. Також, вважаємо, за необхідне переглянути санкційні списки, 
що вводяться ЄС і США по відношенню до Росії у зв’язку із військовою агресією з її 
боку, адже з роками вже винайдені шляхи обходу цих санкцій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ НА ШЛЯХУ 

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ  
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ 

 
ЄС визначив інновації як ключовий фактор благополучного майбутнього. Відповідне 

бачення було відображено в рішенні Європейської комісії з інноваційних політик 
(European Commission. Reviewing Community innovation policy in a changing world [1]), 
прийнятому у Брюсселі 2 вересня 2009 р. Його наслідками стало виконання ряду 
послідовних та спільних дій з боку держав-членів ЄС та європейських органів стосовно 
розбудови Європейського інноваційного союзу, Єдиного цифрового ринку, 
Європейського дослідницького простору, заснованого на відкритій науці, трансфері 
знань та технологій тощо.  

Європейський дослідницький простір (European Research Area, далі – ERA) та 
дорожня карта з його створення та підтримки є головними елементами наукової 
політики, а також інноваційною складовою Європейського Союзу. Спільна наукова 
політика націлена на спільний інноваційний розвиток країн окремо і їх Союзу в цілому, 
яка має забезпечити конкурентоспроможність Європи у порівняні з іншими 
інноваційними центрами світу, серед яких США та Китай є головними учасниками 
змагання [2]. Слід зазначити, що Європейська Хмарна ініціатива має створити Єдину 
хмару відкритої науки в Європі та європейську інфраструктуру даних, яка в найближчі 5 
років має бути забезпечена суперкомп'ютерами з потужністю на рівні екзафлопс. У 
Європі існує до 50 – ти великих Європейських дослідницьких інфраструктур, п’ять 
великих Європейських е-інфраструктур: для грід та хмарних обчислень, великих 
суперкомп’ютерів, інфраструктури для збереження даних, бази даних проектів 
“Горизонт 2020” [3].  

При цьому є зрозумілим, що будь-яке довгострокове наукове співробітництво 
базується на цілому ряді чинників, серед яких визначальне місце посідають наукова 
політика, трансфер знань, повага до прав інтелектуальної власності тощо. Невід’ємною 
компонентою розвитку ERA виступає фінансове забезпечення наукової та інноваційної 
політики як на рівні кожної окремої держави – члена ЄС, так на рівні ERA в цілому. 
Європа активно використовує різноманітний набір фінансових інституцій (зокрема 
спільні форми (нині це «Горизонт – 2020» та інші), національні фонди тощо) та 
інструментів (фінансування за рахунок державних ресурсів та грантової підтримки, 
бізнесу тощо; кредитні механізми та податкові пільги тощо).  
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І це ключові параметри, які Україна має визнати для себе та застосувати усі наявні 
механізми та розробити відповідні засади та процедури, аби забезпечити власний 
інноваційний розвиток. Тим більше, що зазначене визнано на рівні стратегічних завдань 
як Президента України («Стратегія Сталого розвитку «Україна – 2020»), так і на рівні 
урядових документів. Зокрема, середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 
року характеризується націленістю ключових пріоритетів на розвиток інновацій, перехід 
від сировинної до високотехнологічної моделі економіки для забезпечення мети уряду – 
зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого 
економічного розвитку.  

Визнаємо, що Україна наразі перебуває на шляху інтеграції до Європейського 
дослідницького простору. Це завдання визначено серед пріоритетних завдань Кабінету 
Міністрів України на 2017 рік (розпорядження від 03.04.2017 р. № 275-р [4]). Поряд із 
цим У рамках виконання даного завдання Міністерством освіти і науки України 
відповідно до наказу від 11.09.2017 р. № 1273 було створено робочу групу з формування 
Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору та 
визначено завдання з її розробки до 1 листопада 2017 рік. На поточний момент проект 
Дорожньої карти розроблений й обговорюється та доопрацьовується МОН України, аби 
передати його Уряду на погодження. Робота у складі цієї робочої групи дозволила взяти 
активну участь у формуванні Дорожньої карти, а відтак – у формуванні стратегічних 
завдань, що мають бути розв’язані Україною в найближчий період, аби створити 
середовище, інструменти та механізми, що відповідають європейським критеріям.  

Одним із пріоритетів входження України до ERA визначено Покращення обміну, 
передачі та доступу до наукових знань («Оптимальні обмін та трансфер наукових знань», 
пріоритет 5).  

Він включає наступні цілі:  
Під-пріоритет 5a - Трансфер Знань та Відкриті Інновації:  
- запровадження політики та нових процедур передачі знань для конкурентоздатної 

економіки, інновацій та сталого розвитку. Приєднання до Європейської політики з 
відкритих інновацій та передачі знань. 

- захист та ефективне використання інтелектуальної власності відповідно до стратегії 
відкритих інновацій та стратегією відкритого доступу. Оптимальні механізми продажу 
та використання нематеріальних активів. 

Під-пріоритет 5b - Відкрита Наука: 
- запровадження відкритого доступу до публікацій та наукових даних та знань. 

Забезпечення прийняття законодавчих та адміністративних актів щодо он-лайнового 
доступу до наукової інформації, що є безоплатною для кінцевого споживача. 
Приєднання до спільних дій з державами-членами ЄС щодо мереж відкритого доступу та 
навчання дослідників. 

- впровадження цифрового порядку денного для науки в ERA на основі електронних 
інфраструктур досліджень та інновацій, приєднання до розвитку Відкритої науки та 
запровадження міжнародної ідентифікації для доступу до баз знань та е-інфраструткур. 
Участь в створенні Європейської хмари відкритої науки. 

Досягнення цих цілей вимагає розв’язання цілого ряду завдань та залучення різних 
інструментів, серед яких фінансові інструменти займають одне з визначальних місць.  

Адже на сьогодні загальною проблемою науково-технічної та інноваційної діяльності 
в Україні є зменшення обсягів фінансування з державного бюджету, недофінансування 
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або припинення фінансування наукових та науково-технічних програм; відсутність 
підтримки з боку держави за рахунок роботи національного та інших фондів 
фінансування наукових досліджень; використання на практиці передбачених 
законодавчо (але мертвих) механізмів пільгового кредитування та оподаткування 
інноваційної діяльності тощо. У звіті «Інноваційна Україна», 2016, в якості основної 
проблеми, що гальмує в Україні передачу результатів досліджень з наукових установ та 
вищих навчальних закладів до промисловості, було визнано відсутність в Україні 
фінансових, зокрема кредитних, податкових механізмів підтримки трансферу результатів 
досліджень. Про це активно говорять вже більше десяти років, це визначалося в проекті 
Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2020 року, який парламент так і 
не спромігся свого часу прийняти.  

Натомість порівняльний аналіз з іншими країнами ЄС та асоційованими країнами 
дозволяє констатувати, що підтримка трансферу технологій та знань на рівні ЄС 
здійснюється через такі інструменти, як зокрема: 

- фінансування спільних проектів дослідницьких установ та університетів та 
підприємств, розвиток діяльності відповідних фондів для спільних досліджень (Велика 
Британія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Іспа- нія, Ірландія, Угорщина); 

- фінансування діяльності організацій, діяльність яких спеціально спрямована на 
сприяння передачі знань і технологій (Іспанія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, 
Бельгія, Швеція, ФРН); виділення фінансування для університетів і державних науково-
дослідних організацій для запровадження діяльності з передачі знань (Швеція, Франція, 
Естонія, Бельгія, Іспанія, Велика Британія, Ірландія, Угорщина);  

- надання податкових пільг фірмам, які працюють з державними науково-дослідними 
організаціями / університетами (Словенія); 

- реалізаціяю схем інноваційних ваучерів для МСП (Нідерланди, Естонія, Румунія, 
Кіпр, Чехія, Велика Британія, Данія, Ірландія); 

- фінансування залучення дослідників у бізнес (Чехія, Велика Брита- нія, Данія, 
Естонія, Іспанія);  

- формування інфраструктури трансферу технологій у державах-членах (Enterprise 
Europe Network, раніше – Innovation Reley Centres тощо);  

- застосування модельних (типових) контрактів (Данія, Австрія, Люксембург, Велика 
Британія, Ірландія) [3; 5]. 

Складаючи Дорожню карту, були вимушені констатувати, що в Україні допоки не 
функціонують механізми передачі знань в суспільство: освіту, державне управління, 
промисловість, МСП та кожному громадянину. Відсутня державна підтримка центрів та 
мереж трансферу технологій. Не забезпечена підтримка функціонування підрозділів з 
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у наукових 
установах академій наук та вищих навчальних закладах. З боку бізнесу також відсутній 
попит на знання та дослідження – як через брак поінформованості, так і через відсутність 
стимулів та умов інноваційної діяльності.  

Звичайно, в останні декілька років було зроблено у цьому напрямі стільки, скільки не 
робилося протягом останніх двадцяти років. І такі кроки нарешті стали стосуватися 
фінансових механізмів. Так, на рівні МОН України фахівцями НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН України було розроблено ряд методичних рекомендацій щодо прав 
інтелектуальної власності, до яких включаються й Методичні рекомендації щодо 
постановки на бухгалтерський облік та оподаткування об’єктів права інтелектуальної 
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власності. Це лише один із незначних прикладів використання положень фінансового 
законодавства у процесі здійснення наукової та інноваційної діяльності. При тому, що 
перелік таких механізмів надзвичайно більш розгалужений. Де, зокрема, бюджетні 
ресурси – лише один із джерел фінансування інноваційного розвитку держави. Так, у 
Дорожній карті інтеграції до ERA визнається, що крім бюджетного фінансування, на 
початковому етапі планується максимальне використання можливостей 
інтернаціоналізації та міжнародної допомоги в розвитку інновацій та трансферу 
технологій з метою створення належних умов для інноваційної діяльності для молодих 
інноваторів, що спрямовують свої зусилля в інші екосистеми – і як правило, це 
закордонні ринки. 

Істотні сподівання у частині законодавчого закріплення належних фінансових 
механізмів, що об’єднують як питання бюджетного та інших видів фінансування, 
застосування кредитних механізмів та податкових пільг на сьогоднішній день 
покладаються на нову редакцію проекту Закону «Про інноваційну діяльність». Адже 
наявна редакція давно застаріла й не виконує свого призначення. Крім того, наявне 
фінансове, зокрема бюджетне, податкове, банківське законодавство не сприймають 
положень, закріплених спеціальним законодавством у сфері інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності, в якості орієнтирів, що мають виконуватися. У процесі 
підготовки законопроекту під егідою МОН України до нього долучався ряд фахівців, у 
тому числі й нашого інституту, з метою відпрацювання оптимальних фінансових 
механізмів, які б створювали належні засади для розвитку наукової та інноваційної 
діяльності та інтелектуальної власності. Гальмування процесу його погодження, що 
відбувається майже вже два роки, нині має зрушити з місця. Оскільки Україна, як тільки 
Уряд прийме Дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького 
простору, зобов’язана буде виконувати ті завдання, що нею визначені, аби досягати 
поставлених цілей. Й питання розбудови адекватних фінансових механізмів, які мають 
сприяти розвитку національної інноваційної системи, визначені там серед пріоритетних.  
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ ТА ЄС ЯК ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ 
АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
 
Укладення Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом [1] стало 

визначальною подію не тільки щодо вибору інтеграційного вектору України, але й 
визначило напрямок реформ інституційного та правового характеру. Євроінтеграційні 
прагнення України обумовлюють важливість та об’єктивну необхідність адаптації 
українського законодавства в такій важливій для країни сфері як банківська. Банківська 
система відіграє ключову роль як в підтримці економічно «здорового» режиму 
валютного курсу, так і забезпеченні стабільності національної фінансової системи.  

Особливістю спеціального юридичного режиму банківського законодавства є те, що 
роль і значення публічних адміністративно-правових та фінансово-правових елементів в 
регулюванні банківської системи значно вище в порівнянні з іншими галузями 
підприємницької діяльності [2, С.29]. З одного боку, банківська система є центральною 
ланкою національної фінансової системи, з іншого боку, держава покладає на банки 
важливі функції публічно-правового характеру [3, с.44]. Банківська система виконує 
важливу фінансово-обслуговуючу функцію посередницького характеру між державою та 
суб’єктами господарювання та між останніми і зарубіжними контрагентами. Тому, 
євроінтеграційні прагнення України та процес тісного економічного співробітництва 
України є просто неможливий без адаптації банківського законодавства України до 
європейських стандартів. 

Адаптація банківського законодавства до права ЄС обумовлена наступними цілями: 
1) впровадження у вітчизняне банківське законодавство напрацьованого теоретичного та 
практичного позитивного досвіду країн-членів ЄС у вигляді європейських банківських 
стандартів, закріплених в джерелах права ЄС; 2) адаптоване до стандартів ЄС банківське 
законодавство сприятиме більш тісній співпраці України з ЄС у фінансово-економічній 
сфері, оскільки полегшить співробітництво між банками України та країн-членів ЄС; 3) 
гармонізація правил банківської діяльності в Україні до норм банківського права ЄС 
необхідна для забезпечення вільного пересування осіб, товарів, послуг та капіталу, що є 
необхідною умовою для України як майбутнього члена ЄС та учасника спільної 
економічної зони. 

У Європейському Союзі провадиться активна робота по створенню Єдиної бази даних 
нормативних документів в банківській і фінансових сферах, координації банківського 
законодавства країн-членів Європейського Союзу [4, с.155]. Європейські стандарти з 
питань банківського регулювання, які потребують вивчення та імплементації в 
національне законодавство закріплені в установчих договорах ЄС, директивах та 
регламентах. Проте, основним правовим підґрунтям даного процесу є Угода про 
асоціацію України ЄС, яка визначає основоположні сфери, адаптація законодавства в 
яких є об’єктивно необхідною для успішної євроінтеграції України. 

Аналіз положень Угоди про асоціацію України та ЄС свідчить про те, що окремих 
глав чи розділів присвячених банківській сфері Угода не містить. Норми з питань 
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банківської діяльності мають місце в статтях про фінансові послуги. Так, відповідно до 
положень Угоди, політичний діалог між Україною та ЄС та реформи українського 
законодавства у відповідності до європейських стандартів повинні ґрунтуватись на 
спільних цінностях, а також сприяти посиленню співробітництва у різних сферах, які 
становлять взаємних інтерес. Одним з напрямків такого співробітництва Угода визначає 
запровадження умов для тісних економічних та торгівельних відносин, які вестимуть до 
поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та спрямування зусиль України 
на завершення переходу до діючої ринкової економіки, в тому числі шляхом поступової 
адаптації її законодавства до acquis ЄС [1]. Важливим елементом економічної сфери 
відносин є фінансові послуги, яким в Угоді про асоціацію України та ЄС приділено 
значну увагу. 

Стаття 125 Угоди про асоціацію України та ЄС «Фінансові послуги» визначає 
фінансову послугу як будь-яку послугу фінансового характеру, яка пропонується 
постачальником фінансових послуг, і до даного виду послуг відносить: страхові і 
пов’язані зі страхуванням послуги; банківські та інші фінансові послуги. В свою чергу 
Угодою в даній статті дається чіткий перелік тих видів діяльності, які охоплюються 
поняттям «банківські та інші фінансові послуги», а саме: послуги з прийняття вкладів та 
інших коштів, що підлягають поверненню від населення; послуги з кредитування всіх 
видів; фінансовий лізинг; всі платежі та послуги з переказу грошей; послуги з надання 
гарантій та поручительств; укладання угоди від власного імені або від імені клієнтів на 
біржі, поза нею або будь-яким іншим чином стосовно інструментів грошового ринку, 
валюти, переказних цінних паперів та інші види діяльності [1]. 

Положення статті 125 Угоди спрямовані на уніфікацію категоріально-понятійного 
апарату в сфері фінансових послуг шляхом визначення поняття «фінансова послуга» та 
переліку тих видів фінансової діяльності, які в свої сукупності складають такий блок як 
«банківські та інші фінансові послуги». Ці положення є найважливішою ланкою 
адаптації банківського законодавства України до європейських стандартів та виступають 
правовим підґрунтям даного процесу в цілому. Саме вказані положення Угоди 
обумовлюють обов’язок України здійснити перегляд вітчизняного банківського 
законодавства на відповідність нормам ЄС в цій сфері, що закріплені в статутних 
документах Союзу та низці директив, регламентів, рішень суду ЄС з питань регулювання 
банківської діяльності. 

Також в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС передбачене співробітництво у 
банківській сфері в таких напрямках як боротьба з легалізацією (відмивання) коштів та 
фінансування тероризму (стаття 20), боротьба з шахрайством (статті 453-459), а також 
співробітництво в галузі управління державними фінансами з метою забезпечення 
розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього 
аудиту (статті 346-348) [1]. 

Отже, враховуючи важливість розбудови ефективної системи правил у сфері 
банківських та інших фінансових послуг для становлення повноцінної ринкової 
економіки в Україні та з метою розвитку економічних відносин між Україною та ЄС, 
сторони Угоди про асоціацію взяли на себе обв’язки співпрацювати в цій сфері. 
Головним елементом такого співробітництва є приведення вітчизняного банківського 
законодавства до єдиного знаменника з правом ЄС, що сприятиме «оздоровленню» 
банківської, а відповідно і економічної системи України, та сприятиме зміцненню 
економічних відносин з ЄС. Положення Угоди про асоціацію з ЄС визначають ключові 
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стандарти інституційного та правового характеру в банківській сфері та виступають 
правовою основою для внесення змін в банківське законодавство України відповідно до 
правових норм статутних документів ЄС, директив та регламентів ЄС щодо банківської 
сфери. Відповідні європейські стандарти є «маяками» (орієнтирами) для адаптації 
українського банківського законодавства, а не стовідсотковими беззаперечними 
шаблонами для уніфікації вітчизняного банківського права до банківського права ЄС. 
Тільки за умови врахування під час гармонізації банківського законодавства України з 
нормами права ЄС особливостей національної банківської системи, реалій економіки 
України та інших вагомих чинників цей процес буде ефективним та дасть змогу досягти 
поставлених цілей, що зазначені в Угоді про асоціацію України з ЄС в частині 
співробітництва в банківській сфері.  

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони від 27.06.2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 

2. Тосунян Г.А. Предмет и метод банковского права / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин 
// Государство и право. - №9. – С.29-44. 

3. Коваленко А.А. Публічно-правове регулювання банківської діяльності в Україні 
в умовах євроінтеграції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.А. Коваленко. – К., 2015. – 
202с. 

4. Чернадчук Т.О. Проблемні питання адаптації банківського законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу // International scientific and practical 
Congress Lawyers and Economi. Scientific Association of Economists and Lawyers 
«Fundacio». Lawyers sections. Zagreb, 2014. – С.151-157. 

 
О.Л. Вакуленко 

кандидат психологічних наук 
М.О. Фролов 

кандидат юридичних наук 
 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗАВДАНОЇ МОРАЛЬНОЇ 

ШКОДИ 

 
Питання визначення моральної шкоди: її психологічна діагностика та аргументований 

розмір грошової компенсації –є однією з найбільш дискусійних та актуальних проблем 
як для юристів, так і для психологів. 

В українській психологічній науці майже відсутні теоретичні та прикладні 
дослідження, присвячені проблемі визначення моральної шкоди. Хоча законодавством 
України встановлена необхідність її компенсації, однак відсутня регламентована 
процедура визначення та розрахунку величини моральних страждань. Відсутній єдиний 
підхід як до якісних характеристик моральних страждань, так і до їх кількісної оцінки. 

Вирішенням проблем визначення моральної шкоди активно займаються науковці в 
РФ. Здебільшого це фахівці у галузі правових наук, тому їхні підходи до трактування 



31 

даного конструкту носять виключно юридичний характер [1]. Саме на ці дослідження 
часто посилаються суб’єкти судових процесів, що проходять в Україні.  

Найбільш відомим способом визначення розміру відшкодування моральної шкоди на 
теренах країн східної Європи вважається формула О.М.Ерделевского. Довгий час вона 
використовувалась і в судовій практиці України. Однак 29.01.2016 року рішенням 
Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України 
методика О.М. Ерделевського була виключена з Реєстру методик. Таким чином, на 
даний час відсутній будь-який інструментарій, що дає змогу експертам якісно визначати 
моральну шкоду. В Україні загалом відсутні ґрунтовні дослідження цієї проблеми.  

Ми вважаємо за доцільне тлумачити моральну шкоду як міждисциплінарне поняття, 
що має розглядатися через призму психології та психодіагностики, – тобто з чітким 
визначенням інтенсивності та глибини моральних страждань, порушення психічного 
здоров'я особистості та її дезадаптації. Важливим аспектом такого завдання являється 
феноменологічне уточнення поняття «моральні страждання». Психологи дотримуються 
думки, що моральні страждання – це зміни у психічній діяльності людини, що 
включають в себе зміну якості життя, особистісні трансформації та інші негативні для 
психіки наслідки, що проявляються в соціально-психологічній дезадаптації людини.  

Тяжкість переживання психотравмуючої події повністю залежить від індивідуально-
психологічних особливостей людини, якій завдано моральну шкоду; від її темпераменту, 
стійкості афективно-вольових процесів, рівня суб’єктивного контролю, стресостійкості, 
соціальної адаптованості, способу реагування на фруструючі події. Детермінантами 
переживання негативного емоційного стану є ціннісно-смислові орієнтири особистості, 
які зазнали впливу психотравмуючих подій [2]. При встановленні факту переживання 
моральних страждань центральне місце у психологічному дослідженні займають 
негативні зміни психічного стану особистості, що перешкоджають її суб’єктивному 
благополуччю та психічному здоров’ю. 

У психології моральна шкода розуміється як наслідок переживання людиною 
негативних емоційних реакцій, викликаних психотравмуючою ситуацією, що призвела 
до зміни усталеного способу життя особистості, її соматичного та психічного здоров'я 
[3].  

Інтенсивні емоційні переживання, викликані психотравмуючою ситуацією, негативно 
впливають на основні сфери життя людини: міжособистісні стосунки з сім’єю та 
рідними, професійну діяльність, фізичне самопочуття (психогенні та соматогенні 
розлади) [2]. Як наслідок пережитих потрясінь, виникають конфлікти, втрата 
працездатності, зниження самооцінки, гострі переживання через завдану матеріальну 
шкоду, що будуть визначатися як порушення звичного способу життя людини, її 
моральні збитки. 

На наше переконання, в Україні на основі міждисциплінарного альянсу має бути 
розроблений цілісний алгоритм, який би значною мірою спирався на психологічні 
коефіцієнти (глибину, тяжкість переживань, їхній вплив на фізичне самопочуття, зміну 
усталеного побуту, способу життя, психосоматичні розлади, спричинені 
психотравмуючою ситуацією).  

З урахуванням зазначених психологічних параметрів варто створити інструментарій 
для визначення компенсації моральної шкоди. Ми пропонуємо формулу її монетизації. 

Розмір відшкодування моральної шкоди визначається на основі встановлення та 
підрахунку коефіцієнтів. Коефіцієнти, у свою чергу, визначаються за допомогою 
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стандартизованих методик, які використовуються у процесі дослідження. Кожному 
коефіцієнту присвоюється низький, середній або високий рівень: психологічного 
дискомфорту, ступеня травматичності події та завданої моральної шкоди за оцінкою 
фахівця.  

