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§ 1. Поняття, предмет і система банківського права

  

У процесі розбудови демократичної правової держави та, становлення  ринкової
економіки важливого значення набуває вдосконалення банківської  системи в державі та
ефективне правове регулювання банківської  діяльності. Банківська система управління
зазнала суттєвих змін:  створена дворівнева банківська система, все більшого розвитку
набуває  діяльність комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових 
інститутів, розширюються нетрадиційні сфери застосування, банківського  капіталу,
істотно змінюється характер взаємовідносин банків із  клієнтурою. З урахуванням цього
набуває ваги роль правового забезпечення  банківської діяльності, чим і зумовлена поява
такої дисципліни, як  “Банківське право”.
 Донедавна питання функціонування банків та їх  взаємовідносини з клієнтурою
вивчались у рамках таких навчальних  дисциплін, як “Цивільне право” та “Фінансове
право”, а управління в  сфері фінансів і кредиту — “Адміністративне право”. В сучасних
умовах  постала потреба в детальнішому вивченні проблем правового регулювання 
банківської діяльності, враховуючи міжгалузевий характер цієї діяльності  та роль, яку
відіграють нині банки в економічному житті України. Між  тим, правове регулювання
банківської діяльності належить до найбільш  складних і найменш розроблених проблем
національного права, водночас  банківське право поступово трансформується в
самостійну галузь.
 Передусім винятково важливе значення має визначення сутності  банківського права і
тих суспільних відносин, що ним регулюються.
 Банківське право – це система правових норм, що регулюють порядок  організації та
діяльності банків України, їх взаємовідносини з клієнтами  (юридичними й фізичними
особами), що обслуговуються банками, а також  порядок здійснення банківських
операцій. В Україні банківське право поки  ще не е самостійною галуззю права, тому що
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відсутні характерні лише їй  предмет і метод регулювання суспільних відносин.
 Предметом  банківського права є суспільні відносини, що виникають у процесі 
банківської діяльності, зокрема відносини, які регулюють принципи  організації та
діяльності банків і порядок здійснення ними банківських  послуг. Метод правового
регулювання банківської діяльності є дещо  неоднорідним. З одного боку,
використовується метод владних приписів, що  властивий адміністративному праву, —
інтереси держави представляють  органи, наділені нею владними повноваженнями
(Кабінет Міністрів України,  Національний банк України (НБУ)). Існують також владні
відносини між  НБУ і комерційними банками. З другого боку, відносини банків з 
клієнтурою базуються на юридичній рівності сторін, тобто застосовується 
цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин.
 Банківському праву властиві обидва вказані методи, оскільки завдяки  першому держава
прямо й безпосередньо регулює поведінку суб’єктів цих  відносин, а другому –
встановлює тільки межі для самостійного  врегулювання взаємовідносин суб’єктів.
Зазначений метод правового  регулювання як спосіб впливу на свідомість і волю людей
визначає  поведінку суб’єктів у регулюванні банківських суспільних відносин.
 Правові норми, що регулюють банківські відносини, містяться насамперед  як у
загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки  банківських відносин,
нормативних актах. До них належать: Конституція  України, закони й постанови
Верховної Ради України, укази Президента  України, постанови Кабінету Міністрів
України, постанови, положення й  інструкції НБУ та Міністерства фінансів України,
статути банків тощо.
 Система банківського права охоплює не тільки норми, які закріплюють  загальні
положення банківського права, поняття й структуру банківської  системи, правовий
статус органів, що займаються банківською діяльністю, а  й норми, що регулюють
відносини, пов’язані з організацією розрахунків,  операціями з цінними паперами,
регулюванням кредитування та правил  валютних операцій.
 Банківське право регулює правові основи  розрахунків, виходячи з принципу, що всі
підприємства, установи й  організації різних форм власності зобов’язані зберігати кошти
на  рахунках у банках і додержувати встановленого порядку здійснення  безготівкових
розрахунків. У законодавстві чітко визначено порядок  відкриття рахунків у кредитних
установах. встановлено правові форми  розрахунків та порядок здійснення розрахунків
за цими формами.
 Норми банківського права закріплюють правові основи банківського  кредитування,
визначають правове положення кредитних установ і принципи  їх відносин з
одержувачами кредитів за умов повернення, строковості та  платності, а також основи
валютних відносин України з іноземними  державами та правила валютних операцій на
території України.
 Отже,  всі правові норми, що регулюють організацію банківської системи і  здійснення
банківських операцій, у своїй сукупності формують визначений  комплекс норм і мають
предметну єдність. Крім того, норми банківського  права включають норми інших галузей
національного права (наприклад,  норми цивільного права регулюють товарно-грошові
відносини, що  складаються при здійсненні банками та іншими фінансовими інститутами 
