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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми обумовлена необхідністю наукового дослідження 

адміністративно-правових засад здійснення державного контролю за діяльністю 

банків в Україні, з метою виявлення недоліків правового регулювання у сфері 

державного управління банківською системою, а також аналізу існуючих і 

пошуку нових ефективних шляхів їх усунення. 

Роль держави як правового регулятора фінансового ринку переважно 

зосереджена на ринку банківських послуг. Належне правове забезпечення 

функціонування банківської системи України відповідно до державної політики, 

спрямованої на євроінтеграцію та світові процеси глобалізації економік, є 

пріоритетним завданням відповідних органів державного управління, що 

здійснюють банківське регулювання, нагляд та контроль за діяльністю банків в 

рамках закріплених за ними повноважень. 

Складна політична та соціально-економічна ситуація в Україні призвела до 

необхідності посилення захисту прав і законних інтересів вкладників і 

кредиторів, порушенню яких сприяють численні банкрутства банків. Одним зі 

способів державного регулювання банківської діяльності є державний контроль, 

спрямований на моніторинг дотримання банками прийнятих стандартів та 

закріплених законодавством вимог, здійснення пруденційного нагляду за 

порушеннями принципів законності та ефективності для реалізації можливості 

своєчасного притягнення до відповідальності винних осіб. 

За таких обставин питання перегляду та вдосконалення чинного 

законодавства, яким закріплюються сутність, особливості та порядок здійснення 

державного контролю за діяльністю банків в Україні, набуває особливої 

актуальності. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали праці 

П.Д. Біленчука, М.В. Вікторчук, О.Д. Вовчак, А.Г. Гузнова, А.О. Єпіфанова, 

О.П. Заруцької, О.М. Іскізарова, О.Ф. Кобзаря, М.М. Коваленка, 

Т.Е. Рождественської, І.В. Сало, В.С. Стельмаха, В.І. Теремецького, 

А.П. Яценюка та інших науковців різних галузей знань, які не лише заклали 

підвалини сучасного розуміння засад контролю за діяльністю банків в Україні, а 

й дослідили сутність таких фундаментальних наукових категорій, як відносини у 

банківський сфері, правове регулювання банківської діяльності, системна 

банківська криза, банківський нагляд тощо. 

Окремі аспекти правового регулювання контролю за діяльністю банків в 

Україні були предметом досліджень А.А. Коваленка («Публічно-правове 

регулювання банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції», 2015 р.), 

Є.Ю. Мордань («Державне регулювання банківської системи», 2015 р.), 

В.Ф. Піхоцького («Система державного фінансового контролю в Україні: 

концептуальні засади теорії та практики», 2015 р.) та інших вітчизняних учених-

адміністративістів, здобутки яких дозволили сформулювати низку авторських 

визначень, класифікацій та пропозицій, що мають науково-практичне значення у 

http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=20095
http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=20095
http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=11255
http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=20094
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досліджуваній сфері. 

У роботі використано праці таких науковців, як: Р.М. Сухий 

(«Повноваження Національного банку України по управлінню та контролю за 

валютним оборотом: фінансово-правовий аспект», 2012 р.), який дослідив 

повноваження та специфіку діяльності центрального НБУ з управління та 

контролю за валютним оборотом, а також механізми його впливу на валютний 

ринок; О.В. Лещенко («Національний банк України як суб’єкт фінансово-

правового регулювання грошового обігу в Україні», 2014 р.), який розглянув 

регулювання НБУ грошового обігу за допомогою відповідних засобів та методів 

регулювання в аспекті здійснення готівкових, безготівкових та валютних 

розрахунків; А.В. Марущак («Правові основи контрольно-наглядових 

повноважень Національного банку України», 2015 р.), яка розкрила сутність і 

види контрольно-наглядових повноважень Національного банку України (далі – 

НБУ), розробила науково-теоретичні рекомендації щодо форм та суб’єктів 

реалізації контрольно-наглядових повноважень тощо. Надбання цих учених стали 

підставою для більш глибокого розуміння понятійного апарату, що 

використовується у дисертації, та критичного аналізу існуючих засад правового 

забезпечення контролю за діяльністю банків в Україні, що сприяло 

формулюванню найбільш значущих висновків і рекомендацій цього дослідження. 

Віддаючи належне вагомому внеску вказаних та інших науковців у 

дослідження цієї проблематики, слід зауважити, що сьогодні відсутні розробки 

ряду теоретичних положень у сфері адміністративно-правого забезпечення 

контролю за діяльністю банків в Україні, практичних аспектів правового 

регулювання контролю за діяльністю банків в Україні, тож існує необхідність 

приведення національного законодавства до правових норм і стандартів 

європейських держав і міжнародних організацій. Ці проблеми обумовили 

обрання теми дисертації та кола питань, які в ній розглядаються. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до п. 5 розділу 8 Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016-2020 рр., схвалених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

03.03.2016, перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, перелік яких затверджено рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18.10.2013 № 86/11, а також у 

рамках науково-дослідної роботи кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та 

суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» за темою «Адміністративно-правове регулювання суспільних 

відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі системного аналізу положень теорії адміністративного права, 

національного та зарубіжного законодавства, практики його застосування 

визначити адміністративно-правові засади здійснення державного контролю за 

діяльністю банків в Україні, а також надати науково обґрунтовані пропозиції та 
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рекомендації щодо їх вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

– з’ясувати поняття державного контролю у банківській сфері; 

– проаналізувати етапи становлення правових засад державного контролю 

за діяльністю банків в Україні; 

– визначити завдання та принципи державного контролю за діяльністю 

банків в Україні; 

– з’ясувати сутність парламентського контролю за діяльністю банків в 

Україні; 

– розглянути основні засади контролю за діяльністю банків в Україні з 

боку Президента України, органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; 

– охарактеризувати контроль за діяльністю банків в Україні з боку судових 

та правоохоронних органів; 

– проаналізувати засади контролю за діяльністю банків з боку 

Національного банку України; 

– узагальнити зарубіжний досвід організації та здійснення державного 

контролю за діяльністю банків і можливості його використання в Україні; 