Коефіцієнт патернів психологічного дискомфорту (d) визначається на основі 
методики діагностики психопатологічної симптоматики (SCL-90-R). Визначення 
патернів психологічної травматичності події (pts) здійснюється шляхом застосування 
однойменної методики, що спрямована на виявлення симптомів посттравматичного 
стресового розладу. Також у формулі використовується коефіцієнт моральної шкоди, 
який встановлюється фахівцем за сукупними результатами проведених 
психодіагностичних процедур. Отже, монетизація моральної шкоди визначається за 
наступною формулою: 

M = sm * (d + pts + ex) * k,  
де M – розмір відшкодування моральних збитків, завданої особі; 

sm – прожитковий мінімум (станом на період заподіяння моральної шкоди); 
d – коефіцієнт патернів психологічного дискомфорту;  
pts – коефіцієнт психологічної травматичності події;  
ex – коефіцієнт моральної шкоди відповідно до оцінки фахівців; 
k – кількість осіб, яким завдана шкода. 
Запропонована нами формула, звісно, потребує обговорення у колі фахівців та 

подальшої апробації, однак це чи не єдиний інструмент визначення моральної шкоди, що 
базується на методології двох наук: психології та юриспруденції.  
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ШАХРАЙСТВА У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ:  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 
Одним із предметів кримінально-правової охорони, згідно ст. 1 КК України, є 

власність. Традиційно саме захист права власності був однією з перших цілей створення 
перших джерел кримінального права – хоча в стародавній період в першу чергу йшлось 
про криміналізацію крадіжок, грабежів і розбоїв, а шахрайство досить довгий час 
вважалось скоріше аморальним явищем, ніж злочином.  

В той же час, слід погодитись з думкою К.Л. Попова, що не в останню чергу прояви 
шахрайства стають можливими завдяки використанню досягнень науково-технічного 
прогресу, новітніх інформаційніх технологій. Як наслідок, специфіка боротьби з 
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шахрайством на сучасному етапі характеризується не лише його зростаючими 
кількісними показниками, але й прискореним оновленням його типових форм, 
підвищенням  суспільної небезпечності таких злочинів [1]. 

Однією із сфер, де традиційно великим є обсяг шахрайських злочинів є фінансова 
сфера. Угода про асоціацію між Україною та ЄС у ч.ч. 1,2 ст. 126 визначає, що кожна 
Сторона може застосовувати або підтримувати певні заходи з пруденційних міркувань, 
зокрема: a) захист інвесторів, депозитаріїв, власників полісів або осіб, перед якими 
постачальник фінансових послуг має зобов’язання довірчої особи; b) забезпечення 
цільності та стабільності фінансової системи відповідної Сторони.  Такі заходи не 
повинні бути більш обтяжливими, ніж це необхідно для досягнення їхньої мети, та не 
повинні бути дискримінаційними стосовно постачальників фінансових послуг іншої 
Сторони у порівнянні з подібними власними постачальниками фінансових послуг [2]. 

Специфіка ситуації із шахрайствами у банківській сфері полягає ще і в тому, що в 
реальній правозастосовній практиці важко розмежувати два наступних злочинів: 

 шахрайство (ст. 190 КК України) яке проявляється у заволодіння чужим майном 
або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); 

 шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України)  що полягає у 
наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади 
Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим 
кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо 
податків у разі відсутності ознак злочину проти власності [3]. 

Таке законодавче формулювання, формально розмежовуючи дані категорії злочинів, 
все ж робить це недостатньо чітко і саме в частині банківських кредитів. Вказівка на 
«відсутність ознак злочинів проти власності». Ситуація обтяжується тим, що юридичним 
службам банків – як правило досить поверхово обізнаним у сфері кримінального права, 
як правило, більш зручно подавати заяву про кримінальне правопорушення за 
«традиційною» ст.190 КК України, а не більш специфічною ст. 222 КК України.   

Ситуація обтяжується специфічною підслідністю злочину передбаченого ст. 222 КК. 
За загальним правилом він підслідний органам Національної поліції, але якщо під час 
розслідування злочинів, відгнсених до підслідності «податкових органів» (ст.ст. 204, 205, 
205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219) буде встановлено злочин, передбачені статтями  222, 
Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове 
розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, 
щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, 
що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства [4]. Така подвійна 
підслідність призводить до неоднозначного тлумачення норм права органами 
кримінальної юстиції та судом.  

Зокрема, 16 листопада 2017 р. Шевченківський районний суд м.Києва у складі: 
головуючого судді Лінника О.П., розглянув у відкритому судовому засіданні 
кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_2 (справа № 
761/12971/16-к) та визнав цю особу винною ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.222 КК 
України з подальшим звільненням особи від покарання на підставі амністії. Фабула 
справи наступна 28 жовтня 2015 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, перебуваючи за 
адресою: проспект Перемоги, 2 у м.Києві, за попередньою домовленістю, зустрілась із 
невстановленою особою та в подальшому, діючи умисно, за грошову винагороду, у 
невстановленої слідством особи придбала завідомо підроблений документ, а саме 
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довідку про доходи від 22 жовтня 2015 року, у якій зазначено, що вона дійсно працює у 
ТОВ «КІМ 2007» на посаді головного економіста. Переслідуючи свій злочинний умисел, 
направлений на використання завідомо підробленого документа, знаходячись у 
відділенні ПАТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 58, 
ОСОБА_2, діючи умисно, з метою отримання кредиту, добровільно надала представнику 
банку ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 завідомо підроблену довідку про доходи від 22 
жовтня 2015 року, в якій зазначено, що вона дійсно працює в ТОВ «КІМ 2007» на посаді 
головного економіста і її дохід за період з квітня 2015 року по вересень 2015 року 
складає 31710 гривень 76 копійок. В подальшому, зазначені ОСОБА_2 дані були внесені 
співробітником банку в заяву-анкету на отримання кредиту від 28.10.2015 року, яку 
ОСОБА_2 завірила власним підписом, тим самим використала завідомо підроблений 
документ. Внаслідок цього, 02 листопада 2015 року, ОСОБА_2, перебуваючи у 
приміщенні відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
58, одержала кредит на суму 30150 гривень [5]. 

Практично одночасно, 10.11.2016  Печерський  районний  суд м. Києва в складі 
головуючого судді Білоцерківця О.А.,. визнав обвинуваченого ОСОБА_1 винним в 
скоєнні злочинів, передбачених  ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.15, ч.1 ст.190 КК України за 
наступних обставин. ОСОБА_1, 18.04.2016 приблизно о 14 год. 30 хв., з метою 
заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до приміщення «Кредит Кафе» ТОВ 
«Партнер Фінанс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1, 
та використовуючи завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина 
України на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_1, виданого Каплуським РВ 
УДМС України в Івано-Франківській області 16.08.2012, з переклеєною фотокарткою із 
зображенням на ній ОСОБА_1, та картку фізичної особи - платника податків надав їх 
представникові «Кредит кафе» ТОВ «Партнер Фінанс» для оформлення кредиту у сумі 
500 гривень. Разом з тим, з причин, що не залежали від його волі, ОСОБА_1 не вчинив 
усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки під час 
перевірки наданого їм паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_2, у працівників 
ТОВ «Партнер Фінанс» виникла підозра у його справжності, якими на місце були 
викликані працівники поліції, які затримали ОСОБА_1[5]. 

Таким чином, в реальній правозастосовній практиці розмежувати шахрайство у 
банківській сфері та шахрайство із фінансовими ресурсами надзвичайно важко як через 
об’єктивні так і суб’єктивні причини. Недосконалість законодавства, низький 
професіоналізм органів досудового розслідування та їх бажання максимально швидко 
«позбутись» таких справ призводять до формального підходу до розслідування 
кримінальних проваджень. Відтак, вирішення даної проблеми має проводитись як в 
законодавчій, так і правозастосовній площині.  

 
Список використаних джерел 

1. Попов К.Л.  Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / К.Л. Попов ; НАН України. Ін-т держави і права ім. 
В.М. Корецького. — К., 2007. — 20 с. (2). 

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони // Сторінка «Законодавство України» офіційного веб-порталу Верховної Ради 



35 

України [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2821#n2821&p=  

3. Кримінальний кодекс України // Ліга. Закон [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Ліга. Закон [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#5085  

5. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс] – Режм доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua  

 
Н.В. Воротіна, 

кандидат юридичних наук, доцент 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

 
РОЛЬ БАНКІВ У ПРОЦЕСІ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ РОЗКРАДАННЯ 

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:  
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 

 
Фінансова міцність держави і, як наслідок, зростання фінансового благополуччя її 

громадян, безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно бюджети 
наповнюються ресурсами, що можуть бути використані на державні та суспільні 
потреби. У цьому процесі надзвичайно велике значення має існування такого 
податкового і бюджетного законодавства, яке б давало можливість збирати значні обсяги 
доходів як у Державний, так і у місцеві бюджети.  

Україна протягом багатьох років здійснює реформи у податковій та бюджетній 
сферах, намагаючись створити таке ефективне законодавство. На цьому шляху немало 
зроблено, але попереду ще багато реформ, пов’язаних із підписанням та ратифікацією 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої 
сторони [1]. З 1 вересня 2017 року вказана Угода набула чинності в повному обсязі, що 
вимагає пришвидшення процесу адаптації законодавства України до аcquis ЄС. 

Як вже зазначалося, зібрати доходи у бюджети є дуже важливим. Але ще більш гостро 
стоїть питання їх ефективного та законного використання. Проблема розкрадання 
бюджетних ресурсів різноманітними способами та їх присвоєння окремими 
представниками влади потребує негайного вирішення. Тому хотілося б зупинитися на 
одному з важливих аспектів: ролі банків у процесі виявлення фактів розкрадання 
бюджетних коштів. У цьому питанні надзвичайно важливою є наявна практика та 
документи Європейського Союзу. 

Бюджетні кошти, що розкрадаються державними чиновниками, рідше зберігаються на 
рахунках в українських банках. Як свідчить практика розкриття таких злочинів, 
найчастіше їх переводять в готівку або виводять за кордон та розміщують на рахунках 
іноземних банків.  

Зазначимо, що документи ЄС спрямовані на протидію легалізації будь-яких коштів, 
одержаних злочинним шляхом, і не тільки викрадених з бюджету. В Угоді про асоціацію 
між Україною та ЄС (стаття 20 – «Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та 
фінансуванням тероризму») встановлено, що сторони співробітничають з метою 
запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів. Із цією метою вони 
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посилюють двостороннє та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема 
співробітництво на оперативному рівні, забезпечують імплементацію відповідних 
міжнародних стандартів [1]. 

Що стосується ролі банків у вказаних процесах, то вона відображена у Директивах 
ЄС. До недавнього часу діяла Директива 2005/60/ЄС «Про запобігання використанню 
фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму» [2], що 
втратила чинність 26 червня 2017 року у зв’язку із прийняттям Директиви (ЄС) 2015/849 
«Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та 
фінансування тероризму» від 20 травня 2015 року [3]. Статтею 10 нової Директиви 
встановлено, що держави-члени забороняють своїм кредитним установам та фінансовим 
установам вести анонімні рахунки чи анонімні банківські книжки. Вони у будь-якому 
випадку, вимагають, щоб стосовно власників та бенефіціарів існуючих анонімних 
рахунків чи анонімних банківських книжок був якомога швидше проведений аналіз 
благонадійності клієнтів, і в будь-якому разі до того, як такі рахунки чи банківські 
книжки будуть використані в будь-який спосіб. 

Заходи з аналізу благонадійності клієнта містять: ідентифікацію клієнта та перевірку 
особи клієнта на основі документів, даних чи інформації, одержаних з надійного і 
незалежного джерела; визначення бенефіціарного власника та вжиття слушних заходів 
для перевірки такої особи таким чином, щоб зобов’язаний суб’єкт у достатній мірі знав, 
ким є бенефіціарний власник, у тому числі, що стосується юридичних осіб, трастів, 
компаній, фондів та подібних юридичних форм, вжиття слушних заходів для розуміння 
структури власності та контролю клієнта; оцінку і, якщо прийнятно, одержання 
інформації щодо мети чи планованого характеру ділових відносин; проведення 
постійного моніторингу ділових відносин, у тому числі ретельний аналіз операцій, що 
здійснюються в ході таких відносин, з тим, щоб забезпечити відповідність таких 
операцій знанням зобов’язаного суб’єкта про клієнта, профіль бізнесу та ризиків, у тому 
числі, де прийнятно, джерело коштів, а також забезпечити підтримання документів, 
даних або інформації в актуальному стані. Перевіряється також, щоб будь-яка особа, яка 
стверджує, що діє від імені клієнта, була уповноважена на це.  

Важливо зазначити, що в Україні у 2014 році прийнято новий закон «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 
[4]. Він, зокрема, спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, 
суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового 
механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а 
також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для 
надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, 
перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими 
незаконними фінансовими операціями. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» [5] (стаття 64) встановлює 
обов'язок щодо ідентифікації клієнтів. Банкам забороняється: відкривати та вести 
анонімні (номерні) рахунки; встановлювати кореспондентські відносини з банками-
оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами-нерезидентами, що 
підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками; вступати в договірні 
відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з 
банківськими металами, з готівковими коштами) з клієнтами у разі коли виникає сумнів 
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стосовно того, що особа виступає не від власного імені та якщо щодо клієнтів 
застосовано міжнародні санкції. Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати: 
клієнтів, що відкривають рахунки в банку; клієнтів, які здійснюють фінансові операції, 
що підлягають фінансовому моніторингу; клієнтів, які проводять перекази без відкриття 
рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або на суму, еквівалентну 
зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, 
одиницях вартості, але є меншою ніж 150000 гривень; клієнтів, що здійснюють фінансові 
операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 150000 
гривень, або у сумі, еквівалентній зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, 
банківських металах, інших активах; клієнтів, що укладають з банком кредитні договори, 
договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) 
індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком тощо.  

Банк здійснює ідентифікацію, верифікацію клієнта і вживає заходів відповідно до 
законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, до відкриття рахунка клієнту, укладення 
договорів чи здійснення фінансових операцій. Він має право витребувати, а клієнт 
зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або 
верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають 
фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, 
які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у 
сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

У разі ненадання клієнтом документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або 
верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 
моніторингу, рахунок не відкривається, договори (фінансові операції) не укладаються 
(не здійснюються). Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) 
договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи 
проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого 
ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 

Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта, 
вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки 
клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних 
осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Банк 
зобов'язаний витребувати інформацію про клієнта, необхідну для аналізу відповідності 
фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану. 

Таким чином, як акти Європейського Союзу, так і національне законодавство України 
встановлюють порядок здійснення банками певних дій, що можуть суттєво допомогти 
правоохоронним органам виявити та розкрити злочини, пов’язані із легалізацією будь-
яких коштів, одержаних злочинним шляхом, включаючи вкрадені бюджетні кошти. 
Відзначаючи існування досить якісної правової бази для вирішення вказаних питань, 
необхідно наголосити на необхідності підвищення ефективності реалізації законодавства 
у вказаній сфері. 
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АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄС 
ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Банківський сектор економіки України та його ефективне функціонування, а саме рух 
акумульованих фінансових ресурсів, його розвиток, зменшення рівня злочинності та 
запобігання використання банківських установ для відмивання коштів і фінансування 
тероризму мають вплив на рівень фінансової безпеки держави. А на її забезпечення має 
негативний влив наявність численних загроз у сфері банківської діяльності. Появі нових 
загроз фінансовій безпеці в банківській сфері сприяють такі фактори як:  глобалізація, 
новітні інформаційні технології, прогалини та колізії в регламентації банківської 
діяльності, відсталість функціонування національних фінансових ринків від світових. В 
свою чергу загрози банківській безпеці є, також і загрозами фінансовій безпеці всієї 
держави. Подолання загроз фінансовій безпеці можливе за якісного нормативного 
регулювання, яке поки що в Україні не настільки досконале, як наприклад, в країнах 
Європейського Союзу. Оскільки Україна взяла курс на Євроінтеграцію, то адаптація 
банківського законодавства України до вимог Європейського Союзу є передумовою не 
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лише успішного вступу України до Європейського Союзу, а і забезпечення фінансової 
безпеки банківської сфери та фінансової безпеки держави. 

Тож, питання адаптації банківського законодавства України до вимог Європейського 
Союзу набувають першочергового значення та потребують дослідження науковцями 
даної сфери. 

Проблематику фінансової безпеки банків і банківського сектору, а також адаптації 
банківського законодавства України до вимог Європейського Союзу вивчали такі 
вітчизняні вчені, як Б. Криволапов, В.Коваленко, В.Краліч, І.Крупка, Л.Патєрікіна, 
М.Єрмошенко, М.Зубок, Н.Наточеева, О.Пластун, О.Кириченко, О.Колодізєв, 
О.Пластун, О.Штаєр, Р.Вовченко, Р.Гриценко, С.Яременко, Т.Болгар. 

В працях названих науковців  досліджувались забезпечення фінансової безпеки 
банківського сектору, загрози економічній і фінансовій безпеці банків та удосконалення 
нормативно-правової бази, що регламентує фінансову безпеку. Але, питання адаптації 
банківського законодавства України до вимог Європейського Союзу не є досить 
дослідженим, хоч і є на сьогодні одним з першочергових.  

Так, закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства  Європейського Союзу» в п’ятому розділі визначає банківське 
право однією з пріоритетних сфер, які потребують адаптації до вимог ЄС[1].  

Науковці визначають безліч загроз фінансовій безпеці держави, які виникають у 
банківській сфері, серед них такі: 

 загрози, пов’язані з порушеннями банківської дисципліни, етики і порядку 
ведення банківської діяльності; 

 загрози, пов’язані з криміналізацією національної економіки загалом і 
банківського сектору зокрема: легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом[6, 
c.116];  

 загрози, пов’язані з низько регламентацією діяльності банківських груп[7,c.183]; 

 загрози, пов’язані з низьким розвитком нормативно-правової бази щодо 
використання електронних грошей; 

 загрози розголошення конфіденційної інформації[8].  
Вище перераховані загрози негативно впливають не лише на фінансову безпеку 

банківської сфери, а й на фінансову безпеку держави, одним із вирішення даної 
проблеми може бути адаптація банківського законодавства України до вимог 
Європейського Союзу, зокрема, імплементація наступних важливих для банківського 
сектору актів: 

- Директиви 2002/87/ЄС щодо нагляду за банківськими групами, що дозволить 
контролювати діяльність банківських груп (спільного контролера)[2]; 

- Директиви 2009/110/ЄС, яка встановлює  нагляд за діяльністю установ, які 
працюють з електронними грошима[3]; 

-Директиви 2015/849/ЄС[4] та Регламенту 2015/847/ЄС, оскільки дані документи 
містять положення про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму[5]. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що адаптація банківського 
законодавства України до вимог ЄС є важливою складовою забезпечення фінансової 
безпеки держави, оскільки положення більшості актів ЄС сприяють забезпеченню 
фінансової безпеки в банківській сфері, що матиме позитивний вплив на фінансову 
безпеки держави зокрема. 
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О.Ю. Димінська,  
кандидат юридичних наук, доцент 

Хмельницький університет управління та права,  
 

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 

 
Захист прав споживачів є пріоритетним напрямком політики ЄС та формування 

європейської правової системи. Вітчизняне законодавство також встановлює додаткові 
посилені заходи захист у цій сфері, зважаючи на розвиток усіх видів комерційної 
діяльності, в тому числі у сфері інтернет торгівлі, а також банківських послуг. 

Підтвердженням посиленої уваги до захисту прав споживачів є той факт, що цей 
напрям виступає предметом співробітництва України та ЄС і включений до 
пріоритетних сфер адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС (розділ 5 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄЄ ), гл. 
20 Розділу 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄЄ. 

Захист прав споживачів відіграє важливу роль у сфері банківських послуг, зважаючи 
на різноманітність правочинів, що укладаються у цій сфері. Захист прав споживачів 
банківських послуг має низку особливостей порівняно із захистом прав споживачів в 
інших сферах, оскільки специфічним є об’єкт правовідносин. Зважаючи на це, ЄС має 
розгалужену систему нормативних актів у цій сфері, що стосуються споживчого 
кредитування, здійснення фінансових послуг, електронних переказів коштів, 
забезпечення гарантування вкладів та інших. 

Залежно від виду банківських послуг та особливостей їх регулювання в ЄС та 
нормативно-правових актах України виділяють такі напрями захисту прав споживачів; 1) 
захист прав споживачів у сфері споживчих кредитів; 2) захист прав споживачів у сфері 
використання спеціальних платіжних засобів; 3) захист прав вкладників банків/  

Відповідно до Додатку XXXІХ до Проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
Положення Директиви 2008/48/ЄС мають бути впроваджені протягом 3-х років з дати 
набрання чинності цією Угодою. Норми зазначеної Директиви мають низку 
принципових положень, що відрізняються від раніше врегульованих Директивою Ради 
ЄС 87/102/ЄЕС, а також вітчизняне законодавство не повною мірою відповідає 
зазначеному нормативному акту. 

Захист прав споживачів у сфері використання спеціальних платіжних засобів з 
розвитком ринкових відносин та поширенням систем безготівкових платежів відіграє 
дедалі важливішу роль. 

Розвиток нових платіжних засобів в країнах ЄС має особливе значення. На цей факт 
зверталася увага ще в комюніке Комісії «Європа може зробити потужний крок вперед: 
нові платіжні картки», надісланому до Ради 12 січня 1987 р. Впровадження таких засобів 
сприяє розвитку сфери банківських послуг, телекомунікаційної та інформаційної галузей 
промисловості. Їх широке використання знаходиться також у контексті процесів 
фінансової та валютної інтеграції в межах ЄС. Спеціальні платіжні засоби забезпечують 
вільний рух товарів та капіталів в ЄС. Разом з тим, всіляко підтримуючи модернізацію 
платіжних засобів, інституції та органи ЄС усвідомлюють, що тільки споживачі мають 
право вирішувати питання використання або невикористання відповідних технічних 
розробок. Крім того, у зв’язку з їх впровадженням виникає нагальна потреба встановити 
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засади забезпечення практики чесних стосунків між відповідними фінансовими 
установами, торгівцями та споживачами. 

Відповідно до положень ст. 17 Закону про захист прав споживачів споживач має 
право на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму 
роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, 
установлених законодавством України. 

Електронні гроші відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 
2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування, здійснення та пруденційний 
нагляд за діяльністю установ, що працюють з електронними грошима, шо вносить зміни 
до Директив 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС і припиняє дію Директиви 2000/46/ЄС означають 
електронно, в тому числі магнетично, накопичену грошову вартість, яка представлена 
вимогою до емітента і яка після отримання коштів випускається з метою здійснення 
платіжних трансакцій, як зазначено в п. 5 ст. 4 Директиви 2007/64/ЄС і приймається 
фізичною чи юридичною особою, що не є емітентом електронних грошей. 

Загальні засади використання спеціальних платіжних засобів в Україні та захисту 
прав споживачів відповідних послуг визначені, передусім, Законом України «Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. та Положенням про 
здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, затвердженого 
постановою правління Національного банку України від 5 листопада 2014 р. № 705. 

Acquis ЄС встановило низку вимог до форми договорів, які укладаються між 
емітентами електронних платіжних засобів та споживачами. Вони повинні бути виконані 
у письмовій формі. Умови договору повинні викладатися легко зрозумілими словами та 
у ясній для читання формі, мовою або мовами, які звичайно використовуються для 
складення документів, призначених до відповідних або подібних потреб в тих регіонах, 
де ці умови договору пропонуються. Всі умови, які містяться у положеннях договору, 
підлягають вільному обговоренню. 