банківських операцій, або застосування застави у кредитних  правовідносинах). Норми
адміністративного права регулюють управління  кредитною системою і визначають
основи побудови банківської системи в  країні. Отже. можна зробити висновок, що
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банківське право слід  розглядати як комплексну галузь.
 Однак ані предметна єдність цих  норм, ані їх комплексність не означають, що
банківське право є  самостійною галуззю єдиної правової системи, хоча в перспективі
таке  можливе. Банківське право нині можна визначити як підгалузь фінансового  права
України, яка спрямована на мобілізацію та розподіл коштів з метою  забезпечення
виконання завдань держави. При цьому мобілізація й розподіл  грошових ресурсів
можуть здійснюватись у процесі виконання банківських  операцій, при кредитуванні,
регулюванні розрахункових і валютних  операцій, функціонуванні ринку цінних паперів.
 Особливо великого  значення для банківського права набувають норми конституційного
права,  що встановлюють компетенцію органів законодавчої і виконавчої влади у  сфері
кредитно-грошової політики, обігу державних цінних паперів. У  конституційному праві
закріплено загальні принципи і положення, що  стосуються банківської діяльності
держави. Так, у ст. 99 Конституції  України зазначається, що забезпечення стабільності
грошової одиниці є  основною функцією центрального банку держави – НБУ.
 Адміністративне право визначає принципи організації та діяльності  органів виконавчої
влади (Кабінету Міністрів України, НБУ тощо),  повноваження цих органів у сфері
кредитування, організації розрахунків і  валютних операцій, обігу цінних паперів.
Банківське право регулює,  насамперед, майнові відносини, що виникають у сфері
кредитування і  здійснення розрахунків, і тим самим тісно пов’язане з цивільним правом. 
Наприклад, у договорах банківського рахунка та кредитного договору  нормами
цивільного права регулюються такі питання, як укладення цих  договорів, зміст прав та
Обов’язків сторін, заставне забезпечення  позичок, розрахункові і кредитні санкції,
відповідальність сторін за  неналежне виконання своїх обов’язків. Крім того, комерційні
банки, як  суб’єкти господарської діяльності, здійснюють на договірних умовах 
кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування  підприємств, установ,
організацій і громадян, керуються також у своїй  діяльності нормами цивільного права.
 Банківське право України  регулює різноманітні за своїм змістом банківські
правовідносини,  пов’язані з банківською діяльністю та її здійсненням. Численні й 
різноманітні норми та інститути банківського права взаємопов’язані і  відображуються в
їх єдності та узгодженості. Однак суспільні відносини,  що становлять предмет
банківського права, здійснюються через відповідну  систему. Система банківського
права - це логічно послідовне і внутрішньо  узгоджене розміщення норм та інститутів
банківського права.
 Система банківського права об’єднує та характеризує співвідношення й  зовнішню
структуру об’єднання нормативних актів, внутрішньо обумовлених  єдиною метою –
регулюванням банківських правовідносин. Система  банківського права будується
насамперед на підставі поділу її норм на  групи залежно від особливостей регульованих
нею окремих видів суспільних  відносин. Відповідно складається така система
банківського права  України: загальна частина та особлива, яка включає спеціальні 
банківсько-правові інститути.
 Загальна частина включає норми, які  закріплюють загальні, принципові положення
банківського права і його  статутні інститути (поняття, принципи й джерела банківського
права,  правове становище Національного банку України та комерційних банків,  сутність
і функції банківської системи України).
 До особливої  частини належать норми, що регулюють основні функціональні інститути 
банківського права, за допомогою яких безпосередньо здійснюється  банківська
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діяльність. Особлива частина банківського права об’єднує такі  інститути: договір
банківського рахунка, банківське кредитування,  охорона банківської таємниці, валютні
операції банків, правове  регулювання ринку цінних паперів тощо.
 Банківське право України  сьогодні можна розглядати в трьох аспектах: як підгалузь
фінансового  права. Яка формується в самостійну комплексну галузь права; як окрему 
навчальну дисципліну, яка вивчається в юридичних і економічних закладах  освіти; і як
науку, яка ще не розвинена, а об’єкт її дослідження тільки  створюється. Остання
повинна вивчати категорії та поняття, що стосуються  правового регулювання
банківської діяльності, та розробляти  рекомендації щодо вдосконалення банківського
права.
 Отже,  банківське право тісно пов’язане з економічними процесами в державі і 
застосовується для врегулювання специфічних відносин, що виникають у  процесі
банківської діяльності та надання банківських послуг.
 За  умов ринкової економіки банківське право відіграватиме дедалі значнішу й  активнішу
роль у державі. Як інструмент вивчення фінансово-кредитного  механізму воно
спрямоване на забезпечення раціонального й ефективного  функціонування банківської
системи в державі, сприятиме розвитку  кредитної системи, встановленню правових
основ розрахунків та валютних  відносин на території України.