– з’ясувати особливості взаємодії Національного банку України та Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення контрольної функції за 

діяльністю банків в Україні; 

– визначити напрями удосконалення організації та здійснення державного 

контролю за діяльністю банків в Україні. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами права суспільні 

відносини, що виникають, змінюються та припиняються у процесі здійснення 

контролю за діяльністю банків в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади державного 

контролю за діяльністю банків в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

філософських, загальнонаукових і спеціально-правових методів наукового 

пізнання. Діалектичний метод становить методологічну основу дисертації та 

застосований при наданні загальної характеристики правових засад здійснення 

державного контролю за діяльністю банків в Україні (розділ 1). Завдяки 

формально-логічному методу сформульовано понятійно-категоріальний апарат 

дослідження, зокрема визначено поняття «державний контроль за діяльністю 

банків», «банківський контроль», «банківське регулювання», «банківський 

нагляд» та ін. (підрозділ 1.1). Метод аналізу застосовано при визначенні 

прогалин і суперечностей у положеннях національного законодавства, що 

регулює відносини щодо здійснення державного контролю за банківською 

діяльністю (підрозділ 1.2). За допомогою методу синтезу виділено контрольні 

повноваження суб’єктів контролю, основні напрями вдосконалення організації 

та здійснення державного контролю за діяльністю банків в Україні 

(підрозділи 2.1, 3.2, 3.3). Системний метод застосовано під час аналізу завдань 
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та принципів державного контролю за діяльністю банків в Україні 

(підрозділ 1.3). Історико-правовий метод надав змогу проаналізувати правові 

засади, процеси становлення та розвитку державного контролю за діяльністю 

банків в Україні (підрозділ 1.2). Формально-юридичний метод використано під 

час аналізу повноважень щодо здійснення банківського контролю НБУ, 

Верховною Радою України, Президентом України, органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами 

(розділ 2). Порівняльно-правовий метод надав можливість здійснити 

порівняльний аналіз положень законодавства України та зарубіжних країн, актів 

міжнародних організацій щодо адміністративно-правових засад здійснення 

державного контролю за діяльністю банків з метою встановлення можливостей 

його використання в Україні (підрозділ 3.1). 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, акти 

адміністративного, цивільного, господарського, кримінального та іншого 

національного законодавства, міжнародні правові акти, які встановлюють засади 

контролю за діяльністю банків в Україні. 

Інформаційною та емпіричною основою дослідження є узагальнення 

судової та зарубіжної практики здійснення регулювання, нагляду та контролю у 

банківській сфері за 2015-2017 роки, політико-правова публіцистика, 

статистичні та аналітичні матеріали, довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є одним із перших системних досліджень, в якому з використанням сучасних 

методів наукового пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки 

розглянуто проблемні питання адміністративно-правового регулювання 

здійснення державного контролю за діяльністю банків в Україні, розроблено 

пропозиції та рекомендації, спрямовані на його удосконалення. За результатами 

проведеного дослідження сформульовано низку наукових положень та 

висновків. Основні з них такі: 

уперше: 

– здійснено теоретичне розмежування понять «державний контроль за 

діяльністю банків», «банківський контроль», «банківське регулювання» і 

«банківський нагляд», що дало можливість конкретизувати їх призначення, 

завдання та здійснити чітке визначення їх сутності й запропонувати відповідне 

правове закріплення у чинному законодавстві; 

– розроблено класифікацію завдань державного контролю за діяльністю 

банків в Україні відповідно до таких критеріїв: універсальність завдань, залежність 

від напрямів діяльності суб’єктів державного контролю за діяльністю банків в 

Україні, суб’єкти, що виконують завдання у сфері банківського контролю; 

– визначено, що органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за 

діяльністю банків опосередковано, зокрема через реалізацію своїх повноважень 

у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, 

управління комунальною власністю, забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, соціального захисту 

населення тощо; 
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– здійснено класифікацію заходів впливу Національного банку України 

при встановленні фактів порушення банківського законодавства з урахуванням 

пруденційних критеріїв, а також критеріїв примусовості, що надало змогу 

систематизувати нормативно-правову базу та запропонувати шляхи усунення 

протиріч між окремими нормами чинних нормативно-правових актів; 

– сформульовано основні напрями вдосконалення організації та 

здійснення державного контролю за діяльністю банків в Україні, а саме: 

впровадження принципів консолідованого нагляду, підвищення рівня до 

прозорості діяльності банків, впровадження банківського нагляду на основі 

оцінки істотних ризиків діяльності банку та якості управління ними, 

забезпечення безперервності процесу банківського нагляду, впровадження 

макропруденційного регулювання та нагляду, вдосконалення корпоративного 

управління в банках тощо; 

удосконалено: 

– поняття банківського контролю (нагляду), під яким запропоновано 

розуміти комплекс впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих 

на спостереження за діяльністю банків, перевірку дотримання банками та іншими 

особами, щодо яких Національний банк України здійснює контрольно-наглядову 

діяльність, законодавства України з метою виявлення порушень банківського 

законодавства, надання рекомендацій щодо їх усунення, притягнення винних осіб 

до відповідальності, забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав 

і законних інтересів вкладників і кредиторів банку; 

– систематизацію нормативно-правових актів, на підставі яких 

здійснюється державний контроль за діяльністю банків в Україні, відповідно до 

встановлених критеріїв (суб’єкта, контрольну діяльність якого забезпечує 

нормативно-правовий акт; суб’єкта, що ухвалив нормативно-правовий акт; 

предмета нормативно-правового акта), що дозволило отримати цілісне уявлення 

про нормативно-правові засади державного контролю за діяльністю банків в 

Україні та визначити напрями його вдосконалення; 

дістало подальшого розвитку: 

– положення, що державний контроль за діяльністю банків в Україні слід 

розуміти як систему, яка складається з банківського регулювання, банківського 

контролю (нагляду), що здійснює Національний банк України, та банківського 

контролю, що здійснюють інші суб’єкти державного управління на всіх стадіях 

управлінської діяльності в цій сфері; 