Платіжний пристрій може бути виданий представникові суспільства не інакше як у 
відповідь на заяву останнього, зроблену стосовно цього. Договір між емітентом та 
контрактним користувачем вважається таким, що укладений, з моменту, коли заявник 
отримує платіжний пристрій та копію ухваленого ним договору. 

Низка положень нормативно-правових актів України не повною мірою відповідають 
acquis ЄС. Так, Рекомендацією 88/590/ЄЕС передбачено, що жоден платіжний пристрій, 
чи то у формі пластикової картки, чи іншої системи, не може бути виданий 
представникові суспільства інакше, як у відповідь на заяву з боку цієї особи. Договір, 
укладений між особою та емітентом платіжного пристрою, не повинен накладати на 
заявника зобов’язань до того моменту, як він отримає пристрій, а також ознайомиться з 
умовами договору. Крім того, в зазначеній Рекомендації підкреслюється, що оскільки 
споживач не має засобів, що надавали б йому можливість доступу до записів про 
операції, що здійснювалися за допомогою платіжного пристрою, то, відповідно, функція 
довести та показати, що операція була точно записана та внесена на рахунки, а не 
зазнала на собі зіпсовуючого впливу в результаті технічної поломки або іншого дефекту, 
лягає на емітента. 

Зазначені положення необхідно імплементувати в Україні шляхом внесення 
відповідних змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», 
а також доповнення Закону про захист прав споживачів нормами щодо прав споживачів 
при використанні спеціальних платіжних засобів. 
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13 січня 2016 року набула чинності друга платіжна директива ЄС - Revised Directive 
on Payment Services (PSD2). Незважаючи на назву, дана директива не є поступальним 
розвитком PSD1. Навпаки, вона обмежує можливості вже існуючих інститутів і жорстко 
спрямовує розвиток фінансової галузі в одному єдиному напрямку. Директива регулює 
платіжні послуги, ключові права споживачів, принципи взаємодії учасників ринку і 
закладає основу для абсолютно нової фінансової системи в тому сенсі. 

Ключовим новелами PSD2 є визнання власником рахунків та належними до них 
даними кінцевого клієнта. Відповідно, банки позбавляються привілеїв бути їх 
власниками і отримувати від них дохід. Директива зобов'язує провайдерів фінансових 
послуг на території ЄС безкоштовно надавати доступ будь-якій уповноваженій клієнтом 
стороні до розрахункових рахунків клієнта з метою отримання інформації та здійснення 
платежів. Для цього потрібно лише отримання згоди власника рахунку. 

У зв’язку із чим на сьогодні виникають обґрунтовані побоювання, що клієнти стануть 
значно рідше вдаватися до посередництва банків. На сьогоднішній день конкретні деталі 
та інструкції по застосуванню нових норм не до кінця з'ясовані, оскільки їх розробка, за 
яку відповідальна Європейська служба банківського нагляду, все ще не завершена. При 
цьому найбільші дискусії ведуться навколо стандартів ідентифікації клієнта і 
забезпечення захищеного зв'язку. Для цього розділу директиви встановлені свої терміни: 
він може бути остаточно затверджений не раніше 2019 року, тобто майже на рік пізніше 
набрання чинності інших розділів PSD2.  Також варто зазначити, що, незважаючи на те, 
що вказана директива не передбачена текстом Угоди про асоціацію як необхідна для 
приведення національного законодавства до законодавства ЄС, однак очевидно, що 
вітчизняній банківській системі доведеться стикатись з її наслідками при роботі з 
іноземними банками та клієнтами, а також при перспективі вступу України до ЄС, 
потреба у приведенні у відповідність національного законодавства у цій сфері виникне, 
тому важливо вже сьогодні розробляти паралельні правові механізми, що дозволять 
вітчизняному споживачу банківських послуг повною мірою користуватись такими 
послугами, в тому числі за рахунок оплати послуг та переказу коштів на рахунки, що 
міститимуться в країнах ЄС. 

Незважаючи на те, що на сьогодні захист прав споживачів є однією з найменш 
проблемних сфер адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, 
залишається чимало питань, особливо щодо розвитку електронних засобів платежів та 
електронної комерції, що потребують ґрунтовного аналізу та практичних підходів до 
формування оновленого вітчизняного законодавства у цій сфері. 

 
Ю.В. Касперович, 

кандидат економічних наук, 
Національний інститут стратегічних досліджень 

 
ЗВІТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ПРО СТАН РАХУНКІВ 

НЕРЕЗИДЕНТІВ В ЦІЛЯХ ОПОДАТКУВАННЯ 
 
Проблематика ухилення від оподаткування впродовж останніх десятиріч набула 

глобального масштабу і відтак розпочала вирішуватися на наддержавному рівні. ОЕСР 
разом із запровадженням плану BEPS активно сприяє автоматичному обміну податковою 
інформацією, створюючи правові рамки, розробляючи технічні стандарти, забезпечуючи 
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керівництво та навчання, прагнучи до покращення на практичному рівні. Європейський 
союз підтримав дану ініціативу Директивою Ради ЄС 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 р. 
Про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС щодо обов'язкового автоматичного обміну 
інформацією у сфері оподаткування. 

Законом від 17.12.2008 р. № 677-VI Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 
про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах і вона набрала чинності 
для України з 01.07.2009 р. Статтями 5, 6, 7 Конвенції передбачено три форми обміну 
податковою інформацією: обмін інформацією на прохання, автоматичний обмін 
інформацією, спонтанний обмін інформацією. На даний час Порядок обміну податковою 
інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами 
іноземних країн врегульований Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2012 р. 
№ 1247. Згідно Звіту про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби 
України на 2015 р., у ході обміну податковою інформацією опрацьовано 1093 пакети 
документів за спеціальними письмовими запитами, направленими компетентним 
органом України, і 763 пакети, що стосуються запитів, ініціаторами яких виступали 
зарубіжні компетентні органи. У звіті за 2016 р. відповідних показників не містилося. 
Автоматичний обмін податковою інформацією не розпочинається через програмно-
технічну неготовність ДФС її збирати, обробляти та обмінюватися нею. 

У 2014 р. ОЕСР та G20 затвердили Загальний звітний стандарт (CRS) [1], який стане 
основою для щорічного автоматичного обміну інформацією між податковими органами 
країн про фінансові рахунки, власниками яких є їх резиденти. 102 юрисдикції публічно 
взяли на себе зобов'язання впровадження CRS, 49 – намір розпочати обмін з вересня 
2017 р. та ще 53 – у вересні 2018 р. 

Для успішного впровадження CRS вимагається внутрішнє законодавство, щоб 
забезпечити правильне визначення фінансових установ та звітування про рахунки 
нерезидентів, та міжнародна правова база для автоматичного обміну CRS інформацією. 
Переважним напрямком впровадження міжнародної правової бази є використання 
Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією 
про фінансові рахунки (CRS Multilateral Competent Authority Agreement, CRS MCAA), яка 
визначає обсяг, строки, формат та умови обміну інформацією CRS і базується на 
Багатосторонній конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових 
справах (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) – головному 
інструменті співробітництва в податкових справах. На даний час 95 юрисдикцій 
підписали CRS MCAA. В Україні заплановане її підписання на ІІ кв. 2019 р. 

Незважаючи на те, що CRS MCAA є багатостороннім договором, обмін відносинами 
для інформації про CRS має двосторонній характер і активований, коли в обох 
юрисдикціях існують внутрішні рамки для обміну CRS інформацією, і вони включили 
один одного до переліку партнерів з обміну. 

ОЕСР висуває чотири основні вимоги для імплементації Стандарту: 
1. Переклад правил звітування та забезпечення належної сумлінності (due diligence) у 

внутрішнє законодавство, включаючи правила забезпечення їх ефективної імплементації. 
2. Вибір правової основи для автоматичного обміну інформацією. 
3. Введення в дію IT і адміністративної інфраструктури та ресурсів. 
4. Захист конфіденційності та охорона даних. 
У широкому сенсі фінансові установи подають інформацію до податкової 

адміністрації юрисдикції, в якій вони знаходяться. Інформація складається з деталей 
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фінансових активів, якими вони володіють від імені платників податків з юрисдикцій, із 
якими податкова адміністрація обмінюється інформацією. Надалі податкові адміністрації 
обмінюються цією інформацією. 

Очікується, що кожна юрисдикція матиме єдиний список фінансових установ і 
рахунків низького ризику (виключені рахунки, наприклад, малоцінні електронні грошові 
рахунки) по відношенню до Стандарту, і що ці списки будуть опубліковані. Глобальний 
форум також буде оцінювати особливі списки юрисдикцій для забезпечення виконання 
умов Стандарту.  

Звітують наступні фінансові установи: банківські установи – ощадні банки, 
комерційні банки, ощадні та позикові асоціації чи кредитні союзи; депозитарні 
організації – депозитарні банки, брокери, центральні депозитарії цінних паперів; 
інвестиційні компанії, що інвестують, реінвестують та торгують фінансовими 
інструментами; компанії зі страхування життя.  

Не звітують: центральні банки, низько-ризикові фінансові установи – деякі пенсійні 
фонди, кваліфіковані емітенти кредитних карт, документовані довірчим власником 
трастові фонди, фінансові установи з локальною клієнтською базою, локальні банки, 
фінансові установи з тільки малоцінними рахунками, спонсоровані інвестиційні компанії 
та контрольовані іноземні компанії закритого типу та ін. 

Юрисдикціям також буде необхідно визначити формат, в якому вони вимагатимуть 
від фінансових установ повідомляти інформацію. У той час як Стандарт не призначає 
підхід, юрисдикції можуть забажати використовувати той же формат, в якому Стандарт 
вимагає інформацію для обміну (CRS-схема), щоб усунути необхідність для податкової 
адміністрації переформатовувати дані для обміну (які мають бути відповідно до CRS-
схеми). Цілком ймовірно, що знадобляться консультації з фінансовими установами для 
встановлення формату. При розгляді формату для використання має бути якнайбільше 
забезпечена максимальна консистенція щодо вимог іншої звітності (внутрішньої або по 
відношенню до нерезидентів), щоб забезпечити максимальну ефективність. Наприклад, 
CRS-схема практично ідентична FATCA-схеми з точки зору структури і змісту, обидві 
схеми використовують XML (розширювана мова розмітки). Тому для податкових 
органів і фінансових установ, які будуть звітувати та обмінюватися інформацією в 
рамках FATCA (the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act), з метою використання CRS-
схеми, швидше за все, не буде потрібно значних додаткових інвестицій. 

Перед відправкою інформації до податкового органу фінансові установи мають 
гарантувати, що мають відповідну експлуатаційну безпеку для збереження даних. Вона 
включає добрі управлінські, організаційні та операційні процедури, а також технічні 
заходи в тому числі апаратних і програмних засобів. В ідеалі безпека повинна 
управлятися таким чином, що узгоджується з кращими стандартами практики, такі як 
остання серія стандартів з інформаційної безпеки ISO 27000. 

Перед відправкою до інших юрисдикцій, дані повинні бути оброблені податковим 
органом для подальшої передачі: складанням всіх звітів, отриманих від фінансових 
установ, а потім сортуванням їх за партнерами по автоматичному обміну для подальшої 
передачі. Інформація повинна бути відправлена партнерам по автоматичному обміну до 
кінця вересня року, наступного за звітним. Для забезпечення узгодженості та 
передбачуваності Стандарт передбачає для юрисдикцій використання стандартизованого 
формату при відправці інформації (CRS-схема).  
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Від звітуючої фінансової установи не вимагається зберігати паперову копію зібраних 
в рамках процедур належної обачності (due diligence) з документальних доказів, але вона 
може так робити. Відділ фінансової установи може зберегти оригінал, завірену копію, 
або фотокопії документальних доказів або замість цього запис типу та дату перевіреної 
документації, а також документ ідентифікаційного номеру (якщо він є) (наприклад, 
номер паспорту). 

За результатами застосування тесту на резидентство може виявитися так, що власник 
рахунку має дві адреси проживання. Наприклад, стосовно банківського рахунку, що 
зберігається в Країні А, банк може мати дві адреси, що відповідають вимогам у випадку, 
коли резидент Країни B працює і проживає половину свого часу в Країні B та Країні C. У 
такому випадку може бути запропонована само-сертифікація, або обліковий запис може 
бути повідомлений усім звітуючим юрисдикціям, де є адреса резидентства. 

Фінансова установа не зобов'язана надавати клієнтам податкову консультацію або 
проводити юридичний аналіз для визначення обґрунтованості само-сертифікації. 
Натомість, як передбачено в Стандарті, для нових рахунків фінансова установа може 
покладатися на зроблену клієнтом само-сертифікацію, якщо вона не знає або не має 
підстав знати, що сертифікація є некоректною або ненадійною. Тест «розумності» буде 
базуватися на інформації, отриманій у зв'язку з відкриттям рахунку, включаючи будь-яку 
документацію, отриману згідно з процедурами верифікації AML/KYC (боротьба з 
відмиванням коштів / знай свого клієнта). Стандарт також стверджує, що юрисдикції-
учасниці, як очікується, допоможуть платникам податків визначати та надавати їм 
інформацію стосовно їх резидентства для цілей оподаткування. ОЕСР сприяє такому 
процесові шляхом централізованого розповсюдження інформації на Порталі 
автоматичного обміну. Фінансові установи також можуть скеровувати клієнтів до цієї 
інформації [2]. 

Стандарт дозволяє для само-серифікації відповідь «так/ні» на запитання про 
податкове резидентство. Само-сертифікація може бути завершена на підставі відповіді 
«так/ні», щоб записати податкову юрисдикцію клієнта замість того, щоб вимагати 
заповнення порожнього поля. Стандарт не визначає, яким чином інформація про 
податкове резидентство необхідна бути зібрана, але передбачає, що інформація щодо 
податкового місця проживання не може бути попередньо заповненою. Наприклад, щоб 
завершити само-сертифікацію, клієнту може бути поставлене питання про те, чи є 
юрисдикція, в якій відкривається рахунок, єдиною податковою резиденцією власника 
рахунку, із додатковими питаннями лише в тому разі, якщо відповідь «ні» [3]. 

На виконання Указу Президента України від 28.04.2016 р. № 180/2016 була утворена 
робоча група для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової 
бази і переміщенню прибутків за кордон. Станом на кінець жовтня ц.р. відповідний 
законопроект перебуває на стадії експертного доопрацювання.  

Водночас паралельно з метою міжнародного автоматичного обміну інформацією з 
податкових питань паралельно вже зареєстровано проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України № 6503 від 25.05.2017 р. Новою статтею 127-1 
передбачено накладення штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян за недодержання фінансовою установою порядку та (або) незастосування 
заходів для встановлення податкового резидентського статусу клієнтів, 
вигодоодержувачів та осіб, що прямо чи опосередковано їх контролюють в межах 
міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань. Згідно 
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доповнення статті п.2 до статті 128, неподання або подання банками чи іншими 
фінансовими установами відповідної інформації з порушенням порядку, об’єму або 
строків надання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2000 НМДГ. 

Автоматичний обмін інформацією разом з іншими заходами BEPS є основою т.зв. 
«податкової революції» ОЕСР, яка в усьому світі вже найближчим часом сприятиме 
радикальному вирішенню проблеми ухилення від податків та збільшення добровільності 
їх сплати. В Україні збір інформації за стандартом CRS та звітів CbCR з ТЦ для компаній 
з доходом понад 50 млн євро найбільш ймовірно розпочнеться роком раніше, ніж 
періоди їх обміну. 
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АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО AСQUIS ЄС ТА РОЛЬ НБУ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Європейська інтеграція для України – чіткий орієнтир для реалізації національних 

інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій 
у світовій системі міжнародних відносин. Більше того, це не ефемерне поняття, а велика 
щоденна робота над вдосконаленням норм і процедур роботи державних органів, 
регульованих ними ринків, а також розвитку та посилення співпраці з європейськими 
інститутами. 

Стратегічна мета НБУ – входження до єдиного внутрішнього ринку фінансових 
послуг ЄС. Для цього він імплементує норми Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
[1], відповідно до плану-графіку впроваджує передбачені нею підходи з наближення 
фінансового сектору України до стандартів ЄС, поступово приводить національне 
законодавство у відповідність до права ЄС. Запровадження міжнародних стандартів для 
ефективного та прозорого регулювання банківського сектору, зокрема принципів 
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Базельського комітету, рекомендацій Групи FATF, положення Угод Організації 
економічного співробітництва і розвитку. Нещодавно НБУ прийняв плани імплементації 
ключових актів ЄС у фінансовому секторі. Також регулятор має чіткі покрокові плани 
впровадження правил ЄС щодо здійснення нагляду за діяльністю кредитних установ, 
обігу електронних грошей, санації банків тощо. 

Завдяки проекту EU-FINSTAR, що реалізується з 2015 року, НБУ отримує технічну 
допомогу ЄС для реалізації реформи фінансового сектору. Проект підтримує заходи 
НБУ та інших фінансових регуляторів з модернізації фінансового сектору та 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Комплексної програми 
розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Проект EU-FINSTAR покликаний 
допомогти фінансовим регуляторам України створити сектор фінансових послуг, який 
буде здатний забезпечити стабільні, безпечні та ефективні фінансові ринки для 
повноцінного входження до єдиного внутрішнього ринку з ЄС. 

Проект EU-FINSTAR складається з дев’ятьох компонентів та включає актуальні 
завдання, які стоять перед регуляторами України у процесі реформування фінансового 
сектору, а саме: запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 9) 
для банківського сектору; таксономії FINREP-XBRL; зміцнення засад грошово-кредитної 
та фінансової статистики; запровадження консолідованого нагляду; зміцнення 
макропруденційного нагляду та фінансової стабільності; створення необхідних 
передумов для поступового введення вільного руху капіталу; регулювання аудиторської 
діяльності; запровадження програми компенсацій інвесторам; імплементація принципів 
Базеля ІІ у банківський нагляд [2]. 

До того ж банківський регулятор імплементує практику ЄС у сфері: грошово-
кредитної і фінансової статистики; ліцензування і нагляду за фінансовими групами та 
конгломератами; макропруденційного нагляду; запобігання системним ризикам; 
управління ризиками в банках України; оцінки достатності внутрішнього капіталу. 

У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та 
реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року 
(постанова Правління НБУ № 391 від 18 червня 2015 р.) НБУ продовжує імплементувати 

норми директив ЄС за підтримки ЄС. Головна мета Комплексної програми  розбудова в 
Україні повноцінного, дієвого та ефективного фінансового ринку, збалансування всіх 
його сегментів, розбудова інфраструктури та зміцнення стійкості до загроз [3]. 

В основу Комплексної програми покладено базові принципи регуляторної 
апроксимації фінансових послуг України до правил та норм ЄС, лібералізації фінансових 
ринків та набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг. 
Комплексна програма активно реалізується НБУ та іншими регуляторами за технічної 
допомоги міжнародних партнерів та донорів в особі Світового банку, ЄБРР та ЄС, а 
також включає вичерпний перелік актів Європейського Союзу у сфері фінансових 
послуг, які передбачено імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Обсяг реформ, які впроваджуються у фінансовому секторі Україні, 
підтримуються не лише ЄС, але й іншими міжнародними партнерами, які відзначають 
амбітні цілі та значний прогрес у реформуванні фінансового сектору країни. Заходи 
Комплексної програми здійснюються за трьома ключовими напрямками: (1) 
забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансового сектору; (2) 
розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку; (3) захист прав 
споживачів та інвесторів фінансового сектору.  
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На даний час в ЄС Базельським комітетом запроваджуються Треті методичні 
рекомендації щодо банківського регулювання (Базель-ІІІ), які з’явилися як відповідь на 
світову фінансово-економічну кризу. Базель-ІІІ акцентує увагу на таких аспектах 

банківської діяльності, як: (1) посилення вимог до якості капіталу  формування 
«антициклічного буферу» капіталу; (2) запровадження коефіцієнту левериджу 
(відношення обсягу позичкових коштів до власних) на рівні 3% та нових коефіцієнтів 
ліквідності: коефіцієнту ліквідного покриття та коефіцієнту чистого стабільного 
фінансування; (3) реформування механізмів гарантування вкладів населення; 4) 
продовження діалогу із регуляторами банківської діяльності з країн ЄС [4]. 

Вважаємо, що основними векторами адаптації законодавства України в сфері 
банківської діяльності до aсquis ЄС повинні стати:  

1. Розробка механізму попередження та зниження ризиків, що можуть бути додатково 
привнесені до вітчизняної банківської системи у зв’язку з розширенням 
євроінтеграційних процесів, та інструментів його реалізації, а саме: удосконалити 
законодавчо-нормативне забезпечення щодо умов і порядку допуску іноземних банків на 
внутрішній ринок банківських послуг України, зокрема, в частині відповідальності 
материнських установ з країни походження за діяльність їх дочірніх банків в країнах 
перебування; удосконалити методику розрахунку нормативів достатності капіталу та 
вимог до капіталу банків відповідно до вимог Базельської угоди про капітал та 
відповідних Директив ЄС із наданням банкам часу для адаптації до нових вимог; 
удосконалити нормативно-праве забезпечення при здійсненні стрес-тестування банків на 
основі використання методик, що впроваджені та діють в ЄС. 

2. Удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в умовах 
посилення інтеграції України до європейської економічної спільноти, а саме: 
продовжити структурну реорганізацію НБУ в частині нагляду за діяльністю банків і 
підтримання фінансової стабільності та реорганізації інших функцій, що покладені на 
НБУ, з урахуванням передового міжнародного досвіду; формувати макропруденційний 
механізм аналізу, моніторингу і контролю стану банківської системи, що дозволить 
завчасно виявляти фактори ризиків і вразливі сектори; розробити систему ранньої 
діагностики можливого негативного впливу діяльності окремих банківських установ на 
стабільність і ефективність розвитку банківської системи України; підвищити рівень 
координації цілей та заходів державних органів нагляду за фінансовою системою; 
розробити механізм активізації кредитної підтримки банками розвитку реального 
сектора економіки з залученням ресурсів з ЄС на пільгових умовах (синдиковане 
кредитування); 

3. Продовження діалогу із регуляторами банківської діяльності з країн ЄС, а саме: 
сприяти укладанню протоколів про взаємодію із органами банківського регулювання та 
нагляду країн ЄС, що виступають країнами походження для банків, які мають дочірні 
структури та представництва в Україні; сприяти реалізації програм обміну досвідом, 
навчання та стажування банківських фахівців в центральних банках країн ЄС; 
забезпечити підвищення рівня координованості заходів макропруденційного нагляду 
України із відповідними заходами зарубіжних країн. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ – СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 

Теоретико-методологічне питання про визначення функцій органів публічної влади – 
суб’єктів фінансових правовідносин є досить важливим та актуальним на сучасному 
етапі розвитку національної доктрини фінансового права, оскільки його комплексне 
вирішення дає змогу встановити систему цілей та завдань, а відповідно – обсяг 
компетенції, який належить органам публічної влади у системі фінансових 
правовідносин, у тому числі – з метою доцільного обмеження їх втручання у діяльність 
суб’єктів господарювання, але із збереженням необхідних функцій та повноважень, що 
безпосередньо випливають з функцій права та функцій держави, і є притаманними саме 
публічно-правовій складовій реалізації норм фінансового права у сучасних умовах 
розбудови в Україні правової, демократичної, соціальної держави.  