  

  

  

  

§ 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права

  

Банківське право ґрунтується як на загальноправових принципах,  притаманних всьому
національному праву (законності, верховенства права  та рівності всіх перед законом),
так і на спеціальних, які мають свої  специфічні ознаки і властиві банківській сфері.
 За нинішніх  ринкових умов такі принципи мають сприяти вдосконаленню економічних 
відносин і способів їх правового регулювання з метою підвищення  ефективності
функціонування банківської системи, здатної Мобілізувати  фінансові ресурси та
сконцентрувати їх на пріоритетних напрямах  структурної перебудови економіки.
 До спеціальних принципів банківського права належать:
 -  принцип свободи економічної діяльності. Суб’єкти банківської діяльності  мають право
без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно  будь-яку діяльність, що не
суперечить чинному законодавству. Обмеження у  здійсненні банківської діяльності
передбачаються законодавством  України;
 - принцип неухильного виконання економічних нормативів,  встановлених НБУ, норм
чинного законодавства. Цей принцип зобов’язує  суб’єктів банківських правовідносин
додержувати правил поведінки,  приписуваних нормами банківського права. Так,
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правилами НБУ передбачено,  що комерційні банки зобов’язані додержувати економічних
нормативів,  встановлених НБУ;
 - принцип поєднання публічних і приватних начал у  банківській сфері. З одного боку,
держава займається організацією,  регулюванням і управлінням банківською системою в
інтересах усього  суспільства. А з іншого, проявляються приватні інтереси кредитних 
установ, клієнтів, тобто діє паритет інтересів усіх суб’єктів  банківського права;
 - принцип задоволення потреб клієнтів та максималізацй отримання прибутку банками;
 -  принцип добровільності взаємовідносин і взаємної заінтересованості  банківських
установ та їх клієнтів. Суб’єкти банківських правовідносин  (при кредитуванні, організації
розрахунків) будують відносини на  підставі рівності сторін, їх диспозитивності та
ініціативності у  формуванні й виконанні прав і обов’язків. У цих відносинах виявляються 
взаємна воля і свідомість учасників;
 - принцип підтримки  конкуренції та заборони економічної діяльності, спрямованої на 
монополізацію й недобросовісну конкуренцію. Це означає, що банкам  забороняється
укладати угоди з метою обмеження конкуренції в банківській  діяльності, а також
монополізації умов надання кредитів, інших послуг,  встановлення відсоткових ставок і
комісійної винагороди. Комерційні  банки не мають права без згоди НБУ зменшувати
розмір статутного фонду і  розподіляти резерви серед акціонерів банку.
 Контроль за  додержанням антимонопольного законодавства у сфері банківської 
діяльності здійснює Антимонопольний комітет України (АКУ). Реорганізація  комерційних
банків відбувається за погодженням з АКУ у випадках,  передбачених чинним
законодавством.
 Для подальшого розвитку  конкуренції й обмеження прояву монополізму серед банків
НБУ вживає  заходів щодо лібералізації кредитного ринку через створення однакових 
умов доступу для комерційних банків до кредитних аукціонів НБУ, а також  лібералізації
валютного ринку; - принцип нагляду за діяльністю банків та  інших кредитно-фінансових
установ. У належному функціонуванні  банківської системи найважливіша роль
відводиться нагляду. Без нього не  може здійснюватися економічна діяльність, за його
допомогою  забороняється втручання держави у внутрішньогосподарську сферу 
комерційних банків, підприємств, забезпечується законність у банківській  сфері,
запобігання правопорушенням, за його сигналами притягуються до  відповідальності
винні особи.
 На практиці останній принцип  знаходить відображення в тому, що Верховна Рада
України контролює  діяльність НБУ (затверджує кошторис та звіт про його роботу, а
також  ліміт зовнішнього державного боргу); НБУ контролює діяльність  комерційних
банків (встановлює для них економічні нормативи, перевіряє  створення їх реєстрацією,
контролює додержання ними законодавства),  здійснює контроль за веденням касових
операцій; комерційні банки  контролюють ліміти залишків готівки в касах для юридичних
осіб, порядок  відкриття та закриття рахунків, здійснення валютних операцій через 
уповноважених банків тощо.
 Джерелом національного права є, як  відомо, форма вираження державної волі в
нормативних актах — офіційних  письмових документах компетентного органу держави,
у яких встановлюються  норми права.
 До джерел банківського права належать: Конституція  України (зокрема, ст. 99, 100),
закони й постанови Верховної Ради  України, (зокрема. Закони України “Про державне
регулювання ринку цінних  паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р., “Про відповідальність
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за  несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 р.,  “Про
платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р.  тощо.
 У системі банківського законодавства особлива роль  відводиться фундаментальним