– наукові розробки історичної періодизації розвитку системи державного 

контролю за діяльністю банків в Україні з урахуванням особливостей 

нормативно-правового забезпечення в кожному з виокремлених періодів; 

– характеристика повноважень Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансової політики і банківської діяльності, що виконує функцію контролю за 

діяльністю банків, як одного з ключових суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення фінансової безпеки банків; 

– наукове положення про можливість запозичення позитивного досвіду 

держав – членів Європейського Союзу (Швейцарії, Швеції, Німеччини та 
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Бельгії) щодо вдосконалення механізму здійснення державного контролю за 

діяльністю банків в Україні в частині створення змішаної системи банківського 

нагляду, яка забезпечується як центральним банком, так і спеціально 

створеними державними органами; 

– положення про необхідність створення окремого, незалежного від 

Національного банку України, спеціалізованого державного органу, який би 

самостійно, а у разі необхідності – із залученням фахівців Національного банку, 

Міністерства фінансів України – здійснював нагляд за банківським сектором, 

включаючи державний та комерційний. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені у 

дисертації положення можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – для 

подальшого розроблення теоретико-правових питань вдосконалення 

адміністративно-правових засад державного контролю за діяльністю банків в 

Україні; правотворчій діяльності – під час удосконалення адміністративно-правових 

актів, якими регламентуються питання здійснення державного контролю за 

діяльністю банків в Україні; правозастосовній сфері – для поліпшення управлінської 

діяльності НБУ та інших суб’єктів державного контролю за діяльністю банків в 

Україні (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну 

діяльність Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 1555 від 

20.03.2017); навчальному процесі – під час укладання підручників, навчальних 

посібників та проведення занять із дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове 

право», «Банківське право» (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчальний процес Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «України» від 07.02.2017). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки й практичні рекомендації, викладені в дослідженні, доповідалися на 

таких науково-практичних конференціях і круглих столах: «Актуальні питання 

організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної 

діяльності в Україні» (м. Київ, 2016 р.); «Шляхи вдосконалення нормативно-

правової бази України як основи сталого розвитку суспільства» (м. Харків, 

2016 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Фінансова безпека України на сучасному етапі» 

(м. Ірпінь, 2016 р.); «Сучасні наукові дослідження представників юридичної 

науки» (м. Дніпро, 2017 р.); «Круглий стіл, присвячений 69-й річниці прийняття 

Загальної декларації прав людини» (м. Київ, 2017 р.); «Вплив інтеграційних 

тенденцій на розвиток національного права» (м. Одеса, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 

чотирнадцяти наукових публікаціях, серед яких сім наукових статей (одна з яких 

у науковому періодичному виданні іншої держави), опублікованих у наукових 

(електронних) фахових виданнях України, та семи тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із основної 

частини (вступ, три розділи, які містять десять підрозділів, висновків), списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 250 
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сторінок, з яких 202 сторінки основного тексту. Список використаних джерел 

складається із 233-х найменувань і займає 25 сторінок, 2 додатки розміщено на 

6-и сторінках. 
 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, вказано на зв’язок роботи 

із науковими програмами, планами, темами, грантами, визначено мету і задачі 

дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження, перераховано 

використані наукові методи дослідження, наведено аргументи щодо наукової 

новизни та практичного значення отриманих результатів, зазначено особистий 

внесок здобувача та апробацію матеріалів дисертації, її структуру й обсяг. 

Розділ 1 «Правові засади організації та здійснення державного 

контролю за діяльністю банків в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та роль державного контролю у банківській 

сфері» визначено поняття державного контролю у банківській сфері, його 

елементи та роль в системі державного управління. 

Встановлено, що державний контроль за діяльністю банків в Україні слід 

розуміти як систему, яка складається з банківського регулювання та 

банківського контролю (нагляду), що здійснює НБУ та інші суб’єкти державного 

управління на всіх стадіях управлінської діяльності в цій сфері. 

Наголошено, що однією з форм здійснення банківського нагляду та 

банківського контролю є перевірка. При цьому перевірка є формою діяльності 

НБУ, що характерна для банківського контролю та банківського нагляду. 

З урахуванням запропонованого підходу до визначення сутності 

банківського контролю (нагляду) запропоновано доповнити функцію НБУ, 

закріплену в ч. 8 ст. 7 Закону України «Про Національний банк України», та 

викласти її в такій редакції: «…8) забезпечує реалізацію процесів банківського 

регулювання, контролю (нагляду) на індивідуальній і консолідованій основі». 

Наголошено, що поняття «банківський контроль (нагляд)» слід 

застосовувати при аналізі відповідності показників діяльності банку вимогам, 

встановленим чинним законодавством, урегулюванні внутрішніх систем 

управління банку, визначенні органами державного управління критеріїв оцінки 

ефективності систем корпоративного управління, управління ризиками, 

внутрішнього контролю, облікових процедур та інформаційних систем, 

необхідних для забезпечення реалізації банківського контролю (нагляду) тощо. 

У підрозділі 1.2 «Правові засади здійснення державного контролю за 

діяльністю банків в Україні» досліджено історичні аспекти становлення системи 

державного контролю за діяльністю банків в Україні, а також проаналізовано 

сучасний стан правового забезпечення цієї сфері. 

З’ясовано, що існуючі правові засади здійснення державного контролю за 

діяльністю банків в Україні сформувалися зважаючи на: процес формування 

організаційної структури банківського контролю (нагляду), функцій 

банківського нагляду; напрями здійснення грошово-кредитної політики НБУ; 
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необхідність підвищення стійкості банків і банківських систем до кризових 

явищ, ступеня захищеності прав і законних інтересів вкладників і кредиторів. 