З точки зору лексичної етимології термін «функція» має декілька значень. Зокрема в 
«Словнику російської мови» – це робота, яку виконує орган, обов’язки, коло діяльності, 
призначення, роль [1, с. 124]. Поняття «функція», як видно з цього означення, певною 
мірою схоже з поняттям «вид діяльності», внаслідок чого деякі автори використовують 
їх як цілком тотожні [2, с. 278]. 

У межах одного виду діяльності може бути декілька підвидів, які відрізняються 
характерним набором компонентів, із яких вона складається. Вся діяльність органів 
публічної влади та їх посадових осіб з точки зору теорії державного управління, на наш 
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погляд, так чи інакше належить до розумової праці. Однак у її межах можна виділити 
кілька підвидів: законопроектну роботу, аналітичну роботу, правоохоронну діяльність, 
пряме бюджетне розпорядництво тощо. 

Варто відзначити, що у широкому науковому значенні термін «функція» (від лат. 
function – виконання, здійснення) було введено Г. Лейбніцем як «відношення двох 
об’єктів, у якому зміні одного відповідає зміна іншого» [3, с. 75]; «зовнішній прояв 
якостей якого-небудь об’єкта у даній системі відносин» [4, с. 526]. В юридичній 
літературі вказаний термін набув іншого значення, загальним визначенням якого є 
«обов’язок, коло діяльності; призначення, роль» [5, с. 556]. 

Таким чином, можна погодитися з висловленим О. І. Масензовим концептуальним 
твердженням фундаментального методологічного характеру, що в організаційно-
інституціональному сенсі функція відображає загальне призначення того чи іншого 
органу публічної влади та розкривається через конкретні повноваження, нормативно 
надані такому органу, а тому означені правові категорії (функції та повноваження) є 
взаємозалежними та не можуть мати об’єктивного змісту поза одна одної [6, с. 40].  

У соціальному (суспільствознавчому) значенні поняття «функція» має кілька 
тлумачень і в найширшій інтерпретації означає обов’язок виконання певної роботи, 
прояв діяльності, призначення, виконання тощо [7, с. 1449]. Виходячи з подібного 
загального тлумачення, під функцією зазвичай розуміють: 

1. Стійкий спосіб активної взаємодії речей, при якому зміна одних об’єктів спричиняє 
зміну інших. 

2. Роль, що виконується певним елементом соціальної системи для здійснення цілей 
та інтересів соціальних груп і класів. 

3. Залежність між різними соціальними процесами, яка виражається у функціональній 
залежності змінних. 

4. Стандартизована соціальна дія, що регулюється певними нормами і контролюється 
соціальними інститутами [8, с. 397]. 

У теорії державного управління, висновки та узагальнення якої є досить близькими за 
сенсом до адміністративно-правових уявлень про організацію діяльності органів та 
посадових осіб публічної влади, під функціями розуміють основні базові види 
діяльності, які повинні здійснюватися управлінцями, тобто функції управління – це 
основа для формування структури управлінської системи і взаємодія її компонентів [9, с. 
61; 10, с. 8]. 

Водночас функції як певні види діяльності органів публічної влади регулюються та 
регламентуються чинними нормативно-правовими актами. 

У цьому контексті слід зазначити, що під функціями права О. Ф. Скакун розуміє 
«основні напрямки і систему способів впливу права на суспільні відносини з метою їх 
упорядкування» [11, с. 256], при цьому термін «функціонування права», на думку вченої, 
означає дію права в житті суспільства, втілення його функцій у суспільних відносинах 
[11, с. 257], тобто, іншими словами, йдеться про реальні, практичні аспекти фактичної 
реалізації правових норм у життєдіяльності суспільства через упорядкування конкретних 
правових відносин, у тому числі – фінансово-правових, які є одними з найважливіших та 
ключових для нормальної організації будь-якого соціуму та задоволення його життєво 
важливих інтересів. 

При цьому можна відзначити специфічні ознаки функцій права, а саме: 
1) функції права виражають універсальні ознаки права; 
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2) відображають напрямки його активного впливу на суспільні відносини в 
сполученні зі способами цього впливу; 

3) характеризуються безперервністю і тривалістю дії; 
4) мають на меті упорядкування суспільних відносин, забезпечення прав і обов’язків 

їх учасників [11, с. 257]. 
Якщо аналізувати універсальні ознаки права, іманентно притаманні функціям права 

як загальній правовій категорії, серед них окремо слід відзначити такі, як справедливість, 
нормативність, системність, вольовий характер, загальнообов’язковість, формальна 
визначеність, державна забезпеченість (гарантованість) тощо [11, с. 248-249].  

Отже, зважаючи на особливості предмету дослідження слід розглядати не просто 
поняття «функція» як таке, що відображає призначення будь-якого об’єкту 
матеріального світу, у тому числі – права як системи певних унормованих правил, 
гарантованих державою, а також і адміністративно-правові категорії «функція держави» 
та «функція державного (публічного) органу», оскільки органи публічної влади 
становлять основну групу суб’єктів фінансових правовідносин, які у своїй діяльності 
органічно відображають певне призначення держави як політико-територіальної 
організації суспільства.  
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ПРИНЦИП ЄДИНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ 
БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 
 

На сучасному етапі розвитку, принцип обов'язкового ліцензування (авторизації) 
банківської діяльності став загальновизнаним, про що свідчить його нормативне 
закріплення практично у всіх національних правових системах, а також в Основних 
принципах ефективного банківського нагляду, що прийнятих Базельським комітетом з 
банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків у 2012 р. у новій редакції 
(принципи 4 і 5). 

Пояснюється це тим, що ліцензування є одним з найважливіших засобів 
пруденційного регулювання банківської діяльності, мета якого перш за все – забезпечити 
стабільність і стійкість фінансово-кредитної системи тієї чи іншої держави (що з 
урахуванням тісної інтеграції національних банківських систем і властивого банківській 
діяльності системного ризику є необхідною умовою стійкості світової фінансово-
кредитної системи в цілому), а також захистити права вкладників, інших клієнтів і 
кредиторів банку.  

Як справедливо відзначається у літературі, значимість ліцензування важко 
переоцінити, оскільки саме шляхом встановлення ряду обов'язкових вимог до кредитних 
організацій забезпечується первинний рівень захищеності громадян, суспільства, 
держави [1]. 

Разом з тим, стосовно транскордонної банківської діяльності, ліцензування також є 
засобом регулювання допуску (а іноді - обмеження допуску) іноземних кредитно-
фінансових організацій до здійснення банківської діяльності на території приймаючої 
держави. У зв'язку з цим очевидно, що побудова і функціонування економічного і 
валютного союзів, а також єдиного ринку банківських послуг у рамках того чи іншого 
інтеграційного об'єднання неможливе без впровадження принципу єдиної банківської 
ліцензії (авторизації), який передбачає взаємне визнання банківських ліцензій, виданих 
одною державою - членом цього інтеграційного об'єднання, на території інших держав - 
членів цього ж інтеграційного об'єднання, в яких фактично буде здійснюватися 
банківська діяльність. 

У зв'язку з вищевикладеним безсумнівний інтерес представляє досвід держав - членів 
Європейського Союзу (далі – ЄС), які вперше закріпили принцип єдиної банківської 
ліцензії на наднаціональному рівні в Директиві Ради ЄС № 89/646/ЄС від 15 грудня 1989 
р. «Про координацію законів, правил і адміністративних положень, що регулюють 
порядок організації та діяльності кредитних організацій, і про внесення змін до 
Директиви № 77/780/ЄС» (т. зв. «Друга банківська директива») [8]. В наш час 
вищевказаний принцип закріплений на наднаціональному рівні в Директиві № 
2013/36/ЕU від 26 червня 2013 р. «Про допуск до здійснення діяльності кредитних 
організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних 
фірм» (далі - Директива № 2013/36/EU) [2]. 
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Суть принципу полягає в тому, що кредитна організація, яка отримала ліцензію на 
право здійснення певних видів банківської діяльності (далі - банківська ліцензія) в одній 
державі - члені ЄС (т. зв. «Держава походження»), має право здійснювати зазначені в 
ліцензії види банківської діяльності на території будь-якої держави - члена ЄС (т. зв. 
«приймаюча держава») на підставі цієї банківської ліцензії (ст. 33 Директиви № 
2013/36/EU). Крім того, заходи, що вживаються державою, що приймає, не повинні 
допускати дискримінаційне або обмежувальне поводження з кредитною організацією на 
підставі того, що організація отримала ліцензію в іншій державі - члені ЄС (ст. 49 (3) 
Директиви № 2013/36/EU). 

У літературі розглянутий принцип іменується по-різному: принципом єдиної 
банківської ліцензії (single banking license) [3, p. 212], принципом «єдиного паспорта» 
(single passport) [4, с. 82], принципом взаємного визнання банківських ліцензій [5]. 

Слід зазначити, що принцип єдиної банківської ліцензії поширюється тільки на філію 
(branche) кредитної організації, під якою слід розуміти місце здійснення 
підприємницької діяльності, яке утворює юридично залежну частину організації, що 
здійснює безпосередньо всі або деякі з операцій, властивих діяльності організації (п. 1 
(17 ) ст. 4 Регламенту (EU) № 575/2013 від 26 червня 2013 р. «Про пруденційні вимоги до 
кредитних організацій та інвестиційних фірм» [6]). 

Принцип не діє відносно дочірніх компаній (subsidiaries), які формально є 
самостійними компаніями, проте материнська кредитна організація має можливість 
здійснювати на них вплив одним із способів, зазначених у п. 1 (16) ст. 4 Регламенту № 
575/2013 та ст. 1 Директиви Ради № 83/349/ЄC від 13.06.1983 р. «Про консолідованої 
звітності» [7]. 

Раніше в літературі зверталася увага на те, що незважаючи на відносно усталену назву 
принципу, право ЄС не створює банківської ліцензії Союзу або Європейської 
«федеральної» банківської ліцензії [3, p. 213], а надає юридичну силу банківській 
ліцензії, виданої на території однієї держави - члена ЄС, в рамках всього ЄС. Разом з 
тим, з наданням Європейському центральному банку права вимагати ліцензування 
діяльності кредитних організацій, заснованих у державах - учасницях Єдиного 
наглядового механізму (ст. 4, 14 Регламенту Ради ЄС (EU) № 1024/2013 від 15 жовтня 
2013 р. «Про покладання на Європейський центральний банк визначених завдань, що 
стосуються політики в області пруденційного нагляду за діяльністю кредитних 
установ»), відповідне твердження актуальне тільки щодо кредитних організацій, 
заснованих у державах - членах ЄС, які беруть участь в Єдиному над механізмі, а також 
для фінансових організацій. Вважаємо, що найбільш оптимальною назвою принципу в 
наш час є «принцип єдиної банківської ліцензії, заснованої на доктрині взаємного 
визнання». 

На закінчення хотілося б відзначити, що закріплення державами - членами ЄС на 
наднаціональному рівні принципу єдиної банківської ліцензії стало можливим тільки 
завдяки тому, що цим державам вдалося гармонізувати, а з деяких питань і уніфікувати 
вимоги та підходи до обов'язкового і ефективного пруденційного регулювання і нагляду 
за діяльністю кредитних і фінансових організацій, що здійснюють банківську діяльність 
на території ЄС, встановити єдині мінімальні стандарти пруденційного регулювання (у 
тому числі пруденційні вимоги до капіталу кредитних організацій), а також створити 
правові основи для пруденційного регулювання і нагляду на консолідованій основі та 
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здійснення «домашнього нагляду» (нагляду за діяльністю кредитної організації 
компетентними органами держави походження). 
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АКТУАЛЬНІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

СТАНДАРТІВ БАЗЕЛЬ ІІІ ЩОДО КОНТРЦИКЛІЧНОГО БУФЕРУ КАПІТАЛУ В 
КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE 
 
В умовах потенційних загроз глобальних фінансових криз нещодавно Національним 

банком України оголошено про вироблення і поступове застосування нових посилених 
вимог до капіталу банків з метою наближення до сучасних світових і європейських 
стандартів управління капіталом [1; 2], розроблених у 2010 р. Базельським комітетом з 
банківського нагляду (BCBS). Актуальність цього дослідження зумовлена зробленою в 
ньому спробою внеску до наукового підґрунтя правового регулювання у зазначеній 
сфері і додатково посилюється також відсутністю відповідного вітчизняного досвіду і 
недостатньою вивченістю теми у юридичній науці України.  

Оскільки наукові праці українських юристів на цю тему досі відсутні, автор спирався 
на численні дослідження українських і зарубіжних економістів – науковців та практиків,  

Метою дослідження є висвітлення економіко-правових проблем імплементації 
стандартів Базель ІІІ, які стосуються контрциклічного буферу капіталу, для адаптації 
вітчизняного банківського законодавства до вимог ЄС.  

Досліджуючи тему, автор спирався на популярну на Заході (й досі маловідому в 
Україні) методологію економічного аналізу права. 

Інститут контрциклічного буферу банківського капіталу, який було рекомендовано до 
імплементації в Базелі ІІІ [3], знайшов своє юридичне закріплення в Директиві ЄС № 
2013/36/ЄС від 26.06.2013 р. [4], Регламенті ЄС № 575/2013 від 26.06.2013 р. [5] та 
Регламенті ЄК 710/2014 від 23.06.2014 р. щодо імплементації цієї Директиви [6].  

Адекватна імплементація контрциклічного буферного капіталу відіграє вирішальну 
роль для його ефективності. У цьому контексті важливим є час та розмір змін. Це 
означає, що буфер має сигналізувати про «добрі» та «погані» часи. Він повинен 
накопичуватись у достатньому обсязі у «добрі часи», щоб поглинати втрати під час 
«поганих часів», не викликаючи серйозних навантажень на банківську систему. Підхід 
BCBS передбачає наявність змінної або набору змінних, що відображають перебіг 
фінансових циклів та їх автоматичне використання для зміни вимог до буфера. 
Наприклад, BCBS запропонував використовувати співвідношення між зміною у обсязі 
кредитів для приватного сектору та довгостроковими змінами у ВВП як базовий 
показник. У повністю автоматичному сценарії зміни у передбаченому наборі показників 
автоматично запускають зміни у рівні вимог до буферу. Для підходу, що базується на 
розсуді регулятора, економічні показники грають лише консультативну роль. Навіть 
якщо змінна чи набір змінних визначені заздалегідь, регулятор має широкі повноваження 
щодо поводження з наявними даними та прийняттям рішень. 

У рамках запропонованої М. Коваліком [7] моделі вибору оптимальної системи 
прийняття рішень щодо застосування буфера повинні бути оцінені три основні критерії: 
ефективне використання інформації, несприятливі стимули застосування та проблеми 
комунікацій. Підхід, що базується на основі дискреційності, має чіткі інформаційні 
переваги. Регулятори мають дані як про ефективність банків, так і про загальну ситуацію 
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в економіці, і здатні краще оцінити загальносистемні ризики. Зважаючи на значну 
кількість даних, вони, на власний розсуд, зможуть визначити як необхідні строки, так і 
величину змін вимог до контрциклічного буферу. Проте, цей підхід вважається 
неефективним з точки зору стимулів для впровадження, оскільки регулятори стикаються 
з проблемою неузгодженості економічної політики у часі. З одного боку, їм доведеться 
встановлювати контрциклічні вимоги до буферного капіталу під час «добрих часів», щоб 
уникнути проблем, які можуть виникнути в майбутньому. З іншого боку, вимоги до 
буферів матимуть суттєвий вплив на поточне кредитування. У цьому випадку регулятори 
можуть не бажати встановлювати або підвищувати вимоги до буферів через три 
причини: це знизить поточне економічне зростання, регулятори стикаються з політичним 
тиском, щоб запобігти встановленню буферних вимог (оскільки це сповільнює 
короткострокове економічне зростання), а також вони зіткнуться з протистоянням 
банків. Підхід, що базується на дискретності, може призвести до неефективних 
результатів в контексті непередбачуваності рішень регулятора. Оскільки банки і 
регулятор використовують різні набори економічних показників, банки не можуть 
передбачити рішення регулятора, що зменшує їх можливість збільшувати необхідний 
резервний капітал. 

У Рекомендаціях для національних органів, які реалізують державну політику щодо 
контрциклічного буферу капіталу, BCBS зазначає, що регулятори повинні 
встановлювати мінімальні ненульові контрциклічні вимоги щодо банківського капіталу 
як мінімум за два-три роки до кризи та встановлювати максимальні вимоги до буферів 
(до 2,5% від RWA) до початку кризи. Окрім цього, банки мають дванадцять місяців для 
виконання буферних вимог після того, як регулятори оголосять рішення про рівень 
буфера. Такий період дозволяє банкам залучати додатковий капітал з меншими 
витратами. У період економічного спаду розмір змін відіграє важливу роль. Регулятори 
стикаються з компромісом між (а) уникненням кредитної кризи (зниженням можливості 
банків кредитувати реальний сектор економіки) за допомогою значного зниження вимог 
до буферу і (б) збільшенням імовірності банкрутства банків через поступове (повільне) 
зниження вимог до контрциклічного буферу. У зв’язку з цим важливе питання полягає в 
тому, як визначити часовий період, коли банки повинні починати формувати 
контрциклічний буфер капіталу, і коли ці вимоги повинні бути послаблені. Ця проблема 
базується на розумінні та оцінці фінансових циклів. Якщо регулятори не зможуть 
прийняти буферні рішення в належний проміжок часу, можуть виникнути чотири види 
проблем.  

По-перше, якщо регулятори не зможуть підняти (встановити) вимоги до буферу, коли 
це потрібно, або введуть вимоги, нижчі від необхідних, контрциклічний буфер капіталу 
не зможе досягти своєї мети. Банки не зможуть накопичувати достатню кількість буферу 
перед кризою та стикатимуться з проблемами, пов’язаними з проциклічністю 
мінімальних вимог до капіталу. По-друге, якщо регулятор введе вимоги до буферу надто 
рано, або рівень вимог є занадто високим, буфер безпідставно обмежить кредитування та 
сповільнить економічне зростання. Це робить контрциклічний буфер капіталу 
неефективним, оскільки він підвищує витрати для банків без зменшення 
макропруденційних ризиків та без посилення мікропруденційних показників безпеки 
банків до рівня, де граничні витрати перевищують граничні вигоди. По-третє, якщо 
регулятори не зможуть послабити (відмінити) вимоги до контрциклічного буфера під час 
кризи, це може спричинити неплатоспроможність банків. Якщо банки не зможуть 
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використовувати буферний капітал, можуть виникнути серйозні наслідки як для банків, 
так і для економіки в цілому. По-четверте, якщо вимоги до рівня контрциклічного 
буферу капіталу послабляться раніше, ніж бажано, результати, певною мірою, будуть 
схожі на першу ситуацію. Буфер не виконає свою функцію накопичення запасів до 
кризи. У цьому випадку зниження вимог щодо розміру буферу може посилити кризу, 
оскільки приплив капіталу сприятиме надмірному зростанню кредитів напередодні 
кризи. 

Для належної адаптації національного банківського законодавства України до вимог 
ЄС у частині формування інституту контрциклічного буферу капіталу важливу роль 
відіграє, насамперед, система прийняття рішень про зміни у розмірі буферу та 
впровадження таких змін у належний час та в повному обсязі. Вибір описаних 
механізмів суттєво впливає на вироблення ефективного правового регулювання 
подальшого застосування контрциклічного буферу банківського капіталу. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА 
ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Принципи права як вихідні положення створюють правове середовище, в якому 

розвиваються різні галузі права, зокрема фінансове та його підгалузь – банківське право. 
Функція регулювання банківської діяльності, яка притаманна Національному банку 
України (НБУ), відповідно до чинного законодавства, полягає у створенні системи норм, 
що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, 
порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського 
законодавства. Проте сучасне законодавства не визначає зміст цих принципів. Отже, 
потребують уточнення зміст та значення загальноправових принципів як «цеглин» 
побудови фінансової діяльності держави взагалі, зокрема в банківський сфері. 

На думку теоретиків права, як вже відмічалося, всі принципи права поділяються на 
загальносоціальні і спеціально-соціальні (юридичні), останні, у свою чергу, поділяються 
на загальні (загальноправові, або типологічні [1, с. 128]), галузеві, міжгалузеві. До 
загальносоціальних принципів відносяться такі ідеї, які фіксують начала права і є 
похідними від економічних, політичних, ідеологічних та інших факторів життя 
суспільства [2, с. 8]. Вплив загальносоціальних принципів на загальноправові має 
важливе значення, оскільки всі принципи складаються і діють в єдиному суспільному 
просторі. 

Досліджуючи принципи фінансового права, С.О. Ніщимна визначає наступні групи 
принципів: загальноправові принципи (з урахуванням галузевої специфіки), загальні 
фінансово-правові принципи, а також принципи підгалузей та інститутів фінансового 
права [3, c. 151]. До загальноправових принципів С.О. Ніщимна відносить наступні: 
принцип законності і соціальної справедливості як складової законності; принцип 
соціальної свободи; принцип верховенства права; принцип демократизму, принцип 
рівноправ’я або рівності усіх перед законом; принцип, який полягає в тому, що не знання 
закону не звільняє від відповідальності [3, c. 152–153].  

При розгляді адміністративно-правового впливу на децентралізацію владних відносин 
І.М. Дмитрук вказує на недостатньо використаний творчій політико-правовий потенціал 
Конституції України, яка містить такі принципи, як верховенство права, законність, 
рівність усіх перед законом, пріоритет закону у правовому регулюванні діяльності 
органів виконавчої влади, їх посадових осіб [4, c. 186]. Безумовно, ці принципи 
розповсюджуються на діяльність органів виконавчої влади, зокрема НБУ. 

Отже, принципи банківської діяльності, як діяльності з приводу обслуговування 
публічних фінансових ресурсів є залежними від загальноправових принципів, тобто тих, 
які поширюються на усі без винятку галузі права. Під час їх формування необхідно 
орієнтуватися на категорії більш високого порядку. З огляду на викладене, можна 
погодитися з думкою тих авторів, які вважають, що категорія «принципи права» – це 
системне явище, а також, що, виходячи з банківських відносин в системі права та 
системі фінансового права, загальноправові принципи з урахуванням галузевої 
специфіки, як і принципи фінансового права, складають основу цієї системи. Проте 
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потрібно сформулювати види цих принципів і визначити їх в законі "Про Національний 
банк України", оскільки вони є основою банківського регулювання. 

Найбільш принципове значення для галузей правової сфери мають загальноправові 
принципи, до яких теоретики права відносять: законність, рівність усіх перед законом, 
єдність (пов'язаність) прав і обов’язків, відповідальність за провину, свободу, 
справедливість, гуманізм, демократизм [5, с. 69], або замість останніх 
загальносоціальних принципів (свободи, справедливості, гуманізму, демократизму) 
зазначають принцип поєднання переконання та примусу [2, с. 10].  

При дослідженні загальних принципів права як джерел права Європейського союзу 
визначаються наступні принципи: рівності, правової визначеності, законних очікувань, 
пропорційності і субсидіарності, захисту прав людини. Отже, ці принципи є 
концентрованим виразом найсуттєвіших рис і цінностей, що притаманне правовій 
системі ЄС [6, с. 267–268].  