законам, які мають вищу юридичну силу й  охоплюють найважливіші питання, що
виникають у банківській сфері. Серед  чинних виділяють такі важливі Закони України:
“Про банки і банківську  діяльність” від 7 грудня 2000 р., який визначає правові основи
існування  банків, порядок створення й основні принципи їх діяльності, встановлює 
правову природу взаємовідносин з клієнтами та їх захист; “Про  Національний банк
України” від 20 травня 1999 р.
 Серед джерел банківського права важливий блок становлять підзаконні нормативні
акти, які можна розподілити на: дві групи.
 1. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.
 Наприклад, Укази Президента України “Про заходи щодо нормалізації  платіжної
дисципліни в народному господарстві України” від 16 березня  1995 р., “Про застосування
штрафних санкцій за порушення норм з  регулювання обігу готівки” в редакції Указу від
11 травня 1995 р.  Постанови Кабінету Міністрів України, які приймаються відповідно до
ст.  117 Конституції України, є обов’язковими до виконання на всій території  України.
Наприклад, постанови Кабінету Міністрів України “Про  затвердження Порядку
накладення арещту на цінні папери” від 22 вересня  1999 р., “Про повноваження
Державного експортно-імпортного банку України  на виконання міжбанківських угод,
укладених з групою італійських  кредитих інститутів” від 21 серпня 2000 р.
 2. Нормативні акти  міністерств, державних комітетів, що стосуються сфери банківської 
діяльності, а також нормативні акти НБУ. Ці акти приймаються в межах  компетенції того
органу, що його видає, у формі постанов, положень,  наказів, інструкцій, правил тощо.
Так, постановами Правління НБУ  затверджено від 19 лютого 2001 р. Положення про
ведення касових операцій  у національній валюті в Україні; від 18 березня 1999 р. —
Правила  здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України; наказом 
Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 25 лютого  1997 р. —
Порядок виписування та погашення простих векселів, що  видаються вітчизняними
нафтопереробними заводами у разі постачання на ці  заводи нафти суб’єктами
підприємницької діяльності — резидентами.
 До цієї групи належать також нормативні акти, прийняті асоціаціями та 
господарюючими суб’єктами (наприклад, рішення Асоціації комерційних  банків та
локальні акти — статути комерційних банків, установчі  договори, положення про філії,
представництва).
 У правовому  аспекті велике значення має введення Указом Президента України від 3 
жовтня 1992 р. в Україні державної, реєстрації відомчих нормативних  актів, що
здійснюється Міністерством юстиції України (стосовно актів,  прийнятих центральними
органами та управліннями юстиції областей і міст  Києва й Севастополя, а також актів
місцевих органів управління). Це  правило поширено і на нормативні акти, що видаються
НБУ. Державна  реєстрація відомчих нормативних актів спрямована на додержання
принципу  верховенства закону та забезпечення законності актів відомчого 
нормотворення, їх відповідності законам, додержання охорони прав, свобод  і законних
інтересів громадян, підприємств, установ та організацій в  Україні.
 Серйозним недоліком відомчого нормотворення є хибна  практика НБУ приймати
нормативні акти у формі листів, телеграм, що  суперечить поняттю “нормативний акт” і не
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передбачено законом як форма  існування офіційного документа.
 Розвиток міжнародного  співробітництва в банківській сфері, інтернаціоналізація
банківського  бізнесу зумовлюють важливу роль у правовому регулюванні таких 
специфічних джерел банківського права, як міжнародні звичаї та  міжнародні договори.
 До міжнародних звичаїв, які склалися в  міжнародній практиці, слід віднести Уніфіковані
правила і звичаї МТП для  документарних акредитивів у редакції 1993 р., Уніфіковані
правила МТП  по інкасо в редакції 1995 р.
 У ст. 9 Конституції України  зазначено, що чинні міжнародні договори, ратифіковані
Верховною Радою  України, є частиною національного законодавства України. До них
слід  віднести Женевські чекові конвенції 1930 р., Оттавську конвенцію УНІДРУА  про
міжнародний фінансовий лізинг 1988 р. тощо.
 Важливе місце в  банківській практиці посідають також правові звичаї та правила
ділового  обороту. При визначенні місця звичаю в ієрархії правових норм слід  виходити з
того, і що в більшості зарубіжних країн звичай становить  насамперед норму, яка
доповнює закон, у тих випадках, коли відповідний  припис в законі взагалі відсутній або
він неповно врегулював те чи інше  положення. Прикладом легалізації впровадження
звичаю як джерела права є  ст. 7 проекту Цивільного кодексу України “Звичаї ділового
обороту”.  Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм ділового обороту. Звичаєм 
ділового обороту визнається правило поведінки, яке не передбачено  актами
законодавства, але є усталеним, таким, що широко застосовується в  певній сфері
підприємництва. Звичай ділового обороту може бути  зафіксований у відповідному
документі. Звичай ділового обороту, що  суперечить положенням актів цивільного
законодавства або договору, не  застосовується.