Наголошено, що недоліки нормативно-правових засад контролю за 

діяльністю банків стали явними під час світової економічної кризи 2007-2009 

років, тому їх удосконалення було необхідною умовою міжнародної фінансової 

конвергенції. З’ясовано, що, з метою подолання недоліків правового 

регулювання в цей період, відбулося закріплення в Законах України «Про банки 

і банківську діяльність» та «Про Національний банк України» ключових вимог 

міжнародних документів – Базеля II і Базеля III щодо посилення банківського 

нагляду, ринкової дисципліни та підвищення прозорості банківської звітності. Із 

затвердженням Базеля III були переглянуті підходи до визначення ліквідності 

банків і встановлені нормативи, які не передбачалися раніше базельськими 

угодами. 

Визначено, що банківський контроль (нагляд) ґрунтується на правових 

засадах, що охоплюють такі рівні: законодавство (закони України, які, зокрема, 

встановлюють права НБУ та інших суб’єктів щодо здійснення контролю і 

нагляду за діяльністю банківських установ); регуляторні акти (нормативно-

правові акти, що приймають суб’єкти контролю з метою впорядкування 

банківських відносин та на виконання законів); тимчасові роз’яснення 

(документи у формі листів, телеграм тощо, в яких здійснюється деталізація та 

пояснення раніше прийнятих нормативно-правових актів). 

У підрозділі 1.3 «Завдання та принципи державного контролю за 

діяльністю банків в Україні» розглянуто завдання та принципи діяльності 

державного контролю за діяльністю банків в Україні, здійснено їх наукову 

класифікацію. 

Встановлено, що одним із критеріїв поділу завдань державного контролю 

за діяльністю банків є напрями діяльності суб’єктів здійснення цього контролю. 

За цим критерієм зазначені завдання запропоновано поділити на: 1) нормативно-

правові – захист інтересів вкладників та кредиторів банку, забезпечення 

формування і реалізація державної політики у сфері державного контролю за 

діяльністю банків в Україні, надання рекомендацій щодо внесення змін в чинні 

та прийняття нових регуляторних чи інших нормативно-правових актів, що 

забезпечують здійснення контрольно-наглядової діяльності та функціонування 

банківської системи в цілому; 2) аналітично-оціночні – моніторинг діяльності 

банків та інших осіб, стосовно яких НБУ здійснює наглядову діяльність, аналіз 

ризиків у банківській системі; 3) координаційні – контроль за дотриманням 

законодавства банками та іншими особами, стосовно яких НБУ здійснює 

наглядову діяльність, надання їм рекомендацій щодо усунення виявлених 

недоліків. 

Здійснено класифікацію принципів державного контролю за діяльністю 

банків в Україні. Доведено, що такі принципи, як нормативний характер та 

узгодженість нормативів, охоплюються змістом принципу законності. 

Наголошено, що забезпечення дотримання принципу справедливості 

здійснюється шляхом гарантування рівних прав суб’єктам банківської діяльності 
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при здійснені щодо них контрольно-наглядової діяльності та прийняття 

обґрунтованих рішень щодо них. 

Розділ 2 «Суб’єкти державного контролю за діяльністю банків в 

Україні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Парламентський контроль за діяльністю банків в 

Україні» проаналізовано контроль парламенту за діяльністю банків в Україні. 

З’ясовано, що парламент України має значний обсяг визначених 

Конституцією України контрольних повноважень щодо функціонування 

банківської системи. 

Встановлено, що парламентський контроль за банківською системою – це 

діяльність, яка здійснюється Верховною Радою України, її органами у порядку і 

формах, визначених Конституцією та законами України, і полягає у перевірці та 

оцінці стану виконання завдань, визначених у відповідних актах, з метою 

своєчасного виявлення бездіяльності або несвоєчасної реалізації поставлених 

завдань і спонукання відповідальних суб’єктів за допомогою різних методів 

впливу до забезпечення їх належного виконання. 

Наголошено, що суб’єктами парламентського контролю за діяльністю 

банків є: Верховна Рада України, комітети Верховної Ради України (особливу 

роль серед яких відіграє комітет з питань фінансової політики і банківської 

діяльності), слідчі комісії, Рахункова палата – як колективні суб’єкти контролю, 

а також народні депутати, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини – як індивідуальні суб’єкти. 

У підрозділі 2.2 «Контроль за діяльністю банків в Україні з боку 

Президента України, органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування» розглянуто особливості та недоліки контрольної діяльності 

вказаних органів державної влади та місцевого самоврядування, запропоновано 

шляхи їх вирішення. 

Зауважено, що на виконання повноважень щодо забезпечення 

національної безпеки та запобігання й нейтралізації реальних і потенційних 

загроз національним інтересам у сфері ринку фінансових послуг Президент 

України наділений правом вводити в дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони України. 

Встановлено, що органи виконавчої влади уповноважені здійснювати як 

опосередкований, так і безпосередній контроль за діяльністю банків в Україні. 

Зокрема, Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства координує та 

контролює діяльність державних підприємств, установ та організацій, в тому 

числі банків. 

Наголошено, що контрольні повноваження органів місцевого 

самоврядування сфері банківської діяльності не знайшли свого належного 

відображення в дослідженнях вчених та чинному законодавстві. Незважаючи на 

відсутність законодавчо закріплених повноважень органів місцевого 

самоврядування у цій сфері, опосередковано органи місцевого самоврядування 

все ж здійснюють вплив на діяльність банків. Про це свідчать окремі положення 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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У підрозділі 2.3 «Контроль за діяльністю банків в Україні з боку судових 

та правоохоронних органів» досліджено повноваження та особливості 

контрольної діяльності правоохоронних органів щодо виявлення та усунення 

порушень банківського законодавства. 

Встановлено, що судовий контроль за діяльністю банків – це вид 

державного контролю, заснований на конституційних гарантіях забезпечення 

прав людини і громадянина, що проявляється у здійсненні правосуддя з 

ухвалення рішень у справах за участі банку. 

З’ясовано, що суди (судді) як суб’єкти контролю за діяльністю банку: 

1) під час здійснення судочинства перевіряють законність і обґрунтованість 

прийнятих рішень учасниками банківських відносин, у тому числі усних та 

письмових вказівок щодо проведених операцій працівниками банку; 2) надають 

дозволи працівникам слідчих підрозділів на проведення гласних та негласних 

дій в рамках кримінального провадження за участі банку (працівників банку, 

якщо справа безпосередньо пов’язана з виконанням ними їх службових 

обов’язків); 3) мають право своїм рішенням зобов’язати Національне 

антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення. 