Оскільки мова йде про основні правові вимоги, ідеали суспільного життя, потрібно 
звернутися до принципів, які знаходять закріплення на нормативному рівні, що 
встановлює правові засади діяльності в державі передусім у Конституції України. 
Розгляд положень Основного Закону свідчить, що у його нормах нині закріплено 
принцип верховенства права, принцип законності, принцип пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина, принцип відповідальності держави перед людиною, принцип 
рівності громадян перед законом тощо. Слушною видається думка тих науковців, які 
вважають, що принципи права можуть мати джерело походження не лише в 
нормативних актах, але також їх можна почерпнути з більш глибоких джерел політичної 
моралі, під якою необхідно розуміти вихідні положення, на яких базуються сучасні 
ліберальні, демократичні суспільства. Так, висновок про те, що кожна людина заслуговує 
на повагу, є центральним у ліберальній демократії і становить основу, з якої законодавці, 
адміністратори та суди можуть отримувати більш конкретні правила та принципи 
поводження з людьми у процесі адміністративних дій [7, с. 168]. Проте вияв і 
закріплення принципів правового регулювання банківської діяльності повинно бути в 
нормативних актах, хоч складатися на підставі доктринальних теорій, наукових шкіл і 
судової практики.  

Так, принципи верховенства права, законності, пріоритету прав і свобод людини, 
відповідальності тощо належать до істотних принципів регулювання фінансових 
відносин, проте не обмежуються ними і містять особливі правові положення, що 
охоплюють банківські правовідносини. Вважаємо, що вказані загальноправові принципи 
притаманні всім галузям права, підгалузям та інститутам і виконують власну соціальну 
функцію. Завдяки орієнтації принципів права на банківські правовідносини 
забезпечується його спрямованість на задоволення публічних фінансових інтересів і 
потреб. Лише за такого підходу до формування принципів правового регулювання 
банківської діяльності можливо удосконалити банківську систему, забезпечити 
стабільність та ефективність банківської діяльності, задовольнити фінансові потреби 
споживачів.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В БУДІВНИЦТВІ:  

ДОСВІД УКРАЇНИ 
 
Складна економічна ситуація в Україні напряму впливає на платоспроможність 

громадян, а відтак – і на діяльність забудовників, оскільки знижується попит на житло. 
Зокрема, тенденції 2017 року на поточний період є досить не втішними, адже, наприклад, 
лише в Києві продажі житлової нерухомості за перші дев’ять місяців скоротилися на 40 
%. Якщо у минулому році за цей період було продано 6790 квартир, то у цьому – 4060, 
про що свідчить аналітика компанії ARPA Real Estate [1]. І на жаль, така ситуація 
притаманна усім містам, де здійснюється забудова. При цьому одним із факторів, що має 
позитивно вплинути на цю ситуацію, може вважатися девальвація. І досвід попередніх 
років дає підстав цілком впевнено заявити, що долар є одним із головних чинників 
попиту на нерухомість [2].  

Іншим фактором, який напряму впливає на діяльність забудовників, є рівень та 
стабільність оподаткування галузі. І у цьому сенсі проблеми в Україні існують як зі 
стабільністю, так і безпосередньо з рівнем та порядком оподаткування. Це можна 
проілюструвати на прикладі будь-яких податків, що справляються у галузі будівництва, 
серед яких податок на додану вартість (ПДВ) обіймає чи не одне з визначальних місць.  

Й у цьому сенсі цілком можна погодитися з думкою одного з провідних фінансистів, 
юриста з податкового права Гетманцева Д.О., що «у практиці вітчизняної 
нормотворчості, безумовно, легше перерахувати ті випадки, коли законодавець 
дотримувався встановлених ним же вимог по порядок податкової нормотворчості, ніж ті, 
коли він порушував їх. Не інакше як ганьбою вітчизняної нормотворчості є хронічне 
дотримання п. 4.1.9 ст. 4 Податкового кодексу України» [3, с. 50]. А ці норми стосуються 
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внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів – не пізніше як за шість місяців 
до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.  

І на прикладі ПК України та ПДВ в цілому такі порушення демонструються яскраво. І 
порушення принципу стабільності тягне за собою однозначно порушення й такого 
принципу як відповідальність держави. Хоча й один, і інший вироблені не лише теорію 
права та теорією податкового права зокрема, але й отримали підтвердження у позиціях 
ЄСПЛ. Адже держава, порушуючи взяті на себе зобов’язання у частині забезпечення 
стабільності податкового законодавства, закладає фундамент для власної 
відповідальності. І у цьому контексті доцільно послатися на фахівців, які підкреслюють, 
що «узгодження такої політики чи поведінки (щодо стабільності податків – від автора) 
дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у осіб щодо дотримання 
державою або органом публічної влади такої політики чи поведінки» [3, с. 51]. І будь-які 
поточні політичні чи економічні потреби не можуть кожного разу служити 
обґрунтуванням постійних змін податкового законодавства.  

За загальним правилом, операції з поставки послуг по спорудженню житла за рахунок 
замовника (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) підлягають 
оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за правилом першої 
події, встановленим пунктом 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК 
України) [4]. База оподаткування операцій з першого постачання житла визначається 
згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПК України виходячи з їх договірної вартості (у разі 
здійснення контрольованих операцій – не нижче звичайних цін, визначених відповідно 
до ст. 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. 

При цьому до складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми 
коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику 
податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з 
компенсацією вартості товарів/послуг. Відповідно, до бази оподаткування включаються 
вартість товарів/послуг, які постачаються, та вартість матеріальних і нематеріальних 
активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, 
поставлених таким платником податку. 

Разом із тим для справляння ПДВ у галузі будівництва для споживачів позитивним 
фактором є активне застосування пільгової політики. Оскільки відповідно до підпункту 
197.1.14 пункту 197.1 статті 197 ПК України) звільняються від оподаткування ПДВ 
операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, 
якщо інше не передбачено цим підпунктом [4]. Зауважимо, що цей пункт також зазнав 
змін після прийняття ПК України у 2010 році.  

Перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) в розумінні ПК України означає: 
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у 

власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок 
виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника; 

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла 
(об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта 
на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою 
реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість 
придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний 
ремонт за рахунок замовника. 
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Слід зауважити, що згідно зі згаданим вище підпунктом 197.1.14 ПК України ці норми 
щодо звільнення від оподаткування поширюються також на перший продаж дачних або 
садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із 
законодавством як житло (житловий фонд).  

Водночас від оподаткування звільняються операції з першого постачання доступного 
житла та житла, що будується із залученням державних коштів. Остання пільга 
обумовлюється двома факторами. По-перше, соціальною функцією, що виконує держава 
відповідно до Конституції України, оскільки якість життя пов’язана з якістю умов 
проживання (про що свідчать й міжнародні акти, й законодавство України). А відтак – 
забезпечення населення житлом розглядається як одне з пріоритетних завдань, особливо 
коли мова йде про можливість застосування певних пільгових програм (у даному разі – 
будівництва доступного житла). По-друге, оскільки джерелом фінансування виступають 
бюджетні ресурси, втрачається сенс справляння ПДВ з таких операцій.  

В усіх інших випадках застосовується загальний порядок оподаткування забудовника 
за ставкою 20 %. При чому такі операції оподатковують за ставкою 20% незалежно від 
того, матеріали замовника чи підрядника використано для будівництва цього житла [5].  

На підтвердження зазначеного висновку слугують й позиції, що висловлюють 
фіскальні органи в своїх листах. Зокрема, у своєму листі від 09.02.2017 № 2514/6/99-99-
15-03-02-15 ДФС України [6] звертала увагу на те, як має розв’язуватися ситуація, коли 
юридична особа (у даному разі Товариство) за рахунок і в інтересах інституту спільного 
інвестування, що знаходиться в управлінні Товариства, уклало із забудовником договір 
про інвестування будівництва об’єкту житлового фонду. При цьому у процесі 
будівництва вказаного об’єкту (до здачі його в експлуатацію) Товариство укладає 
інвестиційні договори з фізичними особами, які здійснюють попередню оплату вартості 
квартири, а безпосередньо перехід права власності на такі квартири до фізичних осіб 
відбувається шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу між 
Товариством і фізичною особою.  

Згідно чинного законодавства (у першу чергу Цивільного кодексу України) майнові 
права на об’єкт інвестування є правом на одержання у власність об’єкта інвестування в 
майбутньому (після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію). Після прийняття 
об’єкта інвестування в експлуатацію забудовник зобов’язується передати Товариству 
готовий об’єкт інвестування за відповідним актом приймання-передачі. Майнові права 
Товариства після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію реалізуються шляхом 
набуття права власності на об’єкт інвестування, оформлення та реєстрації Товариством 
відповідних правовстановлюючих документів на вказаний об’єкт. 

Відповідно, ДФС України наголошує, що у цьому випадку операція з реалізації 
майнових прав на нерухоме майно (квартири) для продавця (забудовника об'єкта 
житлового фонду) для цілей оподаткування ПДВ є операцією з першого постачання 
житла (об'єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому 
порядку за ставкою 20 відсотків. Операції з подальшого постачання готового 
новозбудованого житла покупцям – фізичним особам звільняються від оподаткування 
ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу. 

Враховуючи вищезазначене, операція з постачання послуг із спорудження житла 
(об'єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг – підрядника) є 
першою поставкою житла відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 
ПКУ. Такі операції є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються за ставкою 20 
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відсотків незалежно від того, матеріали замовника чи підрядника використані для 
будівництва такого житла. Операції з подальшої передачі готового новозбудованого 
житла покупцям – фізичним особам звільняються від оподаткування ПДВ згідно з 
підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 ПКУ. Водночас, у випадку, коли Товариство 
у процесі будівництва до оформлення права власності на новозбудоване житло, згідно з 
укладеними попередніми договорами з покупцями – фізичними особами, отримує 
забезпечувальні платежі, операції з перерахунку таких платежів покупцями – фізичними 
особами на рахунок Товариства не змінюють базу оподаткування у Товариства [6]. 
Аналогічний висновок випливає й з листа ДФС від 30.03.2017 № 6557/6/99-99-15-03-02-
15 [7]. 

Водночас більш чітко остання позиція прописана в іншому листі ДФС від 04.08.2016 
№ 16929/6/99-99-15-03-02-15 [8]. А саме: у випадку, коли замовник в процесі 
будівництва до оформлення права власності на новозбудоване житло укладає попередні 
договори купівлі-продажу з фізичними особами, згідно з якими отримує забезпечувальні 
платежі, операції з перерахунку таких платежів фізичними особами на рахунок 
замовника не змінюють базу оподаткування у замовника. Лише при передачі права 
власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване 
житло фізичній особі (першому власнику новозбудованого житла) у замовника 
виникають податкові зобов'язання на підставі пункту 187.1 статті 187 Кодексу.  

У випадку, коли після завершення будівництва правовстановлюючі документи на 
новозбудоване житло оформлюються на підприємство-замовника, а пізніше згідно з 
договорами купівлі-продажу квартир з фізичними особами переоформлюються на таких 
фізичних осіб, операцією з першого постачання житла буде вважатися операція 
оформлення правовстановлюючих документів на замовника. Подальше переоформлення 
права власності на фізичних осіб, в розумінні норм Кодексу, не буде вважатися 
операцією з першого постачання житла, а тому дана операція буде звільнятися від 
оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 
197.1 статті 197 Кодексу [4].  

При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу, якщо 
придбані товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в 
операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 Кодексу, платник 
податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, 
визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу. Крім того, відповідно до 
пункту 198.4 статті 198 ПК України, якщо платник податку придбаває (виготовляє) 
товари (послуги) та необоротні активи, які призначаються для їх використання в 
операціях, що не є об’єктом оподаткування, або звільняються від оподаткування, то суми 
ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не 
відносяться до податкового кредиту зазначеного платника. 

Стосовно згадуваної вже вище пільги стосовно звільнення від оподаткування операцій 
з постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, 
то слід зазначити наступне. Виходячи зі змісту підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 
197 ПК України, операції з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих 
документів) на готове новозбудоване доступне житло (об’єкт житлового фонду) та 
новозбудоване із залученням державних коштів житло, до першого власника такого 
житла, звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому й подальший продаж такого житла 
також підпадає під пільгове оподаткування ПДВ відповідно до норм цього підпункту.  
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Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок державних коштів, 
є наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені 
товари/послуги здійснюється з відповідного рахунку Державного казначейства України. 

Певна специфіка передбачена й для будівельно-монтажних робіт з будівництва житла 
за державні кошти. Адже останні, як і будівництво доступного житла та житла, що 
будується за державні кошти, включено до переліку операцій, звільнених від 
оподаткування ПДВ (пункт 197.15 статті 197 ПК України). Відповідно, виконавці, яких 
залучено замовником до будівництва об’єктів доступного житла та житла, що будується 
за державні кошти, не нараховують ПДВ на виконані ними будівельно-монтажні роботи 
з такого будівництва. При цьому, якщо платник податку придбаває (виготовляє) 
товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в 
операціях, що звільняються від оподаткування ПДВ, то суми цього податку, сплачені 
(нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до 
податкового кредиту зазначеного платника (пункт 198.4 статті 198 ПК України). Це дає 
підстав робити висновок, що податковий кредит щодо витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, цими організаціями не формується [9]. Якщо ж підрядними організаціями 
одночасно здійснюються операції, що звільняються від оподаткування ПДВ, та операції, 
які оподатковуються цим податком на загальних підставах, то відповідно до статті 199 
ПК України [4] підрядні організації мають право віднести до податкового кредиту лише 
частку сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення 
товарів/послуг, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в 
оподатковуваних операціях, з відповідним проведенням щорічного перерахунку 
податкового кредиту, як це передбачено зазначеною статтею. 

Підсумовуючи слід зазначити, що Податковий кодекс України чітко розмежував 
загальний порядок застосування ставки у 20 % для забудови житла для забудовників та 
подальше звільнення від оподаткування після першого продажу для будь-яких 
наступних операцій з таким житлом. Натомість для забудови доступного житла та житла 
за державні кошти закріплено первинну пільгу у звільненні від оподаткування на будь-
яких етапах. Логіка такого підходу цілком зрозуміла й правомірна. Водночас в умовах 
тривалої економічної кризи й дуже повільно зростаючої національної економіки було би 
доцільним застосувати пільгу й у частині забудови до першого продажу – не шляхом 
повного звільнення, але зменшення ставки, за якою має справлятися ПДВ. Бо це 
непрямий податок, носієм якого так чи інакше виступає кінцевий споживач. І в умовах 
низької купівельної спроможності зменшення фінансового навантаження на покупця (у 
вигляді непрямого податку, що вкладається в кінцевому рахунку у вартість житла) 
відчутно би вплинуло на ситуацію й дало можливість істотно підвищити кількість житла, 
що реалізується на ринку для населення України.  
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АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄС У 
СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

 
Згідно з ст.129 Угоди про асоціацію, ЄС та Україна усвідомлюють важливість 

наближення чинного законодавства України до права Європейського Союзу. Україна 
взяла зобов’язання забезпечити поступове приведення у відповідність свої чинні закони 
та майбутнє законодавства до acquis ЄС. Враховуючи взяті Україною зобов’язання 
Україна також має адаптувати внутрішнє законодавство в сфері банківського та 
пруденційного нагляду відповідно до стандартів ЄС. Згідно Угоди термін запровадження 
зазначених директив становить 4 роки.  

До і під час фінансової кризи, Європейський парламент закликав до переходу до 
більш інтегрованого європейського фінансового контролю, з тим щоб забезпечити 
справжні рівні умови для всіх учасників на рівні Союзу і відобразити зростаючу 
інтеграцію фінансових ринків в Союзі. Європейський парламент також розробив План 
дій для Європейської комісії (надалі –Комісія) щодо формування фінансових ринків, 
який було розкрито в повідомленні Європарламенту від 13 квітня 2000 року. 

У листопаді 2008 року Комісія уповноважила Групу високого рівня під головуванням 
Жака де Ларозьєра розробити рекомендації про те, як зміцнити європейські наглядові 
механізми з метою вдосконалення захисту громадян і відновлення довіри до фінансової 
системи. У своїй заключній доповіді, представленій 25 лютого 2009 року ( «Звіт де 
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Ларозьєра»), Група високого рівня (надалі – Група) рекомендувала як зміцнити система 
нагляду, щоб знизити ризики та вплив майбутніх фінансових криз. Вона також 
рекомендувала здійснити реформи в структурі нагляду фінансового сектора в Союзі. 
Група також дійшла висновку про те, що Європейська система фінансового нагляду 
повинна складатись з трьох європейських наглядових органів, один для банківського 
сектора, один для сектора цінних паперів і один для сектору страхування і професійних 
пенсій, а також рекомендувала створення Європейської Рада з системних ризиків 
(ЄРСР). Експерти вважали, що представлені у доповіді реформи є необхідними і що 
робота щодо їх реалізації повинна початись негайно. Так і сталось. 

У своєму повідомленні від 4 березня 2009 під назвою «Супроводження відновлення 
Європи», Комісія запропонувала висунути законопроект про створення Європейської 
системи фінансового нагляду та Європейської ради з системних ризиків. У своєму 
повідомленні від 27 травня 2009 р. під назвою «Європейський фінансовий нагляд», було 
більш докладно представлену можливу архітектуру такої нової наглядової структури.  

Європейська Рада в своїх висновках від 19 червня 2009 року підтвердила, що 
Європейська система фінансового нагляду, що складається з трьох нових європейських 
наглядових органів, повинна бути створена. Система повинна бути спрямована на 
підвищення якості та узгодженості державного нагляду, посилення контролю за 
транскордонними групами і створення єдиної європейської книги правил, що 
застосовуються до всіх фінансових установ на внутрішньому ринку. Вона підкреслила, 
що європейські наглядові органи також повинні мати наглядові повноваження по 
відношенню до кредитних рейтингових агентств і запросили ЄК підготувати конкретні 
пропозиції про те, яку роль Європейська система фінансового нагляду може відігравати 
в кризових ситуаціях, підкреслюючи при цьому, що рішення, прийняті європейськими 
наглядовими органи не повинні впливати на фіскальні обов'язки держав-членів. 

Створення Європейського банківського органу (надалі – ЄБО) було передбачено 
Положенням про створення Європейського банківського органу № 716/2009/EC (надалі – 
Положення), що було затверджено Європарламентом та Радою ЄС 24 листопада 2010 р. 

Зі створенням ЄБО керівництво ЄС прагнуло змінити існуючу систему банківського 
нагляду, яка в умовах кризи виявилась недієвою. Новий орган банківського нагляду 
покликаний покращити практику банківського нагляду, сприяти вдосконаленню 
внутрішнього рингу ЄС, розвитку фінансового сектору та підвищенню захисту 
інвесторів. В зв’язку з цим на орган покладаються певні сподівання та бачення.  

ЄБО повинен діяти з метою поліпшення функціонування внутрішнього ринку, 
зокрема, шляхом забезпечення високого, ефективного та узгодженого рівня регулювання 
і нагляду з урахуванням мінливих інтересів усіх держав-членів і різного виду фінансових 
інститутів. ЄБО повинен захищати суспільні цінності, такі як стабільність фінансової 
системи, прозорість ринків і фінансових продуктів, а також захист вкладників і 
інвесторів. ЄБО повинен також запобігати регулятивному арбітражу і гарантувати рівні 
умови, а також зміцнення міжнародної наглядової координації в цілому в інтересах 
економіки, в тому числі фінансових установ та інших зацікавлених сторін, споживачів і 
співробітників. Його завдання також включають сприяння гармонізації регулювання і 
надання консультацій союзним установам в області банківської справи, платежів, 
регулювання і нагляду за обігом електронних грошей, а також відповідного 
корпоративного управління, аудиту та питань фінансової звітності. ЄБО також має 
виконувати обов'язки в межах існуючої і нової фінансово-господарської діяльності. 
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Задачі та повноваження Органу  
- сприяти створенню високоякісних загальних регулюючих і наглядових стандартів 

і практики, зокрема шляхом надання висновків для союзних установ і розробки керівних 
принципів, рекомендацій і регуляторних проектів, відповідно до законодавчих актів; 

- запобігання регулятивному арбітражу, посередництво і врегулювання 
розбіжностей між компетентними органами, забезпечення ефективного та послідовного 
контролю за діяльністю фінансових установ, забезпечення узгодженої взаємодії 
керівників наглядових установ і вжиття заходів, зокрема, в надзвичайних ситуаціях;  

- стимулювати і полегшувати делегування завдань і обов'язків між компетентними 
органами; 

- тісно співпрацювати з Європейською радою із системних ризиків (ЄРСР), 
зокрема, шляхом надання ЄРСР необхідної інформації для досягнення своїх завдань і 
забезпечення належного виконання попереджень та рекомендацій ЄРСР; 

- організовувати та проводити рецензування аналізу компетентних органів, в тому 
числі розробку керівних принципів і рекомендацій, виявлення найкращої практики, з 
метою зміцнення послідовності результатів наглядової практики; 

- моніторинг та оцінка розвитку ринку в сфері своєї компетенції, в тому числі, 
відповідних тенденцій з надання кредиту, зокрема, для домашніх господарств і МСП; 

- здійснення економічного аналізу ринків для інформувати про виконання функцій 
ЄБО; 

- сприяти захисту вкладників та інвесторів; 
- сприяти послідовній та узгодженій взаємодії керівників наглядових органів, 

моніторингу, оцінці та вимірюванню системних ризиків, також розробці і узгодженню 
планів відновлення та резолюцій, забезпечуючи високий рівень захисту вкладників і 
інвесторів по всьому Союзу та розробляючи методи для резолюцій проблемних 
фінансових установ та оцінку необхідності відповідних фінансових інструментів; 

- виконувати будь-які інші завдання, викладені в Положенні або в інших 
законодавчих актах; 

- опублікувати на своєму веб-сайті, а також регулярно оновлювати інформацію, що 
відноситься до його сфери діяльності, зокрема, в сфері своєї компетенції, про 
зареєстровані фінансові установи, з тим щоб забезпечити щоб інформація була легко 
доступною громадськості; 

- взяти на себе, у міру необхідності, всі існуючі і поточні завдання Комітету 
європейських органів банківського нагляду (КЄОБН). 

Для досягнення поставлених завдань Орган має наступні повноваження, окрема: 
- розробляти проекти нормативних технічних стандартів в конкретних випадках; 
- розробляти проекти з реалізації технічних стандартів в конкретних випадках; 
- розробляти принципи і рекомендації; 
- виносити рекомендації в конкретних випадках; 
- приймати індивідуальні рішення для компетентних органів в конкретних 

випадках; 
- в справах, що стосуються безпосереднього застосування законодавства Союзу, 

приймати індивідуальні рішення на адресу фінансових установ, в конкретних випадках; 
- давати висновки в Європейський парламент, Європейську Раду або Європейську 

Комісію; 
- збирати необхідну інформацію, що стосується фінансових установ; 
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- розробляти загальні методології для оцінки впливу характеристик продуктів та 
процесів розподілу на фінансове становище установ та захист прав споживачів; 

- забезпечити централізований доступ до бази даних про зареєстровані фінансові 
установи в сфері своєї компетенції, що передбачені законодавчими актами. 

Відповідно до взятих зобов’язань Україна має виконати низку директив у фінансовій 
сфері, зокрема тих щодо відносяться до банківського нагляду та мікропруденційного 
нагляду зокрема.  

До таких директив відносяться наступні:  
- Директива N2006/48/ЄС від 14.06.2006 р. щодо започаткування та здійснення 

діяльності кредитної установи. 
- Директива N2007/18/ ЄС від 27.03.2007 р. про внесення змін до Директиви 

N2006/48/ ЄС від 14.06.2006 р. стосовно виключення або включення певних установ зі 
сфери застосування й впливу на банки міждержавного розвитку. 

