
УДК 346.62
ДЕЯК1АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНМВСЬКО! 

Д1ЯЛБНОСТ1 ТА IHTEPECIB KJIICIITIB БАНК1В 
ПРИ Ф1НАНСОВИХ КРИЗАХ

С.В. Гл1бко
Нацюнальна юридична акадсм1я Украши iMcni Ярослава Мудрого, м. Харю в

Фшапсов1 кризи, як сипов! так i внутрппньодержавш, вимагають з’ясування палсжпост право
вого нормування мехашзму протидп !м, визначення джерел фшансування стабйпзацшних заходов, 
що в кшцевому результат! буде впливати на економ1чну безпеку Украши.

Анализ сконом^чних кризових явищ, !х прогнозування, визначення мсхашзхпв протидш, 
вирппення шших питань, в переважнш бшьшост випадгав проводився в скоттохпчпих 
дослщженнях, деяга з них найбшып вщображають проблеми правового регулювання поднятого 
питания, а саме. Л1берал1зац1я економпси мютит зпачтп ризики для нацюнально! скопом1чпо1 
стабшьност, у вигляда слабкост бангавсько! системи, що проявляется в системней 
невщпов!дност м1ж термшами залучения банками кошг1в та термшами Тх розмпцення, значит 
конценртацй кредитних ризигав [1, с. 8-10]. Бангавська криза проявляется в нездатност 
банювськоТ системи виконувати сво! зобов’язання перед юпентами, що змушуе уряд втручатися в 
процес для пщтримки нормального функцюнування плапжно! системи, а масове вилучення гро
шей вкладниками CKopinie е наслщком, шж причиною, в його основ! лежить погТршення якосп 
банювськоТ системи [2, с. 12].

На сучасному еташ основними реальними та потенцшними загрозами нацюнальнш безпец1 
Украши в економ1чнш сфер1 в тому чиста е: ослабления системи державного регулювання i кон
тролю у сфер1 економпси; вщсутшсть ефективноТ програми запобпиння фшансовим кризам; зро- 
стання кредитних ризигав, i у зв’язку з цим одними i3 основних напрям1в державно! полпики з пи
тань национально!' бсзпски Украши, що впливають на фшансов1 ринки, е оздоровления фшансово- 
кредитно! сфери та припинення вщпливу каштал1в за кордон, зменшення позабанювського o6iry 
грошово! маси; забезпечення збалансованого розвитку бюджетно! сфери, внутрппньо! i зовнппньо! 
захищеност нацюнально! валюта, п стабшьност, захисту штерес1в вкладниюв, фшансового ринку 
(вщповщно до статей 7, 8 Закону Украши "Про основи нацюнально! безпеки Укра!ни"[3; 2003. - 
№29-Ст. 1433]).

Правове регулювання банювськоТ системи Украши в перюди фшансових криз та врахування в 
нормативних актах штерес1в юпентв банюв свщчить про наступне. Криза в фшансовш систем! 
1998 р. кр1м таких чиннигав, як затяжна економ1чна в Украпп та свпова фшансова кризи, стала 
наслщком наступних недол1к1в в правовому регулюванш, в бшыпост в правозастосуванн1 (висно- 
вок випкас i3 стратеги НБУ щодо реструктуризаций та реоргашзацп банюв у стат фшансово! скру
ти, схвалено! постановок) Правлшня (дал1 - ПП) НБУ № 502 вщ 01 грудня 1998 р. [4; 2000. - № 
3]), а нехтування шерес1в юпентв банюв, яга враховувалися в останню чергу, привело до самого 
flicBoro негативного результату — вщтоку пасив1в (депозите) з бангав. В 2004 р. вщповщно до 1111 
НБУ "Про тамчасов! заходи щодо д1яльност1 бангав" № 576 вщ 30.11.2004 р. [5; 2004. - № 46] 
серед заход1в з метою стабийзацп банювськоТ системи окремо встановлювалася заборона банкам 
на дострокову виплату юридичним та ф1зичним особам кошта за депозитними договорами, строк 
виконання зобов'язань за якими ще не настав.