  

  

  

  

§ 3. Питання вдосконалення банківського законодавства

  

Ефективне функціонування банківської системи України здебільшого  визначається
рівнем її правової основи і неможливе без визначення  правового статусу суб’єктів
кредитної системи та детального  регламентування різних аспектів банківської
діяльності. Створення  повноцінного банківського законодавства є запорукою належного
управління  економікою держави, побудови механізму сучасної кредитної системи 
України і формування правової держави.
 Банківська система України  функціонує на підставі цілої системи нормативно-правових
актів, яка  визначається терміном “банківське законодавство”. Загалом його можна 
визначити як систему нормативних актів, що містять норми, котрі  регулюють діяльність
банків та інших кредитно-фінансових інститутів, а  також їх взаємовідносини з клієнтами
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(відносини при встановленні  структури й функцій кредитно-банківської системи,
здійсненні основних  банківських операцій, питання правового регулювання
розрахункових,  кредитних, валютних відносин та операцій з цінними паперами, а також 
організацію банківського контролю за господарською та фінансовою  діяльністю
підприємств, організацій).
 Банківське законодавство —  це значний масив різноманітних за юридичною силою,
формою і сферою дії  нормативних актів, що мають визначену ієрархічну систему. Згідно
з цим  банківське законодавство має низку особливостей.
 Першою  особливістю є міжгалузевий характер банківського законодавства, адже  воно
містить норми різних галузей права. Найбільшого значення тут  набувають норми
конституційного, адміністративного, цивільного та  фінансового права. Водночас
багатогранність самої банківської діяльності  дає підстави включати до складу
банківського законодавства ще й норми  кримінального права (наприклад, кримінальна
відповідальність за  виготовлення, збут фальшивих грошей, цінних паперів та іноземної
валюти  або порушення правил про валютні операції), цивільно-процесуального  права
(наприклад, відновлення прав на втрачені цінні папери на  пред’явника або порядок
стягнення коштів за виконавчими документами з  установ, підприємств та організацій) та
інших галузей права.
 Другою особливістю банківського законодавства України е значна кількість 
підзаконних нормативних актів, а законів, що регулюють різні аспекти і  питання
банківської діяльності, недостатньо. В таких країнах, як Велика  Британія, Німеччина,
США, Франція, налічується понад два десятки  законів, що забезпечують функціонування
кредитної системи цих країн.
 Недостатня кількість законів у цій сфері пояснюється, з одного боку,  складною і
повільною процедурою їх прийняття, а з іншого, — тим, що  банківські відносини надто
динамічні. Це зумовлює потребу постійно  вносити зміни, спрямовані на вдосконалення
зазначеної діяльності, що  забезпечується оперативним прийняттям підзаконних
нормативних актів.  Отже, має місце перекіс законодавства в бік відомчих нормативних
актів.
 Відомчі нормативні акти (постанови, інструкції, положення і правила)  видаються на
виконання і в межах закону і покликані усунути прогалини в  правовому регулюванні
банківських суспільних відносин.
 Третьою  особливістю банківського законодавства є те, що основний його масив, як 
зазначалося, представлений відомчими нормативними актами. При цьому  деякі державні
органи управління спеціальної компетенції (Національний  банк України, Державна
комісія з цінних паперів і фондового ринку)  наділені функціями нормотворчого характеру
і видають підзаконні  нормативні акти, які мають міжвідомчий характер і відображають 
специфічну сферу їх діяльності, є обов’язковими для всіх юридичних і  фізичних осіб.
 Четвертою особливістю банківського законодавства є  проблема розмежування його з
іншими галузями законодавства  (адміністративним, фінансовим і цивільним), що має
практичне значення  для ефективного розвитку і функціонування економіки. При цьому
слід  констатувати роль публічних начал у регулюванні банківської діяльності,  зокрема
це стосується питання меж втручання держави в банківську сферу.
 Як відомо, сучасний нормативний вакуум у сфері банківської діяльності  зумовлений
зміною соціально-політичного устрою і напрямів економічного  розвитку країни. Деякі
нормативні акти не завжди узгоджуються між собою,  інколи навіть суперечать один
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одному, що потребує поліпшення правового  регулювання банківських відносин і
побудови кредитної системи в Україні.
 Серйозною перешкодою для регулювання банківських відносин є внесення  частих змін
до законів невдовзі після їх прийняття, як це мало місце,  наприклад, із Законом України
“Про банки і банківську діяльність”. Часті  зміни і доповнення до законів несприяють
стабільності банківського  законодавства і негативно впливають на практику його
застосування  суб’єктами господарювання. 
 На стані банківського законодавства  негативно позначається і практика неодноразових
змін “правил гри”,  зокрема прийняття за короткий час різних відомчих нормативних актів
з  тих самих питань. Так, 24 травня 1993 р. Правління Національного банку  України
своїм рішенням затвердило Положення, а 2 серпня 1996 р.  Інструкцію про безготівкові
розрахунки в господарському обороті України,  а 29 березня 2001 р. НБУ було
затверджено нову Інструкцію щодо  безготівкових розрахунків.
 Велике значення для розвитку  банківського законодавства має концепція розвитку
банківської системи  України, яка повинна, містити основні напрями та шляхи
вдосконалення  банківського законодавства. Зокрема, актуальним як у теоретичному,
так і  в практичному аспекті є питання його кодифікації. В розробленому  творчим
колективом НБУ проекті концепції розвитку банківської системи  України
передбачається створити на основі всіх чинних законодавчих і  нормативних документів
систематизований Кодекс нормативних актів щодо  банківської діяльності, постійно
підтримуючи його в робочому стані та  ознайомлюючи з ним усі банки України.