- Директива N2006/44/ЄС від 05.09.2007 р. про внесення змін до Директиви 
N92/49/ЄЕС та Директиви N2002/83/ЄЕС, 2004/39/ЄС, 2005/68/ЄС та 2006/48/ЄС 
стосовно процедурних правил та критеріїв розсудливої оцінки придбань та збільшення 
часток участі у фінансовому секторі. 

- Директива N2006/49/ЄС від 14.06.2006 р. про адекватність капіталу інвестиційних 
компаній та кредитних установ.  

- Директива N2002/87/ЄС від 16.12.2002 р. про додатковий нагляд за діяльністю 
кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому 
конгломераті та яка вносить зміни до Директив 73/239/ЄEC, 79/267/ЄEC, 92/49/ЄEC, 
92/96/ЄEC, 93/6/ЄEC, 93/22/ЄEC, 98/78/ЄC та 2000/12/ЄC. 

- Директива N2009/110/ЄС від 16.09.2009 р. про започаткування та введення 
діяльності установ по роботі з електронним грошима та пруденційним наглядом за ними.  

- Директива N94/19/ЄС від 30.05.1994 р. про систему гарантування вкладів. 
- Директива N86/635/ЄЕС від 08.12.1986 р. про річну звітність та консолідовану 

звітність банків та інших фінансових установ. 
- Директива N2001/65/ЄС від 27.09.2001 р. про внесення змін до Директив 

78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635,ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої 
звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових 
компаній.  

- Директива N2003/51/ЄС від 18.06.2003 р. про внесення змін до Директив 
78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність 
певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній.  

- Директива N2006/46/ЄС від 14.06.2006 р. про внесення змін до Директив 
78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС.  

- Директива N89/117/ЄЕС від 13.02.2089 р. про зобов’язання філій кредитних 
установ та фінансових установ, заснованих в країні-членів, які мають головний офіс за 
межами цієї країни-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів.  

- Директива N2001/24/ЄС від 04.04.2001 р. про реорганізацію та ліквідацію 
кредитних установ.  
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А.С. Нерсесян,  
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник  

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, адвокат 
 

АРЕШТ КОШТІВ НА БАНКІВСЬКОМУ РАХУНКУ ЯК ЗАХІД 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Стаття 14 Угоди про асоціацію визначає, що в рамках співробітництва у сфері 

юстиції, свободи та безпеки сторони надають особливого значення утвердженню 
верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та 
правоохоронних і судових органів зокрема. Співробітництво буде спрямоване, зокрема, 
на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та 
неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та 
безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних 
свобод. 

Серед заходів забезпечення кримінального провадження особливе місце займає арешт 
майна. Конституцією України (ч. 2 ст. 19) визначено, що 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. 
Дана норма стосується і суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, зокрема 
слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.  

Арешт майна, як відомо, є одним із основних заходів забезпечення кримінального 
провадження і застосовується в порядку, передбаченому чинним кримінальним 
процесуальним законодавством.  

Так, ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до 
скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого 
судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо 
якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, 
підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх 
осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з 
юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт 
майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є 
запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, 
знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.  

Частиною 2 ст. 170 КПК встановлено мету арешту майна, яка полягає у наступному: 
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду 
покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний 
позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Порядок 
здійснення арешту за кожною із цих підстав визначений відповідно ч.ч. 3-6 ст. 17-
КПК України Кожна з вказаних цілей має властивий лише їй контекст правового 
регулювання в  тому числі і правові підстави для накладення арешту.  

Зокрема, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної чи юридичної 
особи лише з метою збереження речових доказів, що вочевидь не може стосуватись 
коштів на банківських рахунках, адже ані кошти не відповідають ознакам речових 
доказів згідно ст. 98 КПК України.  
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Також кримінальний процесуальний закон допускає накладення арешту на майно 
третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати що воно підлягатиме спеціальній 
конфіскації.  

З аналізу ч.ч. 1,2 ст. 96-2 КК України, арешт майна третьої особи для забезпечення 
спеціальної конфіскації можливий лише за наявності таких  умов:  

1. дане майно відповідає ознакам, встановленим ч. 1 ст. 96-2 КК України або було з 
нього перетворено у інше майно. Використання терміну «перетворення» має розумітися 
виключно в юридичному контексті – як формально-юридична зміна майнового стану 
фактичного володільця внаслідок цивільно-правової угоди (купівля-продаж, дарування, 
міна тощо).  

2. власник (третя особа, що не є підозрюваним, обвинуваченим або засудженим) 
набула дане майно безоплатно або за ціною вищою чи нижчою від ринкової вартості.  

3. власник знає чи повинен був знати що таке майно відповідає ознакам, визначеним 
ч. 1 ст. 96-2 КК України.  

Вочевидь, дані обставини є предметом доказування і, відповідно, їх доведення при 
розгляді клопотання про арешт майна має ґрунтуватись на всебічному дослідженні 
слідчим суддею або судом матеріалів клопотання.  

Частиною 5 ст. 170 КПК України, вказано таку підставу забезпечення конфіскації 
майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної 
особи. Статтею 59 КК України встановлено, що покарання у виді конфіскації майна 
полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини 
майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен 
зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що 
конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі 
злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської 
безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, 
спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. 

Згідно ст. 96-8 КК України  конфіскація майна (як захід кримінально-правового 
характеру щодо юридичної особи) полягає у примусовому безоплатному вилученні у 
власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації 
юридичної особи згідно з цим Кодексом. 

Відтак, аналіз матеріально-правових норм кримінального права дозволяє 
констатувати:  конфіскація майна як вид покарання можлива лише у випадках 
передбачених нормою Особливої частини КК України, а як захід кримінально-правового 
характеру щодо юридичної особи – у разі застосування до цієї юридичної особи іншого 
заходу кримінально-правового характеру – ліквідації – відповідно до КК України.  

Аналіз змісту норми ч. 5 ст. 170 КПК свідчить про те, що предметом арешту майна є: 
• майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 
• майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 
Виходячи з публічного характеру кримінальних процесуальних правовідносин, слід 

зауважити, що будь-яке розширене тлумачення кримінальних процесуальним норм не 
допускається – лише пряме текстуальне. Тому в будь-якому випадку слід виходити з 
прямої вказівки у ч. 5 ст. 170 КПК щодо категорій майна, які можуть бути арештовані 
для забезпечення можливої конфіскації майна як покарання або заходу кримінально-
правового характеру щодо юридичної особи.  Таким майном є майно підозрюваного, 
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обвинуваченого, засудженого або майно юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження. 

Таким чином, у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 170 КПК України, тобто для 
забезпечення можливої конфіскації майна (в тому числі і коштів на банківському 
рахунку) як покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної 
особи може бути арештоване лише майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого 
(особи, яка притягається до кримінальної відповідальності) або майно юридичної особи, 
щодо якої здійснюється кримінальне провадження.  

Зрештою, відповідно до п. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 
4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе 
цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності 
обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само 
обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо 
якої здійснюється провадження. 

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру 
отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача 
може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або 
стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру 
отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо 
таких заходів не було вжито раніше. 

Також, в силу ч. 1 ст. 171 КПК України  арешт коштів на рахунках підозрюваного чи 
осіб, що в силу закону несуть цивільну відповідальність за його дії/бездіяльність для 
забезпечення задоволення цивільного позову можливий також зі сторони цивільного 
позивача.  

Варто також  зауважити, що законність у кримінальному провадженні включає в себе 
чітке обґрунтування причин та підстав для застосування конкретної процедури арешту, 
доцільність арешту майна, в т.ч. і коштів на банківських рахунках з точки зору 
виконання процесуальних завдань.  

 
 

М.В. Плотнікова, 
кандидат юридичних наук, 

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету 
 

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ ЄС 
В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ 

ОРГАНАМИ НАГЛЯДУ ЗА НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Економічна глобалізація зумовлює встановлення якщо не ідентичних, то співставних 
вимог до функціонування ринків фінансових послуг в тій чи іншій країні. Новим 
суттєвим кроком, що забезпечує європейську інтеграцію України, стала підготовка та 
підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
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іншої сторони (далі – Угода про асоціацію). Відповідно до ст. 133 Угоди про асоціацію 
Україна зобов’язалася забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних 
законів та майбутнього законодавства, що регулює ринок фінансових послуг до acquis 
ЄС. Це поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, які зазначені у Додатку 
XVII до цієї Угоди.  

Стосовно банківських та інших фінансових послуг у п. 2 Додатку XVII до Угоди про 
асоціацію передбачається два способи імплементації положень відповідних 
європейських законодавчих актів: 1) якщо законодавчий акт є Регламентом або 
Рішенням ЄС, то він повинен стати, як такий, частиною національного законодавства 
України. Це, наприклад Регламент ЄС про європейську систему національних та 
регіональних рахунків у Європейському Союзі № 549/2013 [1], який містить загальні 
положення про фінансові послуги в ЄС; 2) якщо законодавчий акт є Директивою ЄС, то 
за компетентними органами України залишається право вибору форми та способу його 
імплементації. Перелік Директив, положення яких необхідно імплементувати в 
українське законодавство, та графіки виконання вказані у Додатку XVII до Угоди про 
асоціацію. Окрім поступового приведення у відповідність українського банківського 
законодавства до acquis ЄС, відповідно до ч. 2 статті 127 Угоди про асоціацію Україна 
повинна докласти необхідних зусиль для забезпечення впровадження міжнародних 
стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з 
ухиленням від сплати податків на всій її території. А також, відповідно до ч. 3 ст. 127 
Угоди про асоціацію, Україна зобов’язалася вжити всіх необхідних кроків для 
застосування «Десяти основних принципів обміну інформацією», які поширюються 
міністрами фінансів країн-членів «Групи семи».  

Тобто інтеграція українського ринку банківських та інших фінансових послуг 
потребує врахування положень не тільки актів ЄС, а й документів міжнародних 
організацій, в яких визначаються правила та рекомендації, що сприяють ефективній 
взаємодії банківських систем різних країн. Такі міжнародно-правові документи 
В.П. Приходько цілком слушно відніс до концептуальних факторів формування норм 
банківського права [1, с. 178]. Причому, на нашу думку, вони викликають більші 
труднощі в процесі адаптації українського законодавства ніж імплементація положень 
Директив ЄС. 

В Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року [3] 
упровадженням «Десяти основних принципів обміну інформацією» планується вирішити 
задачу забезпечення ефективного та прозорого регулювання. Заходом, який повинен 
забезпечити виконання цього завдання є перехід до нагляду та оверсайта на основі 
оцінки ризику. Визначимо, чи відповідає правове регулювання відносин по обміну 
інформацією органами нагляду на ринку фінансових послуг зазначеним принципам.  

«Десять основних принципів обміну інформацією» були видані міністрами фінансів 
країн Великої сімки у травні 1998 року і були опубліковані в звіті міністрів «Фінансова 
стабільність – нагляд за діяльністю світових фінансових установ» [4].  

Аналіз банківського законодавства та змісту зазначених принципів дозволяє 
стверджувати, що на внутрішньодержавному рівні питання обміну інформацією між 
Національним банком України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг переважно вирішено. 
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Розглянемо зміст деяких принципів, що стосуються надання інформації на запит 
зарубіжного органу регулювання чи нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг. 

В Принципах наголошується на важливості обміну інформації між особами, які в 
різних країнах мають наглядові та регулятивні повноваження щодо фінансових установ 
та ринків фінансових послуг. Маючи доступ тільки до публічної інформації наглядові 
органи іншої країни не будуть мати можливість повноцінно здійснювати нагляд за 
дотриманням інтересів учасників ринків. Тому наглядові органи повинні мати 
повноваження ділитися своєю наглядовою інформацією із зарубіжними наглядовими 
органами у відповідь на запити, або за бажанням керівника органу нагляду, не 
погоджуючи дане питання з будь-яким іншим суб’єктом (1 принцип). Співпраця із 
зарубіжними наглядовими органами не повинна мати передумовою оформлення угоди 
про співпрацю в сфері отримання інформації. Меморандум про співпрацю може 
використовуватися в цій сфері, проте його відсутність не повинна використовуватися для 
обґрунтованого відстрочення відповіді на запит зарубіжного наглядового органу (7 
принцип). В наступному 8 принципі відмічається, що вимога взаємності не повинна бути 
жорсткою передумовою для обміну інформацією, і хоча сторони можуть наполягати на 
ньому у формальних угодах, проте відсутність взаємності в конкретній справі не 
повинна використовуватися органом нагляду як єдина причина для відмови у наданні 
інформації. В останньому 10 принципі наголошується держави повинні вжити заходів, 
щоб скасувати дію законів, які запобігають або перешкоджають обміну інформацією між 
органами нагляду.  

В українському законодавстві, що визначає повноваження регуляторів ринків 
фінансових послуг, по-різному вирішено питання надання інформації органам 
регулювання та нагляду ринків фінансових послуг іноземної держави.  

Так, у ст. 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність” визначено 
повноваження Національного банку України співпрацювати з наглядовими органами 
інших держави, в яких піднаглядні фінансові установи ведуть банківську діяльність. 
Норми закону обмежують зміст повідомлення, надісланого відповідними органами 
інших держав, лише метою перевірки ліцензії установи на право ведення діяльності, а 
також перевірки права на здійснення банківської діяльності. Причому визначається, що 
співпраця з відповідними органами нагляду за фінансовими установами іноземних 
держав Національного банку України може здійснюватися на підставі укладених 
договорів, меморандумів чи в інших формах. Такі меморандуми про співпрацю 
Національний банк України підписував з центральними банками Білорусі, Греції, 
Вірменії, Кіпру, Киргизії, КНР, Латвії, Литви, Люксембургу, Польщі, 
Російської Федерації, Туреччини, Угорщини та Швеції [5].  

В той час як у статті 57 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» передбачене повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по наданню 
інформації тільки Національному банку України та іншим державним органам. 

Стосовно Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, то в ст. 32 Закону України “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг” визначено засади її співробітництва саме з 
міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями 
іноземних держав. В питанні обміну інформацією Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право в рамках 
міжнародного співробітництва подавати і одержувати: на умовах взаємності інформацію 
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з питань нагляду за фінансовими ринками і установами, яка не становить інформацію з 
обмеженим доступом; у випадках і порядку, визначених відповідними міжнародними 
договорами України, а також у тому числі міжвідомчими договорами, інформацію з 
питань діяльності окремих фінансових установ.  

Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сфері обміну 
інформацією з іноземними органами нагляду обмежена метою запобігання і протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, і може стосуватися 
діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, 
встановлених у відповідних міжнародних договорах України (п. 26 ст. 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів»). 

Таким чином, слід відмітити, що на даний час українське законодавство не надає 
достатніх повноважень органам нагляду за наданням фінансових послуг для здійснення 
обміну інформацією на запит іноземних органів нагляду. Для його адаптації до вимог ЄС 
та відповідності «Десяти основним принципам обміну інформацією» потрібно не 
обмежувати повноваження органів нагляду за наданням фінансових послуг у наданні 
інформації, яка може надаватися, тільки відкритою інформацією (про наявність ліцензії 
тощо), також необхідно виключити вимогу про взаємність, як умову співпраці.  
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ДРУГА ПЛАТІЖНА ДИРЕКТИВА ЄС (PSD2) ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ 
ЦИФРОВИХ ПЛАТІЖНИХ СЕРВІСІВ: КОЛАБОРАЦІЯ БАНКІВ ТА ФІНТЕХ-

СТАРТАПІВ 
 
У сучасному світі цифрових технологій споживач стає більш вимогливим до 

платіжних послуг, які надаються банками, небанківськими фінансовими установами, 
платіжними системами тощо. У своєму підході щодо удосконалення безготівкових 
платежів користувач, у першу чергу, розглядає проведення платежів у реальному часі. 
Крім того, платіжні технології мають забезпечувати швидкість, мобільність, доступність, 
простоту і зручність роботи з платежами, а також бути менш формалізованими, більш 
персоналізованими, дешевими та безпечними для управління користувачем власними 
грошима.  

Так, цифрова революція створила передумови для розвитку новітніх технологій 
мобільної та інтернет – сплати послуг, що визначило появу нових форм платіжних 
сервісів, на врегулювання діяльності яких в ЄС спрямована Директива 2015/2366/ЄС про 
платіжні послуги на внутрішньому ринку (Payment Services Directive 2 (скорочено – 
PSD2). Дана Директива, визнаючи онлайн-платежі та онлайн-банкінг, передбачає більш 
ліберальний підхід до залучення нових учасників ринку платіжних систем. З метою 
координації різних інноваційних технологічних схем платежів та гармонізації ринку 
європейських розрахунків Друга платіжна Директива зобов’язала країни-члени ЄС 
привести національне законодавство у відповідність до її норм до 13 січня 2018 року [1]. 
При цьому держави – члени ЄС не мають права приймати законопроекти, що суперечать 
нормам Директиви PSD2. 

Як відомо, у рамках концепції Open banking, підґрунтям якої є зазначена вище 
Директива та перелік пропозицій британського Управління з захисту конкуренції (СМА), 
до 2018 року банки ЄС та Великобританії зобов’язані розробити стандарти інтерфейсів 
програмування додатків (API) і створити відкриті АРІ для полегшення вільного доступу 
до даних (не конфіденційних) банківського сектору з боку третіх сторін, які можуть 
запропонувати кращий вибір різноманітних фінансових послуг поверх даних та 
інфраструктури банків. Іншими словами, Друга платіжна Директива дозволяє клієнтам 
банків для управління власними фінансами використовувати сторонні провайдери (треті 
сторони). При цьому грошові кошти клієнта можуть бути безпечно розміщені та 
зберігатись на його банківському поточному рахунку. Отже, у контексті концепції Open 
banking клієнтам надається можливість створювати власний перелік постачальників 
фінансових послуг, які зможуть без взаємодії з банками через їхні відкриті АРІ 
запропонувати більш ефективні схеми обробки платежів у реальному часі та цілий 
спектр необхідних додатків за низькою ціною, замість вибору одного конкретного банку 
для обслуговування за високою ціною. 

На сьогодні індустрія високих інноваційних технологій у сфері фінансових послуг 
створює передумови для своєрідної революції у галузі здійснення банківських операцій і 
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платежів. Відбувається перехід від банківських продуктів до платформ, від традиційного 
до цифрового банкінгу, що дозволяє вирішувати фінансові питання швидше, простіше 
через проведення платежів у реальному часі, а також з використанням технологій 
безконтактних і мобільних платежів. Крім того, за допомогою загальнодоступних 
відкритих АРІ сторонні оператори (провайдери, розробники) та/або сервіси (додатки) 
третіх сторін (постачальників платіжних послуг) можуть безпосередньо звертатись до 
ІТ-систем банківських установ для отримання інформації по рахункам та її аналізу з 
метою у подальшому надавати фінансові послуги, які будуть корисними клієнтам. І чим 
якісніше будуть програмні інтерфейси (АРІ) щодо точності, повноти, актуальності 
інформації, яку вони можуть надати, тим ефективніше клієнти зможуть формувати та 
відстежувати у реальному часі поточний стан будь-яких, у т. ч. транскордонних, 
платіжних операцій, учасниками яких вони є.  

Так, п. 10 цієї Директиви запроваджується низка нових бізнес-моделей за участю 
зовнішніх операторів платіжних послуг (ТРР) та визначається їх правовий статус. До 
категорії постачальників послуг з ініціювання платежів (PISP) належать учасники 
платіжного ринку, які надають допомогу клієнтам щодо запуску процесу переказу 
коштів шляхом складання від їхнього імені електронного платіжного доручення і 
негайно передають повідомлення про сформований грошовий переказ торгово-
сервісному підприємству, що дає останньому змогу моментально зробити відвантаження 
товару або надати доступ до послуги, придбаної у мережі Інтернет. Для того щоб 
скористатись такою послугою, клієнтові потрібно мати лише платіжний рахунок, 
доступний через Інтернет.  

А постачальники послуг, які мають доступ до інформації про обліковий запис клієнтів 
(AISP), можуть аналізувати поведінку витрат користувача або підсумовувати 
інформацію облікового запису користувача з декількох банків в єдиний огляд. Такі 
постачальники надають послугу з консолідації фінансової інформації, що дає клієнту 
змогу бачити загальну інформацію про свій фінансовий стан, можливість консолідувати 
дані про залишки на поточних рахунках та вести облік витрат за різними категоріями, 
тобто допомагає займатись фінансовим плануванням [2, с. 44-45]. 

Наприклад, ще у 2014 році ПриватБанк уперше у банківській практиці розмістив свої 
продукти, послуги, функції і процеси в окремі відкриті АРІ, які є доступними широкому 
колу розробників FinTech стартапов. До публічних АРІ Приватбанку постійно додаються 
нові функції, які дозволяють легко інтегрувати зручні платіжні сервіси у будь-який сайт 
[3]. 

У 2015 році датський Saxo Bank та британський банк Capital One також відкрили свої 
API, що дозволяє афілійованим особам банку мати користь зі своїх АРІ [4]. У 2015 році 
MasterCard проголосила Open API Declaration, а у лютому 2016 року і Visa відкрила сотні 
API на сайте Developer.visa.com. Visa і MasterCard зробили доступними API для e-
commerce, переказів коштів, геолокації [5].  

Для управління платіжними технологіями такі глобальні міжнародні платіжні 
системи, як Visa і MasterCard, стали своєрідними ІТ-компаніями. Проте, не кожен на 
сьогодні банк, чи то європейський, чи то український, який технічно перелаштував свою 
сервіс-орієнтовану архітектуру (SOA) для створення відкритих АРІ, готовий самостійно 
впроваджувати технологічні розробки бізнес-моделей та користуватись їхніми 
перевагами.  
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Нещодавно один з великих банків у світі HSBC (Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation) став першим з власним додатком HSBC Beta. На рівні з можливостями 
цифрових стартапів додаток HSBC Beta об’єднує рахунки 21 банку, що надає клієнтам 
доступ не лише до поточних та депозитних рахунків у цих банках, а й до кредитів та 
іпотек. На платформі HSBC так само доступною є функція аналізу витрат; «цифровий 
тренер», що допомагає клієнтам витрачати і заощаджувати краще; і в найближчі місяці 
буде додана функція, яка округлює те, що витрачає клієнт, і розміщує «решту» на 
ощадний рахунок [6].  

В Україні станом на кінець вересня 2017 року АО «ОТП Банк» розкрив свої банківські 
дані і пообіцяв 10 тис. дол. США стартапам, які зможуть навчитися заробляти на них 
гроші. Для цього банк і некомерційний інкубатор проектів 1991 Open Data Incubator за 
підтримки НБУ відкрили набір фінтех-стартапів у програму Open Banking Lab [7, 8]. 
Метою програми є підтримка стартапів, які розробляють продукти на основі відкритих 
банківських даних. У цілому дана програма спрямована на підвищення якості 
банківського обслуговування. Таким чином, розробники отримують можливість 
використовувати функціонал і контент банку у власних додатках і платформах [9], а 
клієнти зможуть контролювати власні фінансові дані та ділитись ними з третіми 
сторонами в обмін на відповідні сервіси. Отже, програма Open Banking Lab мотивує 
фінтех-стартапи створювати і розвивати платіжні сервіси, технології для покращення 
сфери банкінгу.  

Але, на жаль, в умовах сьогодення користувачі сучасних українських платіжних 
сервісів не можуть у повній мірі контролювати доступ до своїх даних через те, що у 
цілому банки в Україні не зобов’язані створювати відкриті АРІ та забезпечувати вільний 
доступ до них для зовнішніх розробників фінтех-стартапів. Це пов’язано з відсутністю 
чинних нормативно-правових актів, які б враховували положення Директиви PSD2. 