У пор!внянн! з кризами 1998 та 2004 рогав в Украни в ганц12008 р. криза в банювсьгай систем! 
проявилася набагато глибше, при тому, що навпъ в схвалених рппенням Ради НБУ № 14 вщ 15 
вересня 2008 р.[6] "Основних засадах грошово-кредитно! полтики на 2009 рис" не було навпъ пе- 
редбачення останньо!.

Серед заход1в, яга розповсюджувалися на правовщносини з юпентами банюв, насамперед 
необхщно вщмпити тага. Зпдно ПП НБУ № 319 вщ 11жовтня 2008 р. "Про додатков! заходи щодо 
д1яльност бангав" [5; 2008. — № 42] звернено увагу банюв як на порушення на необгрунтовану 
пролонгацпо кредита i разом з там установлено, що можливо проведения виконання сво! 
зобов'язаннь за вс1ма типами договор1в i3 залучения кошта у будь-ягай валют лише в раз! настан- 
ня строку завершения зобов'язань. Закон Украши вщ 31жовтня 2008 р. "Про першочергов1 заходи
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щодо запобггання негативним наслщкам фшансово! кризи та про внесения змш до деяких законо- 
давчих актов Украши" [3; 2008. - № 84. - Ст. 2809] передбачив створення Стабйпзацшного фонду 
з метою стабййзацп кредитного, буд1вельного ринюв, надання громадянам державно! шдгримки 
при кредитуванш. Проте вщплив кошта з банювсько! системи продовжився i в ПП НБУ № 413 
в1д 04 грудня 2008 р. “Про окрем1 питания д1яльноста банюв” [5; 2008. - № 50] встановлеш шш1 
заходи, в тому числ1 вимоги до банюв уживати ecix необхщних заход1в щодо зростання обсяпв 
депозитов з метою недопущения дострокового повернення кошта, вживати при певних умовах 
заходи щодо дострокового погашения кредита. Водночас позитивним е те, що вперше бул о реко
мендовано банкам переглянути в бис зменшення процентай ставки за кредитами (а надал1 в ПП 
НБУ "Про окрем1 питания д1яльносп банюв" № 49 вщ 05 лютого 2009 р.[6], дозволено банкам ще i 
реструктуризувати кредита). Разом з там в листа № 22-310/946-17250 вщ 06 грудня 2008 р. [5; 
2008. - № 50] НБУ вказав, що на пщстав1 вказано! потанови банкам заборонено робита дострокове 
повернення депозита, але повернення коштав мгсцевих бюджетав з депозитних рахунюв 
вирппувати в межах цившьного та банювського законодавства (лист НБУ № 40-212/839-1957 вщ 
09 лютого 2009 р. [6]. Тобто, Taxi дп, протилежш за змгстом з погляду на штереси юйентава не 
в1дповщаютъ вимогам ст. 92 Констатуци Украши, ч. 2 ст. 1060 Цившьного кодексу Укра!ни i од- 
ночасно пщкреслюють ситуатавшсть антикризового правового регулювання неадекватними об- 
ставинам заходами.