Наголошено, що контроль з боку правоохоронних органів щодо 

банківської діяльності – це невід’ємна складова системи правового регулювання, 

метою якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень 

принципів, законності та ефективності банківської діяльності, яка виражається у 

виконавчо-розпорядчій діяльності державних (правоохоронних) органів щодо 

застосування заходів превентивного та примусового характеру, а в окремих 

випадках – притягнення винних до відповідальності, з метою попередження і 

протидії порушенням національного та міжнародного банківського 

законодавства. 

Визначено завдання контрольної діяльності кіберполіції у сфері 

забезпечення кібербезпеки в банківській сфері в Україні. 

У підрозділі 2.4 «Контроль з боку Національного банку України» 

розглянуто особливості здійснення банківського контролю (нагляду) з боку 

НБУ, зокрема визначено види та інструменти контролю, нормативно-правові 

акти, якими регулюється визначення відповідальності за порушення 

банківського законодавства та відповідні повноваження НБУ, при встановленні 

фактів здійснення таких правопорушень. 

Розглянуто організаційну структуру НБУ з питань банківського контролю 

(нагляду) та розподіл між відповідними підрозділами його основних функцій: 

перевірка відповідності банків вимогам, необхідним при їх реєстрації та 

ліцензуванні, контроль за дотриманням банками ліцензійних умов, контроль за 

дотриманням банками економічних нормативів, проведення інспекційних 

перевірок банків, визначення рейтингових оцінок діяльності банків на основі 

оцінки ризиків, застосування заходів впливу при порушенні банківського 

законодавства, здійснення контролю за дотриманням законодавства при 

реорганізації та ліквідації банків, запобігання використанню банківської системи 
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для легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму тощо. 

Визначено інструменти банківського контролю (нагляду), що 

застосовуються при попередньому, поточному, наступному (спеціальному) 

контролі. 

Проаналізовано сутність заходів впливу, що застосовуються НБУ, та 

здійснено їх класифікацію з урахуванням критерію примусовості на застережні 

та примусові. 

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення організації та здійснення державного 

контролю за діяльністю банків в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід організації та здійснення державного 

контролю за діяльністю банків» розглянуто існуючі механізми організації і 

здійснення державного нагляду за діяльністю банків в різних зарубіжних 

країнах. 

Встановлено, що в міжнародній практиці у сфері державного контролю за 

банківським сектором розрізняють поняття банківського регулювання та 

банківського нагляду. Практика банківського нагляду в розвинених країнах 

відрізняється різноманітністю форм і методів його організації, а також колом 

органів, що його здійснюють. В Італії, Великобританії, Швеції, Франції та 

Нідерландах нагляд за діяльністю комерційних банків здійснюють національні 

центральні банки. У Швейцарії та Канаді спеціально створені органи нагляду 

функціонують окремо від центрального банку. У Німеччині, Японії, Бельгії та 

США існує змішана система банківського нагляду, яка забезпечується як 

центральним банком, так і спеціально створеними державними органами. 

Виділено декілька видів контролю за діяльністю комерційних банків: 

державний, відомчий та незалежний. 

Наголошено, що одним із напрямів удосконалення механізму здійснення 

державного контролю за діяльністю банків в Україні є використання 

позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері, зокрема досвіду таких країн, як 

Швейцарія, Швеція, Німеччина та Бельгія, банківські системи яких вважаються 

одними зі стабільніших у світі. Тому за сучасних умов вітчизняного 

банківського сектору першочергове значення має узагальнення зарубіжного 

досвіду здійснення і організації банківського нагляду та можливості його 

використання в Україні. 

У підрозділі 3.2 «Удосконалення взаємодії між суб’єктами державного 

контролю за діяльністю банків в Україні» визначено зміст та недоліки взаємодії 

між суб’єктами державного контролю за діяльністю банків в Україні, 

запропоновано шляхи їх вирішення. 

Наголошено, що взаємодія суб’єктів державного контролю за діяльністю 

банків в Україні спрямована на визначення основних цілей державного 

контролю в цій сфері, надання правильної і своєчасної оцінки діяльності банків, 

оперативне реагування на правопорушення, розробку та прийняття 

регуляторних актів та визначення ролі кожного суб’єкта при здійсненні 

контролю. 

Вказано, що взаємодія між суб’єктами державного контролю за діяльністю 
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банків в Україні здійснюється при формуванні державної грошово-кредитної 

політики, організації діяльності банків, здійсненні перевірок та інспектуванні 

банків, виведенні неплатоспроможних банків з ринку, застосуванні 

відповідальності за порушення банківського законодавства. 

Виокремлено чотири основні напрями взаємодії між НБУ та Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб: щодо формування коштів Фонду, щодо 

організації та здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування за вкладами, 

щодо здійснення процедур ліквідації банків і розрахунків з кредиторами, щодо 

здійснення планових і позапланових перевірок банків. 

У підрозділі 3.3 «Напрями вдосконалення організації та здійснення 

державного контролю за діяльністю банків в Україні» розглянуто основні проблеми 

організації і здійснення державного контролю за діяльністю банків в Україні. 

Встановлено, що банківський нагляд в Україні відбувається на 

консолідованій основі, тобто НБУ здійснює нагляд за банківською групою з 

метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на 

які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, 

моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному НБУ порядку. 

Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, також 

підлягають нагляду з боку НБУ в межах нагляду на консолідованій основі. 

Наголошено, що основним критерієм діяльності наглядового органу у 

сфері здійснення контролю за діяльністю банків в Україні повинно стати 

використання методології для оцінки та визначення характеру ризиків, які 

можуть виникнути в діяльності банків, а саме: а) як ризики окремих банків або 

групи банків впливають на діяльність інших банківських установ; б) яка роль 

кожного банку або банківської групи у забезпеченні надійності та стабільності 

вітчизняної банківської системи. 