Як відомо, у червні 2017 року Верховною Радою України було відхилено 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
регулювання переказу коштів» №5361-д [10], яким, зокрема, було визначено і 
розмежовано права та обов’язки банків, платіжних установ, постачальників послуг з 
переказу, провайдерів інтернет-розрахунків, а також передбачено поняття платіжної 
інфраструктури у відповідності до норм Директиви 2015/2366/ЄС. У зв’язку з стрімким 
розвитком ринку платіжних послуг, ІТ-технологій дана Директива усуває концентрацію 
електронних платіжних послуг у банках та дозволяє їх надавати новим постачальникам 
послуг з обробки платежів та інформації за рахунками, які бажають фінансувати 
розвиток платіжних технологій та безготівкових розрахунків.  

У контексті цілісного підходу до банку як до сервісу і платформи сьогодні вже є 
явним, що банківські технології не зможуть ефективно розвиватись без партнерства та 
взаємодії з фінтехами-стартапами, діяльність яких спрямована на постійне надання 
інновацій для більш ефективного надання фінансових послуг у сферах платежів, іпотеки 
та управління фінансовими ресурсами як для звичайних користувачів, так і для малого та 
середнього бізнесу. Банки намагаються як можна швидше впровадити ці інновації у 
власний банківський сервіс, що спрямовано на завоювання та збереження клієнтів. У 
зв’язку з цим для обробки платежів та обміну даними у реальному часі банкам потрібно 
відкрити доступ до своїх даних (не конфіденційних), що допоможе їм у створенні бізнес-
моделей платформ, інтегруючи у них потрібні АРІ технології, у т.ч. і зовнішні 
інтерфейси нових додатків. Також через відкриті та безпечні внутрішні АРІ платформи 
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банку останній може безпосередньо з’єднуватись та співпрацювати зі сторонніми 
сервісами (фінтех-компаніями), що володіють всіма програмними та апаратними 
засобами, цікавими ІТ-продуктами, При цьому слід враховувати, що відкриття банками 
певних інформаційних даних за допомогою АРІ може створювати певні ризики безпеки. 
Вирішується ця проблема здійсненням правильного вибору технологій, наприклад, 
блокчейну, через який можна зберігати дані транзакцій (бази даних). У рамках 
блокчейну високий рівень безпеки досягається за рахунок відкритості та вільного 
доступу до проведених транзакцій шляхом множини копіювань всіх цих транзакцій 
таким чином, що у кожного учасника процесу завжди є інформація про кожен крок усіх 
партнерів. Як справедливо зазначає Томас Лабенбахер, голова Financial Services Club 
CEE, партнер фонду Life.SRED: «Технології стали частиною життя, вони скрізь. У 
теперішній час блокчейн задає новий тренд у банкінгу» [11].  

Так, на виконання зобов’язань, взятими на себе Україною в контексті Угоди про 
асоціацію, щодо лібералізації фінансових ринків та набуття режиму внутрішнього ринку 
з ЄС у сфері фінансових послуг поступово впроваджуються норми і положення 
Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 
затвердженої постановою Правління НБУ від 18.06.2015 № 391 зі змінами [12]. Дана 
програма передбачає створення рівних умов для конкуренції у фінансовому секторі 
шляхом розробки та внесення змін до чинного законодавства щодо гарантування рівного 
доступу до надання фінансових послуг, визначення правового статусу посередників у 
фінансовому секторі (у т. ч. Fintech компаній), запровадження нових форматів розкриття 
даних та механізмів контролю за якістю, релевантністю, відкритістю таких даних 
завдяки використанню новітніх ІТ-технологій, впровадження інноваційних платіжних 
продуктів тощо. Але на відміну від загальних тенденцій розвитку платіжних сервісів і 
банкінгу у світі та врегулювання їх особливостей на рівні відповідних національних 
законодавств, в Україні поки що лібералізація ринку платіжних послуг залишається на 
рівні законопроектів та теоретико-прикладних розробок. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в Україні відбувається 
поступове наближення вітчизняного законодавства до вимог Директиви PSD2 на 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Імплементація норм цієї 
Директиви у національному законодавстві сприяє конкуренції та розвитку інновацій у 
сфері фінансових технологій, а також вільній реалізації клієнтом (користувачем, 
споживачем) свого права на вибір найбільш прийнятного платіжного сервісу, що у 
цілому впливатиме на рівень конкурентоздатності банків і платіжних компаній у 
глобальній світовій мережі електронних платежів. 
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ОСОБЛИСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРАВА ЄС НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ:  
НОВІ ПРОЦЕДУРНІ РЕАЛІЇ 

 
Динамічний розвиток міжнародного співробітництва між Україною та європейськими 

міжнародними організаціями (зокрема, Європейським Союзом та Радою Європи) сприяє 
зростанню значення перекладознавства, а в його рамках – перекладу нормативно-
правових актів, юридичних текстів, судової практики Європейського суду та 
Європейського суду з прав людини тощо. З початком нової «євроінтеграційної» хвилі 
активізації вітчизняної законотворчості та адаптації національного законодавства до 
права Європейського Союзу – процесу приведення правової системи України та 
нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire – питання юридичного 
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перекладу перебуває в центрі уваги не лише філологів-перекладачів, але й юристів-
практиків, представників окремих галузевих правових наук України. 

«Правильно і чітко визначте значення слів і цим Ви позбавите людство від половини 
його помилок та непорозумінь» – Рене Дакарт. З цим висловом французького філософа 
важко не погодитися, адже єдиним засобом фіксації права є мова, і чіткість 
формулювань основних категорій у законодавстві є невід’ємною умовою ефективної 
реалізації приватними та юридичними особами їх прав, свобод та законних інтересів.  

Законодавство як форма існування позитивного права оформлюється за допомогою 
мовних засобів. Водночас мова закону є явищем історичним, яке відображає стан 
суспільства та рівень розвитку правової системи, тобто вербалізація правових понять 
повинна бути адекватною розвитку суспільних відносин. В усіх цивілізованих 
демократичних системах, до яких належать і європейська, і українська системи, 
створення правових текстів – це складний суспільний процес, під час якого законодавець 
спілкується з адресатами норм, використовуючи правову термінологію. Як наслідок, 
мова нормативно-правових актів повинна характеризуватися певними ознаками: 
комунікативністю, стислістю, адекватністю, логічністю, точністю, лапідарністю, 
функціональністю, стабільністю та високим ступенем стандартизації тощо. Юридичний 
текст повинен правильно та чітко передавати думку законодавця – такими ж вимогами 
мають керуватися й перекладачі текстів юридичного спрямування. 

В юридичному перекладі перекладач має справу з певним жанром мови спеціальної 
сфери, який функціонує в галузі права, має особливе соціальне призначення, 
вирізняється специфічними композиційними, стилістичними та лексико-семантичними 
ознаками. Так, під юридичною мовою Л. Гоффман розуміє сукупність усіх мовних 
засобів, які використовуються у сфері права з метою успішної комунікації між 
фахівцями цієї галузі [1]. 

Сьогодні комунікація між фахівцями з галузі права вийшла за межі однієї держави, 
міжнародної організації чи на навіть одного континенту. В глобалізаційних та 
інтеграційних умовах розвитку національних правових систем гостро постає проблема 
«чистоти» юридичної мови, однакового наповнення змістом основних правових 
категорій, що існують в ній, стійкості форм мовних засобів тощо. Тому правильний 
вибір методів і процедур здійснення юридичного перекладу актів іноземного права в 
Україні напряму впливає на ефективність процесу адаптації національного 
законодавства до права Європейського Союзу. І у результаті, на реформування 
національного права у правову систему, яка відповідає європейським стандартам.  

Серед ключових проблем у контексті юридичного перекладу на українську мову 
текстів актів Європейського Союзу можемо виділити такі:  

- визначення предмету перекладу: правильне розуміння того, що підлягає перекладу, 
тобто зміст acquis communautaire;  

- визначення суб’єктів перекладу: чітке окреслення осіб, які мають здійснювати 
переклад, тобто відповідальний орган публічної адміністрації, що координує роботу над 
таким перекладом, а також осіб, що фактично його виконують (перекладачів); 

- визначення порядку надання перекладу юридичної сили: закріплення на 
законодавчому рівні процедури, за дотриманням усіх вимог якої текст набуває 
особливого (зобов’язуючого) статусу для суб’єктів права.  

Розглянемо особливості вітчизняної практики здійснення перекладу нормативно-
правових актів зарубіжних країн (їх об’єднань) на українську мову на сучасному етапі за 
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такими критеріями: предмет перекладу; суб’єкти, що є відповідальними за здійснення 
перекладу; порядок здійснення перекладу та надання йому юридичної сили (організація, 
здійснення, перевірка, затвердження, оприлюднення). 

Відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 
року № 512 «Порядок здійснення перекладу на українську мову актів 
Європейського Союзу acquis communautaire, пов’язаних з виконанням зобов’язань  
України у сфері європейської інтеграції» [2] визначено:  

1) Предмет перекладу: акти Європейського Союзу acquis communautaire, пов’язані 
з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, виконанням інших міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 
європейської інтеграції; 

2) Суб’єкти перекладу:  
а). Відділ з питань донорської допомоги, комунікації та перекладів актів права ЄС 

Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністр України (з 4 жовтня 2017 року [3]), який забезпечує здійснення 
перекладу acquis ЄС на українську мову; оновлення глосарія термінів acquis ЄС; 
організацію роботи з підготовки орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС з 
урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції і права ЄС;  

б). фактичний переклад текстів актів acquis ЄС у 2017-2018 роках здійснюють 50 
перекладачів Association4U (Проект технічної допомоги ЄС); 

3) Порядок здійснення перекладу: 

  Орієнтовний план перекладів актів acquis ЄС формує Урядовий офіс та 
забезпечує його подання до 30 січня поточного року на розгляд Кабінету Міністрів 
України для його схвалення; 

  фактичний переклад консолідованої версії актів acquis ЄС за рахунок коштів 
Державного бюджету України та/або коштів міжнародної технічної допомоги 
здійснюють філологи-перекладачі; 

  Термінологічну перевірку тексту перекладу у розумний строк здійснює 
ініціатор, який подав запит на здійснення такого перекладу та є відповідальним за 
виконання зобов’язань України, зокрема наближення законодавства України до 
законодавства ЄС, та який, у разі потреби, подає до Урядового офісу пропозиції щодо 
внесення редакційних змін з урахуванням особливостей фахової термінології.  

 Після завершення розгляду пропозицій щодо внесення редакційних змін за 
результатами термінологічної перевірки та редагування перекладу акта acquis ЄС 
Урядовий офіс передає тексти на затвердження Урядовому комітету, до компетенції 
якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції. 

 Переклад акта acquis ЄС протягом 15 робочих днів з дати затвердження 
публікується на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади та надсилається 
ініціатору здійснення перекладу в електронному вигляді у форматі PDF.  

Отже, взагалом ми можемо позитивно оцінити нову процедуру здійснення перекладу 
на українську мову актів Європейського Союзу, яка була прийнята Кабінетом Міністрів 
України у травні 2017 року. Проте у Порядку найвищий орган виконавчої влади 
застосовує низку різних за своїм змістом термінів, які мали б визначити предмет 
перекладу, а саме: «акти Європейського Союзу acquis communautaire» (у назві 
документу) та «акти Європейського Союзу», «acquis communautaire», «акти acquis ЄС» (у 
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тексті документу). Але це не єдиний випадок недотримання вимог юридичної техніки 
при складанні нормативно-правових актів – однозначності формулювань. Так, у Законі 
України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV [4] також 
було вжито низку термінів для визначення єдиного предмету правового регулювання: 
законодавство Європейського Союзу (ЄС), acquis communautaire, acquis, acquis 
Європейського Союзу, акти acquis communautaire, європейське право, європейська 
інтеграція, правова система Європейського Союзу, право Європейського Союзу, 
документація Європейського Союзу тощо. Також у Угоді про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року [5] 
зустрічаємо: acquis ЄС (преамбула), законодавство ЄС (ст. 16, 64), стандарти ЄС (ст. 57), 
наближення законів України до законів ЄС (ст.59), наближення чинного законодавства 
України до права ЄС (ст. 124), приведення законодавства у відповідність до acquis ЄС 
(ст.56), акти законодавства ЄС (ст. 64), положення законодавства ЄС (ст. 278),  
європейські стандарти (ст. 56), керівні принципи ЄС (ст.76), правові акти ЄС (ст. 96), 
елементи acquis ЄС (ст. 114),  право ЄС (ст. 149), правила ЄС ( ст. 262) тощо.  

Отож у підсумку можемо констатувати, що впорядкування термінології, яка 
використовується як у вітчизняному законодавстві, так і фаховій літературі юридичного 
спрямування, є необхідною умовою внутрішньої єдності та працездатності будь-якої 
правової системи, особливо гостро це відчувається в умовах виконання Україною 
зобов’язань, пов’язаних з європейською інтеграцією.  
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РОЛЬ ACQUIS ЄС У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [6] 

передбачає, що Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити поступове приведення у 
відповідність своїх чинних та майбутніх законів до acquis ЄС, зазначених у Додатку 
XVII до Угоди. 

В Угоді (Глава 12, ст. 383-386) визначені напрямки інтеграції фінансового сектора 
України: ефективне і прозоре регулювання ринків банківських та інших фінансових 
послуг, недопущення дискримінації іноземних підприємств, забезпечення рівного 
доступу учасників ринку до клірингових і платіжних систем, зближення українського 
законодавства з acquis ЄС сфери фінансових послуг. Перекладено нормативи вторинного 
законодавства ЄС в сфері банківської справи, яке складається з 14 нормативних актів: 1 
регламент, 9 директив та 4 рекомендації, де особливе місце займає Директива 
Європейського Парламенту та Ради 2000/12 від 20 березня 2000 року щодо 
започаткування діяльності кредитних установ та її ведення, яка є консолідованим 
варіантом низки директив [7].  

При тлумаченні економічних складових євроасоціації, Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій [1, с. 111] щодо фінансових послуг визначив 
зміст домовленостей як «ефективний набір правил і практик у галузі фінансових послуг 
для створення розвинутої функціонуючої ринкової економіки і з метою сприяння 
торгівлі». Ученими здійснена оцінка можливих наслідків для бізнесу як формування 
стимулів розвитку сучасної інфраструктури фінансового ринку та для державного 
сектору,як можливість реформування ринку фінансових послуг, якості державної 
політики, ефективної фінансової системи, обмін інформацією та отримання технічної 
допомоги для розвитку інституційної спроможності. 

Особливим споживачем ринку фінансових послуг в частині банківського 
кредитування є агросектор, який працює у доволі специфічних умовах, постійно 
потребує фінансових ресурсів, оскільки має сезонний розрив між вкладенням і 
надходженням коштів з одночасною потребою фінансування неперервності процесів 
біологічного відтворення виробництва.  

Вітчизняна практика кредитування аграрного сектору розвивається за напрямами 
кредитування комерційними банками: АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк 
«Київська Русь», ПАТ «VAB Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Державний 
ощадний банк України» та ін. За даними Національного банку України [4], надані 
агропідприємствам кредити станом на кінець відповідного року: 2014 р. - 10,5 млрд грн; 
2015 р. – 48,4; 2016 р. [5] – 115,5. На кінець серпня 2017 р. – 0.057 млрд грн. У звіті 
банку за 2016 рік вказано що висока рентабельність та низьке навантаження 
зобов’язаннями, узятими раніше, роблять сільське господарство привабливим для 
кредитування.  

Державна підтримка через механізм здешевлення кредитів (пільгове кредитування) 
відображена у численних нормативно-правових актах, яким притаманна часта зміна 
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механізму. Основу пільгового кредитування закладено у 2000 році, коли було 
запроваджено часткову компенсацію відсоткової ставки по кредитах комерційних банків, 
який розвивався від бартерних розрахунків до програм зниження відсоткової ставки за 
кредитом у різних варіаціях. Механізм пільгового кредитування виявився досить 
позитивним, хоча і має певні недоліки, що стосуються залежності компенсації від 
облікової ставки, складності механізму отримання коштів, а найбільше від можливостей 
бюджету. 

На даний час діє програма 2801030 «Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», започаткована у 2015 році 
Постановою КМУ №300 [3], на яку щорічно виділяється 300 млн грн. Пільговим 
механізмом у 2015 році залучено кредитів загальним обсягом 5,71 млрд грн для 337 
підприємств, у 2016 році програмою скористались 448 підприємств, залучивши 6,85 
млрд грн. На 100 грн державної підтримки в середньому припадає 2090 грн кредитів. За 
даними Держказначейства, станом на жовтень 2017 року фінансування за програмою ще 
не здійснювалося.  

Згідно Угоди [6], для сільського господарства та розвитку сільських територій зміст 
домовленостей (Глава 17, ст. 403-406) передбачає, що сторони співпрацюватимуть із 
метою сприяння розвитку, зокрема, через поступове зближення відповідних політик і 
законодавства, а також поступового зближення національного регулювання у 
відповідності до регулювання й стандартів ЄС. Очікується, що держава отримає 
можливість модернізувати державну аграрну політику відповідно до вимог 
законодавства ЄС, але «розвиток стандартів та інфраструктури аграрного ринку буде 
вимагати додаткового фінансування з державного бюджету та посилення інституційної 
спроможності відповідних державних органів» [1, с.116].  

Досвід кредитного забезпечення фермерів ЄС теж має комерційну і державну 
складові. Якщо для представників першої групи фінансове забезпечення фермерів є 
видом бізнесу та джерелом отримання доходу, то державні інститути кредитування 
створені з метою підтримки таких господарств. Так, уряд Ірландії у 2017 р. формує 
заходи здешевлення кредитів фермерам, на 11,1 € млн, з пакету допомоги Європейської 
Комісії в 350 € млн. Допомога ЄС буде використана Міністерством сільського 
господарства для забезпечення системи кредитування для фермерів зі ставками нижче 
3% річних. Ці позики дадуть змогу фермерам покращити управління грошовими 
потоками та зменшити вартість короткострокових позик. Схема розроблена у співпраці з 
Стратегічною банківською корпорацією Ірландії (SBCI) [5].  

В Україні уже є досвід залучення міжнародної кредитної допомоги для аграрної 
галузі. Саме ці факти свідчать про роль суттєву роль Acquis ЄС у сфері фінансових 
послуг для агросектору України в умовах євроінтеграції. Зокрема, у 2016 році підписано 
Закон [2], реалізація якого спрямована на підтримку аграрного сектора України та 
забезпечує можливість залучити 400 млн. євро ЄІБ на 12 років з 4-річним пільговим 
періодом. Умови кредиту передбачають 50% фінансування проектів малих і середніх 
фермерських господарств. Другу половину суми передбачається отримати від 
українських комерційних банків. Очікується, що кредит ЄІБ згенерує кредитний потік 
розміром 800 млн євро.  

Зі звіту НБУ слідує, що «сільське господарство – наразі єдиний сектор, що не має 
проблем з банками. Висока рентабельність та низьке навантаження зобов’язаннями, 
узятими раніше, роблять його привабливим для кредитування» [4]. 



86 

Також досить оптимістичним є звіт Investment Climate [9], якій розкриває, що Україна 
є третім за обсягами виробником зерна в світі і стала привабливою для іноземних 
інвесторів, а національні сектори, такі як банківський, традиційно залучали прямі 
іноземні інвестиції. Крім того, Рада прийняла закони, щоб зменшити обтяжливе 
регулювання бізнесу, заохотити державно-приватне партнерство, досягти прозорості 
інформації та поліпшити сільськогосподарську політику. Цей же ресурс підкреслює, що 
Україна продовжує створювати правову систему, яка ефективно захищає права 
інвесторів. Прийнято основні законодавчі акти (Закони), крім Податкового кодексу, що 
впливають на іноземні інвестиції в Україну: «Про режим іноземного інвестування», 
«Про цінні папери та фондовий ринок», «Про захист економічної конкуренції», «Про 
захист від недобросовісної конкуренції», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки з метою створення робочих місць» та ін. 

Розвиток у сфері фінансових послуг та сільського господарства свідчить, що 
незважаючи на суттєві проблеми обох секторів: зі сторони перших - недостатній захист, 
високі відсотки і стислі строки, переважно короткострокове кредитування, зарегульова-
ність Нацбанком; зі сторони других – відсутність кредитних історій та надійних джерел 
застави тощо, наближення вітчизняного законодавства до Acquis ЄС відбувається. 
Рушійною силою і каталізатором цього процесу є держава, на яку покладається роль 
арбітра між сторонами, а саме – сприяння стабілізації і прогнозованості економіки, 
виведення агросектору з тіні, внесення відповідних змін до законодавства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ АКТІВ ЄС 

У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Розглядаючи питання адаптації національної банківської системи до вимог ЄС, 

зокрема банківського законодавства, потрібно зауважити, що цей процес регулюється 
низкою законодавчих актів, серед яких необхідно зазначити Угоду про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 
Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоду про коаліцію 
депутатських фракцій «Європейська Україна», Комплексну програму розвитку 
фінансового сектору України до 2020 р. та ін. 

У зазначених актах немає чіткої єдності між термінологічним викладом таких 
ключових понять, як «адаптація», «гармонізація», «імплементація». Через те що на 
теоретичному рівні цьому питанню не приділено достатньо уваги, ми вважаємо, що для 
чіткого розуміння процесу увідповіднення національного банківського законодавства 
європейським засадам необхідно розмежувати ці поняття.  

Насамперед варто звернути увагу на міжнародно-правові договори, у змісті яких 
поняття «гармонізація» використовується для увідповіднення законодавства нормам 
права ЄС, характеризує сам процес здійснення у відповідність до норм права ЄС 
законодавства держав – членів Співтовариства. Цей термін використовують у широкому 
розумінні – як заміну різних національних політик єдиною спільною політикою 
Європейського Союзу в конкретній сфері, та у вузькому – як предметне наближення 
національних правових норм до встановлених ЄС стандартів через скасування 
відмінностей у національному законодавстві держави-члена (Schweitzer, Hummer, 1996). 
Як зазначає В. Опришко, гармонізація передбачає процес спільного, узгодженого 
розвитку національних законодавств, усунення наявних між ними суперечностей та 
формування мінімальних правових стандартів шляхом утвердження спільних правових 
принципів або ухвалення окремих правових рішень з метою зближення правових систем 
(Опришко, 1999).  

Водночас «адаптація» – це також процес увідповіднення законодавства нормам і 
стандартам права ЄС, проте він відбувається за межами Європейського Союзу та 
стосується третіх держав (не членів ЄС).  

Як зазначає Н. Сюр (2006), адаптація законодавства до acquis Європейського Союзу – 
це послідовний процес наближення правової системи держави, зокрема її законодавства, 
правотворчості, юридичної техніки, практики, правозастосування, до правової системи 
Європейського Союзу відповідно до критеріїв, що висуває Європейський Союз до 
держав, які мають намір до нього приєднатися. 

Н. Хуторян (2008) зауважує, що «сутність терміна «адаптація» полягає в узгодженні 
та пристосуванні нормативно-правових актів національного законодавства до 
міжнародних, європейських або внутрішньодержавних правових стандартів». 

Енциклопедичний словник економіки та права визначає поняття «гармонізація» як 
«взаємне узгодження, зведення в систему, уніфікація, координація, впорядкування, 
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забезпечення взаємної відповідності економічних процесів, відносин, товарів, податків 
тощо». 