Одночасно на протяз1 2008 - 2010 роюв в правовому регулюванш банювських операцш в пев- 
ному ступеш прослщжуеться послщовшстъ у вибраних заходах на стабппзацпо банювсько! сис
теми та прямий або опосередкований захист штерешв юйентав банюв. Так збшыпено суму гаранта! 
вклад1в до 150000 гривень в Закош Украши "Про Фонд гарантування вклад1в ф1зичних oci6"[3; 
2001. - № 42. - Ст. 1882]. Затверджено ПП НБУ № 405 вщ 01 грудня 2008 р. Спещальний порядок 
здшснення заход1в щодо фшансового оздоровления банюв [3; 2008. - № 98. - Ст. 3250]. В 
Положены про рефшансування та надання Нащональним банком Украши кредита банкам 
Украгни з метою стимулювання кредитування економпси Укра!ни на перюд Г! виходу на докризов1 
параметри, затвердженому ПП НБУ № 47 вщ 04 лютого 2010 р. [3; 2010. - № 10. - Ст. 499] вста- 
новлено порядок надання НБУ стабийзацшного та стимулюючого кредиту. В Закош Украши вщ 
23 червня 2009 р. "Про внесения змш до деяких закошв Украши з метою подолання негативних 
наслщюв фшансово! кризи" [3; 2009. - № 91. - Ст. 3065] передбачеш реструктуризац1я 
заборгованоста та мораторш на виселення шотекодавцгв-боржниюв при певних умовах. Порядок 
реструктуризацп встановлено ПП НБУ № 328 вщ 03 червня 2009 р. "Про заходи щодо забезпечен- 
ня погашения кредитав"[6]. Законом Украши "Про внесения змш до деяких законодавчих акта 
Украши щодо особливостей проведения заход1в з фшансового оздоровления банюв" вщ 24 липня 
2009 р. [3; 2009. - № 59. - Ст. 2065] передбачено створення санацшного банку.

Важливим елементом мехашзму господарсько-правового регулювання, який впливае на розви- 
ток регулювання банювсько! д1яльноста (як фшансовими пашками), е також р1вень 
правосвщомоста вкладниюв банюв та шших юйентав, права яких захшцеш. Слушно в1дм1чено В.А. 
Щегорцовим, що в правосвщомоста вщображаються специф1чш принципи права: справедливють, 
нерозривний зв’язок прав i обов’язюв, вщповщальшсть за вину, i саме буденна правосвщомють, 
яка вщображае накопичений на nporarai тривалого часу досвщ участа в правовщносинах [7, с. 30, 
52], буде проявлятися в д1ях вкладниюв - знятта кошта з банювських рахункш та !х збереження в 
шшш cnoci6 з метою недопущения примусового утримання. Для подолання названих проблем 
необхщно, щоб буденна правосвщом1сть юпентав банку вщповщала теоретичнш правосвщомоста, 
в тому чишп в шституцюнальнш форм1 (норматавних актах), яюй повинно вщповщата мислення 
професюнал1в [8, с. 256]. Тому необхщно розпочати формувата погляди юйентав банюв на основах 
справедливоста та захисту fx кошта в банках, виконнаня обов’язюв банюв перед ними, що бажано 
не тальки у вигляд1 професшних прогностичних м1ркувань, а шляхом прийняття 1мперативних 
норм.

Спираючись на викладене, можемо зробити деяю висновки. Серед повноважень НБУ (в тому 
чиып в ст. 7 Закону Украши “Про Нацюнальний банк Украши” [3; 1999. - № 24. - Ст. 1087]) не 
закршлено права змшювата регулювання правовщносин, передбачених законами (яке стосуеться 
кредитних та депозитних операцш, регламентованих в Цившьному кодекс! Украши). Фактично 
обмеженнями щодо реал!зацп прав юпентав банюв вирппувалися завдання, яю мають стояти при 
застосуванш передбачених законами засоб1в банювського регулювання. Порушення 
конституцшних прав громадян не може бути засобом стабййзац!! банювсько! системи, незалежно 
вщ юнцево! мети, шакше належить застосовувати адекватай компенсацшш заходи.
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За наявносп поширених поглзццв на таю властивосп банюв, як высокий р1вень ix фшансово! 
взаемозалежносп, вразливгёть банюв перед раптовим вилученням вкладав, недостатня вщкриисть 
банювсько! д1яльност1 тощо, для кризових випадюв повинен бути встановлений (бажано в закон!) 
мехашзм попереджальних, планових, прогностичних заход1в. Такий мехашзм повинен гснувати не 
ильки на макроеконом1чному piBHi, а передбачуватися в окремих программах з гараниями ix 
peani3aijii кожним банком.
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