 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні засад державного контролю за 

діяльністю банків в Україні. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано такі висновки, пропозиції і рекомендації, спрямовані на 

досягнення поставленої мети: 

1. Визначено поняття «державний контроль за діяльністю банків», 

«банківський контроль», «банківське регулювання» і «банківський нагляд». 

Запропоновано внести зміни до ст. 1 Закону України «Про Національний банк 

України» і викласти деякі поняття у такій редакції: «банківський контроль (нагляд) – 

це комплекс впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на 

спостереження за діяльністю банків, перевірку дотримання банками та іншими 

особами, щодо яких Національний банк України здійснює контрольно-наглядову 

діяльність, законодавства України з метою виявлення порушень банківського 

законодавства, надання рекомендацій щодо їх усунення, притягнення винних осіб до 
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відповідальності, забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав і 

законних інтересів вкладників і кредиторів банку». 

Вбачається, що доцільно доповнити ст. 1 Закону України «Про 

Національний банк України» терміном «державний контроль за діяльністю 

банків» і викласти його у такій редакції: «державний контроль за діяльністю 

банків – це система впорядкованих дій Національного банку України, органів 

державної влади й установ, що виконують функції контролю за діяльністю 

банків, встановлених чинним законодавством, спрямована на здійснення цими 

суб’єктами окремих контрольно-наглядових функцій з метою забезпечення 

дотримання банками та іншими особами, щодо яких здійснюється контрольно-

наглядова діяльність, банківського законодавства України». 

Термін «банківське регулювання» у ст. 1 Закону України «Про 

Національний банк України» слід викласти у такій редакції: «банківське 

регулювання – це система впорядкованих дій Національного банку України, 

спрямованих на створення нормативного забезпечення, що визначає загальні 

принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду та 

контролю, відповідальність за порушення банківського законодавства». 

2. Визначено основні етапи формування засад державного контролю за 

діяльністю банків в Україні, зокрема: 1) 1990–1999 роки – становлення 

банківського нагляду в незалежній Україні (характеризується створенням 

головного управління банківського нагляду Національного банку України, відділів 

банківського нагляду в обласних управліннях Національного банку України, 

закріпленням їх контрольних функцій, прийняттям таких базових нормативно-

правових актів у цій сфері, як Закону УРСР «Про економічну самостійність 

Української РСР» (від 03.08.1990 № 142-XII) та Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» (від 20.03.1991 № 872-XII), а також численних регуляторних 

актів Національним банком України; 2) 2000–2007 роки – розвиток банківського 

контролю (нагляду) (характеризується формуванням структури банківського 

нагляду відповідно до принципів Базельського комітету, створенням Генерального 

департаменту банківського нагляду для забезпечення проведення банками чіткого 

виконання грошово-кредитної політики Національного банку України, 

розширенням функцій банківського нагляду, розробкою основних напрямів 

реформування банківського нагляду, створенням Дирекції з банківського 

регулювання та нагляду, в складі якої діяли 5 департаментів з відповідними 

управліннями і відділами; 3) з 2008 року і до сьогодні – період реформування 

банківського контролю (нагляду) (характеризується вдосконаленням організаційної 

структури Національного банку України щодо банківського нагляду, 

встановленням пруденційних інструментів банківського регулювання та нагляду в 

період фінансової кризи, скасуванням значної кількості регуляторних актів, 

активізацією процесів гармонізації законодавства України з європейськими 

стандартами банківського контролю (нагляду). 

3. Запропоновано закріпити завдання НБУ щодо здійснення контрольно-

наглядових функцій в Законі України «Про Національний банк України» шляхом 

доповнення його ст. 2-1 такого змісту: «Завданнями банківського контролю 
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(нагляду), що здійснює Національний банк України, є: 1) захист інтересів 

вкладників та кредиторів банку; 2) забезпечення формування і реалізація державної 

політики у сфері державного контролю за діяльністю банків в Україні; 3) надання 

рекомендацій щодо внесення змін у чинні та прийняття нових регуляторних чи 

інших нормативно-правових актів, що забезпечують здійснення контрольно-

наглядової діяльності та функціонування банківської системи в цілому; 

4) моніторинг діяльності банків та інших осіб, стосовно яких Національний банк 

України здійснює наглядову діяльність; 4) аналіз ризиків у банківській системі; 

5) контроль за дотриманням законодавства банками та іншими особами, стосовно 

яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, надання їм 

рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків». 

Визначено, що принципи державного контролю за діяльністю банків в 

Україні слід поділити на: загальні: законність, пріоритет прав людини і 

громадянина, об’єктивність, демократизм, незалежність, системність, цілісність, 

безперервність, багатоцільовий характер, гласність, ефективність (дієвість), 

невідворотність покарання за вчинення правопорушення; методологічні: 

ситуаційність, плановість, єдність процедур, компаративність, збалансований 

вплив, мотиваційний вплив; організаційні: скоординованість, адресність, 

своєчасність, гнучкість та економічність. 

4. Встановлено, що парламентський контроль за банківською системою – це 

діяльність, яка здійснюється Верховною Радою України. Зазначено, що 

постановою Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого 

скликання» створено окремий комітет з питань фінансової політики і банківської 

діяльності, предметами відання якого є: грошово-кредитна політика; банки і 

банківська діяльність; валютне регулювання; правовий режим цінних паперів та 

фондового ринку; діяльність небанківських фінансових установ (та суб’єктів) 

страхової діяльності; функціонування фінансових ринків та запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; функціонування 

платіжних систем та електронної комерції; повернення заощаджень населенню. 

Отже, Верховна Рада України безпосередньо через комітет з питань фінансової 

політики і банківської діяльності регулює діяльність банків. 

На підставі аналізу положень ст. 7 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», відповідно до якої до складу наглядової ради державного банку 

входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України, а також можуть входити 

представники органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, 

зазначеним у вказаній статті, зроблено висновок, що парламент здійснює 

попередній контроль за діяльністю державних банків. 