 Виняткове значення проблем  удосконалення банківського законодавства зумовлює
потребу у вирішенні  низки питань, У плані законодавчої діяльності Верховної Ради
України  підготовлено пакет законопроектів з питань банківської справи, які мають  бути
прийняті найближчим часом. У цьому пакеті є закони: “Про  комерційні банки”, “Про
банківський кредит”, “Про кредитну установу”,  “Про Ощадний банк”, “Про валютне
регулювання”, “Про банківський нагляд”,  “Про іпотечний банк”, “Про страхування обігу
цінних паперів”, “Про  випуск та використання цінних паперів”, “Про інкасацію”, “Про 
безготівкові розрахунки”, “Про механізм повернення капіталу, вивезеного з  України”,
“Про строкові фінансові інструменти”, “Про порядок здійснення  розрахунків в іноземній
валюті”, “Про обов’язковий продаж валюти  експортерам” тощо. 
 Велике значення в удосконаленні банківського  законодавства має вирішення на
законодавчому рівні таких важливих  питань, як банківська таємниця, страхування
депозитів та кредитів,  організація та порядок роботи банківської системи в особливий
період,  система державного банківського аудиту, відповідальність банків за  незаконні
банківські операції, банкрутство і неспроможність кредитних  установ, механізм
реорганізації банків, іпотеку захист інтересів  вкладників, правове забезпечення
електронних платіжних систем тощо.  Значну увагу слід приділити діяльності Державної
скарбниці України,  дочірнім банкам та іншим кредитним установам фінансовим та
холдинговим  компаніям.
 Робота щодо вдосконалення банківського законодавства не  обмежується прийняттям
лише законів, необхідне я нормативне регулювання  окремих сфер банківської діяльності
та їх відносин із клієнтами  (розрахункових, кредитних, валютних тощо), формування
спеціального  механізму реалізації-тих чи інших положень у банківській сфері (йдеться 
про формування кредитно-фінансового інституту трастових операцій,  порядок
виконання заставних зобов’язань у разі неповернення кредитів,  про лібералізацію
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валютних операцій перерахування іноземної валюти за  кордон або залучення іноземних
інвестицій, упорядкування засад  вексельного обігу, врегулювання інституту арешту
коштів банків тощо).
 Аналіз чинного банківського законодавства свідчить, що воно знаходиться  ще на етапі
становлення й розвитку і неповною мірою відповідає етапу  ринкової економіки. Для
банківського законодавства характерні такі  негативні риси:
 а) багаторівневий характер правового регулювання  банківської діяльності та наявності
значної кількості підзаконних  нормативних актів. У зв’язку з цим важливого значення
набуває питання  ієрархії джерел банківського права;
 б) відсутність єдиного кодифікованого акта з банківської діяльності; 
 в) динамічність норм банківського права і внесення частих змін та  доповнень до
нормативних актів, що регулюють банківську діяльність;
 г) суперечливість і складність багатьох нормативних актів, їх  неузгодженість з актами,
що стосуються взагалі різних сфер народного  господарства регулюють господарські
відносини,
 д) недостатня  кількість офіційних джерел, де публікуються нормативні акти з 
банківської діяльності, і труднощі, що виникають з пошуком і  користуванням цими актами.
Існуюча їх публікація не відповідає  формальним вимогам обнародування, а умови їх
розповсюдження не  забезпечують учасникам загальнодоступності актів.
 Поряд із  безпосередньо вдосконаленням банківського законодавства складовою 
частиною цього процесу є здійснення інших заходів. Насамперед необхідно:
 1) узгоджувати норми банківського законодавства з нормами інших галузей 
національного законодавства, тобто враховувати норми актів суміжного  законодавства
як основу концептуального характеру;
 2) відображати в чинному законодавстві міжнародні норми і звичаї, що застосовуються в
банківській практиці;
 3) чіткіше розмежовувати повноваження законодавчих та виконавчих органів у
банківській сфері;
 4) обмежити до мінімуму втручання держави в банківську сферу і  намагатись
ліквідувати монополізацію НБУ в управлінні  кредитно-банківською системою;
 5) систематично розробляти й  видавати центральним банком методичні вказівки та
роз’яснення щодо  деталізації застосування банківського законодавства чи регулятивних
 правил;
 6) створити централізований банк даних, де б  накопичувалась інформація про
фінансовий стан позичальників, попередню  діяльність суб’єктів господарювання, про
міжнародних партнерів, що дало б  змогу зменшити кредитний ризик комерційних банків;
 7) здійснювати  реформування бухгалтерського обліку в поєднанні з удосконаленням 
аудиторських стандартів та аудиторської практики (зокрема, розробити  нормативні
документи щодо реорганізації банківського обліку та звітності  в банківській системі);
 8) законодавче врегулювати порядок  організації та функціонування електронних
платіжних систем, створити  Єдину платіжну систему під захистом Національного банку
України;
 9) створити спеціальне агентство з питань реструктуризації банківських  активів, яке б
організувало оперативну роботу з реструктуризації системи  управління банками та їх
активами.
 Важливу роль у розвитку  національного банківського законодавства має відіграти
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процес  міжнародного співробітництва в сфері правового регулювання банківської 
діяльності, адаптації його до відповідного законодавства Європейського  Союзу,
поступового приведення нормативних актів України до європейських  стандартів.
 Отже, чинне національне банківське законодавство  загалом має прогресивний напрям і
підпорядковується меті регулювання  ринкової системи економіки. Однак найважливішою
його проблемою  залишається завдання розширення та якісного розвитку правового 
фундаменту управління банківською системою і банківською діяльністю і  відповідності
сучасного національного банківського законодавства  міжнародним банківським
стандартам.
 Удосконалення банківського  законодавства сприятиме функціонуванню ринкової
економіки, прискоренню  формування ефективної банківської системи України.