А поняття «адаптація» визначено як 1) пристосування чинних внутрішньодержавних 
правових норм до нових міжнародних зобов’язань держави без внесення яких-небудь 
змін в її законодавство; 2) пристосування економічної системи і її окремих суб’єктів до 
змінних умов зовнішнього середовища, виробництва, праці, обміну, життя 

Окреслюючи співвідношення понять «гармонізація» та «адаптація», ми схиляємося до 
думки Ю. Мовчан (2008), яка слушно зазначає, що «диференціація … відбувається на 
рівні суб’єкта, тобто терміном «гармонізація» послуговуються, коли йдеться про 
держави – члени ЄС, а термін «адаптація» використовується стосовно держави-
кандидата, потенційних держав-кандидатів та третіх країн. … Під час адаптації 
відбувається синтез реципованих норм із національними, а при гармонізації має місце 
процес узгодження правових норм у рамках однієї правової системи». 

З нормотворчого погляду, наприклад, в законодавстві ЄС, при використанні терміна 
«гармонізація» йдеться про повну ідентичність норм права всіх держав-членів через 
прийняття в межах цієї міжнародної організації спеціальних директив, рамкових рішень, 
взаємне визнання національних стандартів, укладення конвенцій, застосування 
європейських стандартів, приєднання до міжнародних угод, що мають обов’язкову 
юридичну силу, сторонами яких є держави – члени ЄС, інкорпорацію у внутрішнє право 
третіх країн актів інститутів ЄС, ухвалення третіми країнами нормативних актів, які тією 
чи іншою мірою враховують положення ЄС (Муравйов, Мушак, 2013). 

 На жаль, в юридичній літературі нема єдності в розумінні поняття та сутності 
«гармонізації», більшість науковців часто ототожнюють це поняття з «адаптацією», 
«імплементацією», «апроксимацією» тощо. Отже, можемо зробити висновок, що під час 
гармонізації відбувається усунення суперечностей та колізій законодавства без 
впровадження єдиних норм до різних правових систем, а тому держави мають простір 
для власного правового регулювання.  

Однак варто наголосити, що основна нормативно задекларована мета нашої держави 
відповідно до Угоди про асоціацію – «політична асоціація» та «економічна інтеграція» 
завдяки «поступовій адаптації законодавства» України до acquis ЄС (за Преамбулою). 
Таке саме бачення міститься в Комплексній програмі розвитку фінансового сектору 
України до 2020 року, затвердженій постановою правління НБУ від 18.06.2015 року, а 
саме – «європейська інтеграція»1.  

Проте, як зауважують науковці, проблемою залишається так званий широкий підхід 
законодавця в питаннях «законодавства, що підлягає адаптації», бо до цього переліку 
внесені не тільки закони та нормативні акти, що ухвалюють Верховна Рада та інші 
органи державної влади, але й нормативно-правові акти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС 
для підготування та сприяння імплементації Угоди про асоціацію вказує на «повну 
імплементацію», «ефективну імплементацію» та «імплементацію законодавчої бази» з 
метою подальшого поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції.  

                                                           

1 Європейська інтеграція – це процес політичної, юридичної, економічної (а деколи – соціальної та 
культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На сьогодні 
європейська інтеграція досягається здебільшого через розширення Європейського Союзу та Ради Європи. 
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Виходячи з етимологічного та змістовного значення понять «адаптація», 
«гармонізація» та «імплементація», вважаємо, що саме термін «адаптація» найкраще 
характеризує мету цього процесу – узгодження національних норм в такий спосіб, щоб в 
обох випадках вони створювали однакові правові умови для діяльності суб’єктів 
господарювання в межах внутрішнього ринку. 

Отже, видається доцільним визначити поняття адаптації законодавства як процес 
створення єдиних стандартів, направлених на досягнення узгодженості законів, 
положень, стандартів та практики з тією метою, щоб одні й ті ж правила застосовувалися 
до фізичних та юридичних осіб, які діють в країні відповідно до взятих Україною 
зобов’язань за Угодою про асоціацією. 

Пропонуємо первинно застосовувати поняття «адаптація законодавства» при 
окресленні процесу приведення національного законодавства у відповідність до вимог 
ЄС; а поняття «гармонізація законодавства» після набрання країною членства в ЄС. 
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РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ 
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Протягом останніх років в Україні проведено низку реформ, спрямованих на 

удосконалення системи управління державними фінансами та фінансового контролю, в 
тому числі в банківській сфері. Водночас євроінтеграційні процеси потребують 
подальшого удосконалення механізму фінансового контролю та аудиту відповідно до 
міжнародних стандартів, які мають відповідати основоположним принципам 
підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності .  
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Однак, як справедливо зазначають Гуцаленко Л. В., Вахновська О. В., «…на сьогодні 
у діяльності державних органів влади функція фінансового управління і контролю майже 
не реалізується та/або залишається неефективною, а відтак – спричиняє нерозуміння 
керівниками цих органів ролі функції внутрішнього аудиту в контексті його доцільності 
(користі) при досягненні мети та цілей державного органу. …Не створено єдиної 
комплексної системи внутрішнього контролю, а там, де створено, вона не функціонує як 
цілісний та якісний процес. Зокрема не функціонують її складові: система управління 
ризиками; відсутня управлінська звітність; система управління соціальною 
відповідальністю» [1, с. 7-23].  

Можна погодитися з думкою Романіва Є. М., Долбнєвої Д. В., що «суттєвим 
недоліком функціонування державного фінансового контролю є відсутність 
законодавчого акту (Закону України) про державний фінансовий контроль (систему 
державного фінансового контролю), яким би було визначено: сутність державного 
фінансового контролю, його мету, завдання та функції; предмет та об’єкти державного 
фінансового контролю; принципи та вимоги до проведення державного фінансового 
контролю; види державного фінансового контролю, методи та форми його проведення; 
суб’єктів державного фінансового контролю, їх функції» [2, с. 35-38]. 

Серед основних проблем у аналізованій сфері можна назвати наступні: не розроблено 
власне базову теорія державного фінансового контролю, не напрацьовано методологічні 
фундаментальні норми його організації; правове забезпечення системи державного 
фінансового контролю не повністю відповідає стандартам ЄС; недостатня незалежність 
Державної аудиторської служби України; проблеми кадрового та інформаційного 
забезпечення. 

Проаналізувавши окремі наукові джерела, вважаємо, що для вирішення зазначених та 
інших проблем необхідно провести зміни за наступними напрямками: 

- модернізація правового забезпечення системи державного фінансового контролю 
шляхом гармонізації з визнаними міжнародними стандартами, а також найкращою 
практикою ЄС щодо аудиту в сфері державних фінансів;  

- впорядкування та розвиток органів державного фінансового контролю, а саме - 
Держаудитслужби, як ключового елемента системи управління державними фінансами, 
забезпечення їх правової і організаційної незалежності та статусності, належного рівня 
фінансового забезпечення та зміцнення кадрового потенціалу [3, с. 5-23];  

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів у сфері державного 
фінансового контролю шляхом розроблення та реалізації навчальних програм з 
підвищення кваліфікації; 

- створення єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної бази у сфері 
державного фінансового контролю з можливістю використання її і на місцевому рівні [4, 
с. 82-104]; 

- перетворення інституту внутрішнього контролю банків з виключно перевірки 
виконання вимог нормативних документів на важливу інформаційну систему, 
визначення сукупності процедур з мінімізації ризиків як одного з ключових елементів 
забезпечення фінансової безпеки банківських установ. 

 



91 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Гуцаленко Л. В., Вахновська О. В. Напрями реформування системи державного 

фінансового контролю в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 
науки і практики. 2017. № 6. С. 7-23 

2. Романів Є. М., Долбнєва Д. В. Необхідність та напрямки удосконалення системи 
державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення Scientific Journal 
«ScienceRise». 2016. №2/1(19). С. 35-38 

3. Мазаракі А., Волосович С. Домінанти інституційної модернізації фінансової 
системи України. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 5-23 

4. Король В. М., Чумакова І. Ю. Запровадження внутрішнього контролю в Україні: 
проблемні питання. Фінанси України. 2016. № 7. С. 82-104. 

 
А.М. Чвалюк,  

кандидат юридичних наук, 
Н.В. Шершень 

студентка, 
Донецький державний університет управління, м. Маріуполь 

 
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПРОБЛЕМИ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСУВАННЮ 
ТЕРОРИЗМУ 

 
У преамбулі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Далі – Угода) Сторони 

зобов’язуються вести боротьбу з організованою злочинністю та легалізацією 
(відмиванням) коштів і посилювати співробітництво в боротьбі з тероризмом. У 
наступних статтях цього документа програмно та на рівні принципів закладено основи 
такої боротьби. Зокрема, визнається, що верховенство права, належне врядування, 
боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаціональної організованої 
злочинності й тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності є 
головними принципами для посилення відносин між Сторонами (ст. 3 Угоди). З метою 
запобігання та боротьби з тероризмом і легалізацією (відмиванням) коштів та 
фінансуванням тероризму Сторони домовились співробітничати на двосторонньому, 
регіональному та міжнародному рівнях, зокрема забезпечуючи імплементацію 
відповідних міжнародних стандартів та стандартів які були прийняті Союзом (ст. ст. 13, 
20 Угоди). Викликає певне здивування той факт, що заходи боротьби з порушенням 
права інтелектуальної власності Угода регламентує більш детально, виокремлюючи на 
це цілу главу (Глава 9 Угоди), на відміну від вмісту співробітництва у боротьбі з 
тероризмом, який зосереджено у трьох стислих тезах (ст. 23 Угоди).  

Частково це пояснюється наявністю відсилочних норм на Резолюцію Ради Безпеки 
ООН № 1373 2001 року, Глобальну контртерористичну стратегію ООН 2006 року та інші 
документи ООН, а також відповідні міжнародні конвенції, зокрема «Дев’ять спеціальних 
рекомендацій стосовно боротьби із фінансуванням тероризму» Групи з розробки 
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Однак не слід забувати й 
про капіталістичний уклад життя з його цінностями, коли санкції за озброєне 
пограбування державного банка є вищими ніж за вбивство першого ступеня. Але піднята 
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нами проблема лежить ще глибше й стосується попередніх та попереджувальних заходів 
боротьби з фінансуванням тероризму.  

У статті 236 Угоди Сторони гарантують, що якщо заявник наводить обставини, які 
ймовірно становлять загрозу щодо відшкодування збитків, судові органи можуть 
винести ухвалу про запобіжний арешт рухомої і нерухомої власності ймовірного 
порушника, зокрема блокування його/її банківських рахунків та інших активів. Для 
цього компетентні органи можуть винести рішення про надання банківських, фінансових 
або комерційних документів чи про належний доступ до відповідної інформації.  

З першого погляду все просто і зрозуміло, але вітчизняні юрисдикційні органи не 
повною мірою усвідомлюють значення терміну «інші активи», накладаючи арешти 
тільки на банківські рахунки, тоді як гаманці порушника, відкриті в інших платіжних 
системах (Webmoney, Яндекс.Гроші, QIWI тощо), залишаються недоторканими. Звісно 
можна надіслати до головних офісів наведених установ запити про наявність у 
порушника цих рахунків, однак поки бюрократичний механізм зробить повний оберт 
(при найкращому варіанті розвитку подій позитивну відповідь буде отримано протягом 
тижня) порушник за 5 хвилин з власного мобільного телефону переведе ці кошти в 
валюту іншої платіжної системи, валюту іншої країни або конвертує у готівку.  

У 2013 році наша держава вже намагалася заборонити електронні гроші правила 
використання яких не були узгоджені з регулятором: видавалися нормативні акти, які 
забороняли їх обіг; вилучалися фінансові документи та сервера; за несплату податків 
притягувалися до відповідальності керівники територіальних підрозділів тощо. Однак це 
призвело тільки к розквіту чорного ринку. Кошти, хоч і з деякими обмеженнями щодо 
часу виводу та максимальної суми транзакції, і далі виводилися з гаманців Webmoney на 
рахунки вітчизняних банків. Автор особисто став свідком цих процесів, коли 
конвертаційний сервіс з метою (як нам вбачається) уникнення уваги наглядових 
алгоритмів Фінмоніторинга, вмикався у випадковому порядку на кілька хвилин протягом 
доби. Народними умільцями, для відстеження моменту роботи сервісу, була написана 
спеціальна програма «Сторож МиМа», яка будучи встановлена на комп’ютері подавала 
звуковий сигнал, якщо відкривалася можливість для конвертації.  

У 2016 році НБУ надіслав банкам телеграму у якій нагадав, що випуск електронних 
грошей може здійснювати тільки банк. Причина такої поведінки крилася у тому, що 
Webmoney, Яндекс.Гроші та QIWI з ним знову не узгодили правила обігу електронних 
грошей. На нашу думку, оголошення війни є поганим закликом до столу переговорів і не 
сприяє налагодженню плідних стосунків.  

Все вищенаведене вказує, що шляхом заборон цю проблему не вирішити. Тому, на 
нашу думку, державі слід створити можливості для легалізації альтернативних 
платіжних систем, дати їм можливість працювати на законних підставах, під наглядом 
Національного банку України. Це виведе кошти з тіньового ринку, збільшить податкові 
надходження до Державного бюджету та створить перешкоди для осіб та організацій які 
фінансують терористичну діяльність.  

В ідеалі, держава має увійти у склад керівних органів цих платіжних систем 
(нормативним шляхом або як акціонер), щоб мати змогу контролювати фінансові потоки 
і остаточно прикрити можливість використовувати альтернативні платіжні системи для 
відмивання коштів отриманих злочинним шляхом. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА  
ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

 
Дослідження питань гармонізації національного банківського законодавства до права 

ЄС породжує достатньо широке коло як теоретичних, так практичних проблем правового 
регулювання банківських відносин. Одним із аспектів є правильне застосування 
практики Європейського Союзу по відношенню до підтримання стабільності банківської 
системи. 

Взаємозв’язок економічного зростання, функціонування банківської системи та 
розвитку банківського законодавства є частиною безперервного процесу, що має вплив 
на всі елементи фінансової безпеки держави. 

Банківське законодавство Європейського Союзу домінує над національним в багатьох 
країнах-членах. Проте слід відмітити, що розвиток національного банківського 
законодавства та законодавства Європейського Союзу відбувався поступово та 
паралельно, що в підсумку дало можливість досягти «acquis communautaire». 

 Дослідники в галузі правового регулювання банківських відносин виділяють шість 
основних принципів, які мають вплив на формування банківського законодавства 
Європейського Союзу: принцип стабільності фінансової системи; принцип 
підпорядкування ринку; принцип вирівнювання умов конкуренції; принцип автономії 
банківської функції; принцип прозорості; принцип демократичної легітимації [1]. 

Враховуючи вище зазначене, на нашу думку, актуальним є питання дослідження 
процесів гармонізації законодавства, що регулює відносини страхування депозитних 
вкладів в Україні та Європейському Союзі. 

Гармонізація – це спосіб наближення національних законодавств держав-членів до 
європейського права з метою уніфікації результатів правового регулювання суспільних 
відносин у Співтоваристві через прийняття директив ЄС та приведення у відповідність 
до національних нормативних актів. 

Відмінність між європейським та національними законодавствами держав - членів ЄС 
- полягає в тому, що на рівні ЄС немає законів, а лише директиви, які регулюють окремі 
сфери діяльності й мають бути імплементовані в національному законодавстві. Отже, 
право ЄС не встановлює абсолютного рівня правових стандартів: воно спрямоване на 
гармонізацію законодавства шляхом встановлення мінімальних стандартів, які є 
медіаною норм держави-члена з найвищим і найнижчим рівнем. Гармонізація 
національного законодавства з нормами європейського права виступає складовою 
частиною процесу законодавчої адаптації [2, с. 58]. 

Інститут банківського вкладу потрібно розглядати у трьох аспектах, що зумовлює 
його специфіку: банківський вклад є операцією, правовою формою якої є депозитний 
договір між банком та клієнтом-вкладником банку; залучення депозитних вкладів 
можливе лише за наявності спеціального дозволу – отриманої ліцензії банком; 
банківський вклад отримує спеціальний правовий захист в рамках системи гарантування 
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вкладів, гарантом якого виступає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - 
ФГВФО). 

Основні вимоги ЄС до банківської діяльності викладені в Першій та Другій 
банківських координаційних директивах, які встановлюють межі законів, положень і 
адміністративних заходів, що регулюють діяльність суб’єктів фінансово - кредитних 
ринків та дозволяють банкам виконувати різноманітні види фінансових послуг на 
території держав-учасниць.[3,4] 

Банківське законодавство Європейського Союзу має ефективні правові конструкції, 
що захищають права вкладника, наприклад, у Директиві 94/19/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради "Щодо схем гарантування депозитів", зазначено, зокрема, що 
гармонізація повинна обмежуватися головними елементами схеми гарантування 
депозитів, і протягом дуже короткого часу забезпечити гарантійні виплати, нараховані на 
основі  
мінімального узгодженого рівня; схеми гарантування депозитів повинні реагувати як 
тільки депозити стають недоступними; зі сфери страхування доцільно виключити, 
зокрема, вклади, зроблені кредитними установами від свого імені і за свій рахунок; 
гармонізація схем гарантування депозитів в межах Співтовариства сама по собі не піддає 
сумніву існування діючих систем, призначених для захисту кредитних установ, зокрема 
через забезпечення їх платоспроможності та ліквідності, для того, щоб депозити в такі 
кредитні установи, включаючи їх структурні підрозділи, що здійснюють свою діяльність 
в інших державах-членах, не ставали недоступними; захист депозиту є головним 
елементом у створенні внутрішнього ринку і невід'ємною частиною системи здійснення 
нагляду за кредитними установами з огляду на рівень солідарності, він створюється 
серед всіх установ на фінансовому ринку у випадку фінансової неспроможності однієї з 
них [6]. 

Аналіз змісту Директиви 94/19/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Щодо схем 
гарантування депозитів" та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» дозволяє стверджувати про гармонізацію все більшої кількості понять та процедур, 
що забезпечують повернення депозитів вкладникам. Одним із таких прикладів може 
слугувати наступне. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування 
фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої 
зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» від 15.11.2016 року 
було внесено зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб», зокрема, розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" було доповнено пунктом 
15 такого змісту: "15. До вкладу прирівнюються кошти, які залучені від фізичної особи 
як позика або вклад до небанківської фінансової установи через банк, що виступив 
повіреним за відповідним договором і на день набрання чинності Законом України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через 
систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері 
банківських та інших фінансових послуг" віднесений до категорії неплатоспроможних, 
якщо при цьому банком не було поінформовано фізичну особу під розпис про 
непоширення на такі кошти гарантій, передбачених цим Законом, а фізична особа, яка 
розмістила, надала такі кошти, прирівнюється до вкладника. 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ретельно вивчити документи щодо кожної 
фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої прирівняні до вкладу цим 
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пунктом, і не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності Законом України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через 
систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері 
банківських та інших фінансових послуг" розпочати за рахунок коштів Фонду у межах 
суми відшкодування, визначеної частиною першою статті 26 цього Закону, виплату 
відшкодування коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування у 
зв’язку з їх прирівнянням до вкладників". 

Метою запровадження цього положення є недопущення випадків реалізації схеми із 
залученням коштів на рахунки фінансових компаній через установи банку як повіреного, 
у майбутньому на банки покладено обов’язок при виконанні функцій посередника із 
залучення коштів від населення на користь третіх осіб попередньо ознайомлювати своїх 
клієнтів у письмовій формі про непоширення на їхні кошти гарантій, встановлених 
Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що є в свою чергу 
відображенням принципу, закріпленому в Директиві щодо захисту депозиту як 
головного елементу у створенні внутрішнього ринку і невід'ємної частини системи 
здійснення нагляду за кредитними установами з огляду на рівень солідарності, він 
створюється серед всіх установ на фінансовому ринку у випадку фінансової 
неспроможності однієї з них 

Враховуючи вище викладене, потрібно зазначити, що значна кількість норм 
законодавства, що регулює функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, 
вже відповідають сучасним європейським практикам та вже адаптовані до директив ЄС, 
зокрема щодо наділення ФГВФО функціями врегулювання неплатоспроможності банків, 
встановленої черговості задоволення вимог кредиторів та інше. 
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Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС створено з метою проведення науково-дослідної роботи 
на базі юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за держбюджетною темою № 16БФ042-01 «Теорія та 
практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС». 

До проведення науково-дослідної роботи за темою на конкурсній 
основі залучено дев’ять висококваліфікованих працівників, а саме: докторів 
наук, професорів (доцентів) – 4 (чотири); кандидатів наук (доцентів, 
наукових співробітників) – 3 (три); юристів – 2 (два).  

Мета діяльності Центру полягає у системному дослідженні 
фундаментальних і прикладних проблем адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (актів acquis communautaire).  

Основними завданнями Центру є:  
 вивчення теоретико-методологічних та інституційно-правових засад 

зближення вітчизняного законодавства з актами acquis communautaire у 
пріоритетних сферах; 

 проведення прикладних наукових досліджень актуальних проблем 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 
сферах, визначених пріоритетними чинними міжнародно-правовими 
актами; 

 виявлення і дослідження колізій у регулюванні правовідносин в інших 
сферах, що мають стратегічне значення для євроінтеграції України; 

  здійснення компаративно-правового аналізу позитивного досвіду 
окремих європейських країн щодо адаптації національного законодавства до 
законодавства ЄС з метою виявлення апробованих підходів та алгоритмів 
«європеїзації» сфер народного господарства, правовідносини в яких 
регулюються актами acquis communautaire; 

 розроблення практичних рекомендацій щодо приведення 
законодавства України у відповідність до acquis communautaire; 

 участь у здійсненні наукової експертизи на відповідність acquis 
communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових 
актів; 

 підготовка монографічних досліджень і наукових статей з актуальних 
проблем адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

 участь у підготовці навчально-методичних матеріалів, присвячених 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

 ініціювання та проведення наукових заходів (науково-практичних 
конференцій, круглих столів, семінарів тощо), присвячених актуальним 
проблемам адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 
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 участь в інформаційно-просвітницьких заходах, присвячених 
питанням адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

 налагодження партнерської взаємодії з профільними державними та 
недержавними інституціями, які здійснюють свою діяльність у сфері 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС, з метою 
поглибленого аналізу актуальних проблем у зазначеній площині та пошуку 
оптимальних шляхів їх вирішення; 

 залучення студентів юридичного факультету до участі у науково-
дослідних роботах з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Центр є активним суб’єктом наукового співробітництва. Працівниками 
Центру налагоджено стійкі робочі контакти з низкою комітетів Верховної 
Ради України, центральними органами виконавчої влади, профільними 
структурними підрозділами окремих академічних установ і провідних 
вищих навчальних закладів тощо. 
 

Персональний склад центру 
Керівник центру 

 Мельник Роман Сергійович 
Співробітники центру 

 Губанов Олег Олександрович 
 Кравченко Михайло Георгійович 
 Малюга Леся Юріївна 
 Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна 
 Орлеан Андрій Михайлович 
 Проневич Олексій Станіславович 
 Солодовнікова Христина Кшиштофівна 
 Стефанчук Микола Олексійович 

 
Наші контакти: 
 
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний 
факультет, Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС (ауд.140). 
 
Тел.: +38 044 239 34 94 
e-mail: eurolaw.knu@gmail.com 
http://www.eurolaw.in.ua/ 
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