5. Встановлено, що контрольні повноваження Президента України мають 

загальний характер і поділяються на нормотворчі та управлінсько-організаційні. 

Наголошено, що з метою вдосконалення правового регулювання 

банківської діяльності доцільно систематизувати повноваження Кабінету 

Міністрів України у цій сфері. 
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З’ясовано, що існують Виявлено недоліки правового регулювання 

контрольної діяльності органів місцевого самоврядування, адже відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ці органи мають право 

призначати на посади та звільняти з посад керівників комунальних банків, однак 

згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» НБУ у 

встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатів на 

посади керівників банку). Тому слід внести відповідні зміни до п. 10 ч. 4 ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

6. З’ясовано, що судовий контроль за діяльністю банків: 

1) акумулював в собі надані державі функції з контролю і нагляду за 

економічною сферою, зокрема фінансовою, елементом якої є банківська 

діяльність; 

2) розглядається як додатковий засіб з боку органів державної влади 

здійснення впливу на банківську систему з метою гарантування законності, а 

отже забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина під час 

судового процесу; 

3) є способом реалізації превентивної функції суду щодо демонстрації 

невідворотності покарання за вчинені правопорушення. 

Запропоновано визначати правоохоронні органи у сфері виконання 

контролюючої функції за діяльністю банків як систему спеціальних державних 

органів, уповноважених здійснювати нагляд і контроль за банківським сектором 

(державним та комерційним) щодо забезпечення стабільності функціонування 

банківської системи України та дотримання правил і законів усіма її суб’єктами. 

Зроблено висновок, що наслідком системного вдосконалення 

національного адміністративного законодавства з питань контролю банківської 

діяльності повинні стати розробка і прийняття Закону України «Про державний 

контроль за банківською діяльністю». 

7. Запропоновано класифікувати банківський контроль (нагляд) відповідно 

до таких критеріїв: за масштабом охоплення діяльності учасників банківської 

системи; за місцем проведення; за суб’єктами, щодо яких здійснюється контроль 

(нагляд); за формою організації; за предметом контролю; за етапом здійснення 

діяльності щодо підконтрольного суб’єкта. 

Визначено розбіжності між положеннями окремих нормативно-правових 

актів щодо регулювання порядку застосування НБУ заходів впливу, а саме 

необхідним є узгодження затвердженого законодавством переліку заходів 

впливу шляхом внесення такого з них, як «позбавлення генеральної ліцензії на 

здійснення валютних операцій» в усі чинні нормативно-правові акти, які 

регулюють зазначене питання. Запропоновано замінити у чинному законодавстві 

такий захід, як «відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку», на 

«відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку за ініціативою 

Національного банку України», що дозволить не відносити до заходів впливу 

«відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку за рішенням його 

власників», який закріплено нормами чинного законодавства, але є некоректним, 

виходячи з сутності такого права власників. Запровадження цих змін у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page4?text=%EA%E5%F0%B3%E2#w114
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page4?text=%EA%E5%F0%B3%E2#w115
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банківському законодавстві дозволить підвищити надійність здійснюваних 

банками операцій, дисциплінованість банків, ефективність здійснення 

банківського нагляду та контролю. 

8. Механізми здійснення державного контролю за діяльністю банків 

визначаються особливостями історичного та економічного розвитку тієї чи 

іншої держави, а також характером самої банківської системи. В міжнародній 

практиці у сфері державного контролю за банківським сектором розрізняють 

поняття банківського регулювання та банківського нагляду. 

Зроблено висновок, що механізм здійснення банківського нагляду та 

контролю в зарубіжних країнах відрізняється формами і методами його 

організації, а також колом суб’єктів, уповноважених на його здійснення. 

У більшості країн (наприклад, Німеччина, Японія, Бельгія, США) 

функціонує змішана система банківського нагляду, де функції нагляду за 

діяльністю банків здійснюють окремі підрозділи центрального банку, 

міністерства фінансів або незалежний орган, підзвітний парламенту чи 

президенту. В Італії, Великобританії, Швеції, Франції та Нідерландах 

банківський нагляд та контроль здійснюється з боку національних центральних 

банків країн. У Швейцарії та Канаді створено незалежну систему банківського 

нагляду та контролю, діяльність якої забезпечується спеціально створеними 

органами, які функціонують окремо від центрального банку. 

На підставі вивчення зарубіжного досвіду організації і здійснення нагляду 

за діяльністю банків, тенденцій розвитку світових банківських систем 

запропоновано запровадити в Україні змішану систему банківського нагляду та 

контролю, яка б поєднувала в собі функції контролю як з боку НБУ, так і 

спеціально створеного незалежного наглядового органу. 

9. Встановлено, що взаємодія суб’єктів державного контролю за 

діяльністю банків – це складний процес, що включає спільну діяльність 

суб’єктів контролю, а також їх вплив один на одного, що здійснюються з метою 

вирішення завдань контролю та забезпечення стабільності банківської системи. 

Наголошено, що взаємодія між суб’єктами державного контролю за 

діяльністю банків в Україні здійснюється на таких етапах їх управлінської 

діяльності: при формуванні державної грошово-кредитної політики, при 

організації діяльності банків, при здійсненні перевірок та інспектуванні банків, 

при виведенні неплатоспроможних банків з ринку, при застосуванні 

відповідальності при порушенні банківського законодавства. 

З метою вдосконалення банківського законодавства запропоновано: 

1) частину 4 ст. 52 Закону України «Про Національний банк України» 

викласти в такій редакції: «Національний банк підтримує економічну політику 

Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить грошово-кредитній 

політиці та чинному законодавству»; 

2) частину 1 ст. 52 Закону України «Про Національний банк України» 

викласти в такій редакції: «Національний банк та Кабінет Міністрів України 

проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і 

здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку, 
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а також з питань розробки та прийняття регуляторних актів для забезпечення 

виконання цієї програми». 