  

  

  

  

§ 4. Норми банківського права та їх класифікація

  

Банківська діяльність, будучи важливим елементом функціонування  фінансової системи
держави, є об’єктом регулювання з боку банківського  права. Відносини, що виникають у
процесі банківської діяльності,  регулюються нормами банківського права. Норми
банківського права є  загальнообов’язковими правилами поведінки, які встановлюють і
регулюють  публічні відносини, пов’язані з організацією та функціонуванням банків, з 
порядком здійснення ними банківських операцій, а також приватні  відносини банків з
клієнтами. Для з’ясування поняття норми банківського  права важливе значення мас
визначення специфічних ознак, що  характеризують норми банківського права.
 Норми банківського права  регулюють специфічну групу суспільних відносин —
банківські правові  відносини, тобто взаємовідносини між суб’єктами банківського права в
 процесі здійснення банківської діяльності. Ці відносини мають як  публічний, так і
приватний характер.
 Норми банківського права,  будучи за своєю природою спеціальними нормами, чітко
визначають юридичні  права й обов’язки учасників, закріплюють правове положення
суб’єктів  банківських правовідносин і передбачають певні варіанти їх поведінки. В 
нормах банківського права жорстко закріплюються вимоги держави в сфері  банківської
діяльності. встановлюється відповідальність за невиконання  приписів держави. Ці
норми, як правила, мають імперативний  (обов’язковий) характер, забезпечений
примусовою силою держави. Однак  деякі норми банківського права диспозитивні. Так,
норми, що стосуються  укладання банківських договорів, е згодою сторін, і це дає їм
можливість  визначити конкретний зміст своїх прав та обов’язків. Учасники  банківських
правовідносин невправі змінювати приписи та умови їх  застосування. Норми
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банківського права регулюють організацію і  функціонування банківської системи, основу
якої становлять  грошово-кредитні відносини. З цього випливає, що банківські 
правовідносини регулюються не лише нормами банківського права, а й  нормами інших
галузей права — адміністративного, цивільного, фінансового  тощо. Наприклад, норми
цивільного права регулюють розрахункові та  кредитні відносини, а норми
адміністративного права — ст. 166 Кодексу  України про адміністративні правопорушення
передбачає адміністративну  відповідальність у вигляді накладення штрафів на
керівників банків та  інших фінансово-кредитних установ за порушення ними вимог
банківського  законодавства, а ст. 234 цього ж кодексу визначає коло посадових осіб, 
які можуть накладати штрафи за порушення банківського законодавства. В  банківській
практиці також застосовуються звичаї, ділового; обороту та  банківські звичаї, які
можуть визнаватися нормами, банківського права  лише за умови визнання їх
Національним банком України. Як приклад, можна  навести Указ Президента України від
04.10.1994 “Про заходи щодо  впорядкування розрахунків за договорами, що
укладаються суб’єктами  підприємницької діяльності України”, у якому міститься
посилання до  зводу звичаїв — Уніфікованих правил і звичаїв МТП для документарних 
акредитивів у редакції 1993 року.
 Структура норми банківського  права, тобто їх внутрішня побудова, складається з
елементів — гіпотези,  диспозиції та санкції. Однак, ці елементи мають низку
особливостей.  Гіпотеза цих норм визначає умови, за яких можуть виникнути; банківські 
правовідносини. Ці умови відрізняються чіткістю, виражені конкретно.  Наприклад,
надання банками кредитів може мати місце за певних умов,  забезпеченості, платності та