10. Визначено основні напрями вдосконалення організації та здійснення 

державного контролю за діяльністю банків в Україні, а саме: впровадження 

принципів консолідованого нагляду, підвищення рівня прозорості діяльності 

банків, впровадження банківського нагляду на основі оцінки істотних ризиків 

діяльності банку та якості управління ними, забезпечення безперервності 

процесу банківського нагляду, впровадження макропруденційного регулювання 

та нагляду, вдосконалення корпоративного управління в банках тощо. 

Обґрунтовано необхідність створення окремого, незалежного від НБУ, 

спеціалізованого державного органу, який би самостійно, а у разі необхідності – 

із залученням фахівців НБУ, Міністерства фінансів України, здійснював нагляд 

за банківським сектором, включаючи державний та комерційний. Наголошено, 

що цей орган повинен застосовувати відповідний набір методів та інструментів, 

використовуючи наглядові ресурси на пропорційній основі з урахуванням 

профілю ризиків і системної важливості банку, що перевіряється. З метою 

регулярного перегляду й оцінки безпеки та надійності банків і банківської 

системи наглядовому органу необхідно систематично здійснювати: аналіз 

фінансових звітів і рахунків; аналіз моделі економічної діяльності; 

горизонтальне порівняння в групі подібних установ; огляд результатів стрес-

тестувань, проведених банком; аналіз корпоративного управління, включно з 

управлінням ризиками та внутрішніми системами контролю тощо. 
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Дисертацію присвячено системному аналізу адміністративно-правових 

засад здійснення державного контролю за діяльністю банків в Україні. З’ясовано 

поняття державного контролю у банківській сфері. Проаналізовано етапи 

становлення правових засад державного контролю за діяльністю банків в 

Україні. Визначено завдання та принципи державного контролю за діяльністю 

банків в Україні. З’ясовано сутність парламентського контролю за діяльністю 

банків в Україні. Розглянуто основні засади контролю за діяльністю банків в 

Україні з боку Президента України, органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. Охарактеризовано контроль за діяльністю банків в 

Україні з боку судових та правоохоронних органів. Проаналізовано засади 

контролю за діяльністю банків з боку Національного банку України. 

Узагальнено зарубіжний досвід організації та здійснення державного контролю 

за діяльністю банків і можливості його використання в Україні. З’ясовано 

особливості взаємодії Національного банку України та Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб під час здійснення контрольної функції за діяльністю 

банків в Україні. Визначено напрями вдосконалення організації та здійснення 

державного контролю за діяльністю банків в Україні. 

Ключові слова: адміністративно-правові засади, державний контроль, 

банківський контроль, банківський нагляд, діяльність банків, банківське 

регулювання, Національний банк України, система гарантування вкладів 

фізичних осіб, система державного управління банківською діяльністю. 

 
 

SUMMARY 
 

Tsarikova O. V. Administrative and legal principles of the state control 

over the banks activities in Ukraine. – On the rights of manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – Administrative 

Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – The Dnipropetrovs’k State 

University of Internal Affairs, Dnipro, 2018. 

The dissertation is focused on systemic analysis of administrative and legal 

principles of carrying out the state control over the banks activities in Ukraine, as well 

as on the formation of legislative propositions on their improvement. 

The concepts of “state control over the banks activities”, “banking control”, 

“banking regulation” and “banking supervision” have been defined; and the author has 

carried out their theoretical delimitation, which made it possible to specify their 

purpose, tasks and to make a clear definition of their essence and to offer the 

appropriate legal consolidation in the current legislation. 

The basic stages of the formation of the state control principles over the banks 

activity in Ukraine have been established, in particular: 1) 1990-1999 – establishment of 

banking supervision in the independent Ukraine; 2) 2000-2007 – development of banking 

control (supervision); 3) starting from 2008 till the present time – the period of the reform 

of banking control (supervision). Their characteristics have been provided. 

The author has suggested the systematization of regulatory acts, on the basis of 

which the state control over the banks activities in Ukraine is carried out in accordance 
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with established criteria. 

The classification of the tasks of the state control over the banks activities in 

Ukraine has been developed in accordance with the certain criteria. The principles of 

the state control over the banks activities in Ukraine have been suggested to divide 

into: general, methodological and organizational. 

It has been clarified that the Parliament of Ukraine has a significant amount of 

control powers defined by the Constitution of Ukraine on the functioning of the 

banking system. Its definition has been offered; and the subjects of its implementation 

have been characterized. The author has studied control powers of the President of 

Ukraine, which have the general nature and are divided into normative, managerial 

and organizational. It has been established that the executive authorities are 

empowered to carry out both indirect and direct control over the banks activities in 

Ukraine. It has been determined that local self-government agencies carry out control 

over the banks activities indirectly. The control over the banks activity in Ukraine by 

the judicial and law enforcement agencies has been characterized. 

The author has offered to classify banking control (supervision) according to the 

following criteria: the scale of coverage of activities of participants of the banking 

system, the place of conduction, the objects of control (supervision), the form of 

organization, the subject matter of control, the place of conduction. The author has 

accomplished the classification of measures of influence of the National Bank of 

Ukraine in establishing the facts of violation of banking legislation, taking into 

account prudential criteria, as well as coercive criteria. 

It has been concluded that the mechanism of carrying out banking supervision 

and control in foreign countries is different in the forms and methods of its 

organization, as well as by the range of subjects authorized to implement it. 

Based on the study of international experience in organizing and implementing 

the supervision over the banks activities, tendencies in the development of world 

banking systems, the author has suggested to implement a mixed system of banking 

supervision and control in Ukraine that would combine control functions both from 

the National Bank of Ukraine and a specially created independent supervisory agency. 

It has been established that the interaction of the subjects of state control over 

the banks activities is a complex process, which includes the joint activity of the 

subjects of control, as well as their influence on each other, carried out in order to 

solve the tasks of control and ensure the stability of the banking system. 

The author has determined the main directions of improving the organization 

and implementation of the state control over the banks activities in Ukraine. 

Keywords: administrative and legal principles, state control, banking control, 

banking supervision, activity of the banks, banking regulation, the National Bank of 

Ukraine, system of guaranteeing deposits of individuals, system of state management 

of banking activities. 