цільового використання кредиту або норма;  яка визначає умови, за яких НБУможе
відмовити в реєстрації комерційного  банку. Диспозиція норм банківського права
детально формулює правила  поведінки учасників банківських правовідносин, тобто,
визначає їх права й  обов’язки. Так, ст. 47 Закону України “Про банки і банківську 
діяльність” передбачає перелік банківських операцій, які мають право  здійснювати
банки.
 Способом захисту правил, встановлених нормами  банківського права, є санкції. Санкції
норм банківського права  передбачають юридичні засоби, які використовуються
суб’єктами цих  правовідносин для захисту приписів держави. За порушення
банківського  законодавства можуть застосовуватися адміністративні, кримінальні, 
дисциплінарні, фінансові санкції. До них належать штрафи і пені,  застосування
кредитних санкцій за користування банківським кредитом  тощо. До порушників
банківського законодавства застосовуються і  специфічні заходи — оперативні санкції,
передбачені законодавством і  спрямовані на попередження правопррушеннь і мають на
меті налагодити  діяльність конкретного банку.
 Відповідно до ст. 72 Закону України  “Про банки і банківську діяльність” Національний
банк України має право  застосовувати до банків такі заходи впливу, як: відкликання
ліцензії,  призупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу, підвищення 
економічних нормативів, ліквідація та реорганізація банку тощо. В  статтях банківського
законодавства не завжди містяться одночасно всі три  елементи норми банківського
права. Окремі елементи цих норм можна  знайти в інших нормативних актах.
 Аналіз банківського  законодавства показує, що всі норми банківського права можна 
класифікувати з різних підстав. За функціональною спрямованістю норми  банківського
права можна поділити на дві групи:
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 а) регулятивні;
 б) Охоронні.
 Регулятивні норми банківського права встановлюють права й обов’язки  суб’єктів
банківських правовідносин. До регулятивних норм належать  норми, які визначають
функції НБУ і комерційних банків, встановлюють  вимоги щодо ліцензування банківської
діяльності.
 Охоронні норми  банківського права передбачають застосування заходів примусу за 
порушення норм банківського законодавства. До цих норм належать норми,  які
передбачають підстави і форми здійснення банківського нагляду,  санкції за порушення
валютного законодавства.
 Роль банківського  права виявляється в захисті прав та інтересів суб’єктів і має
конкретне  втілення завдяки застосуванню регулятивних та охоронних норм. В свою 
чергу, регулятивні норми банківського права залежно від характеру їх  впливу на
учасників банківських правовідносин поділяються на  зобов’язуючі, забороняючі та
уповноважуючі.
 Зобов’язуючі норми  права регулюють активну поведінку суб’єктів і пропонують в
категоричній  формі здійснювати певні дії. Наприклад, обов’язок отримувати банком 
ліцензію на здійснення банківської операції, зберігати кошти на рахунках  у банках тощо.
 Забороняючі норми банківського права приписують не  здійснювати дій, що порушують
банківську дисципліну. Наприклад,  правилами касових операцій застосування готівки
між юридичними особами  обмежене. Валютне законодавство України забороняє на
території країни  використання іноземної валюти як засобу платежу, за винятком
випадків і в  порядку, встановленому чинним законодавством.
 Уповноважуючі норми  банківського права надають учасникам цих відносин
повноваження на  здійснення певних дій в установлених межах. Так, суб’єкти кредитних 
правовідносин укладають кредитні договори, у яких визначають свої права й  обов’язки.
 За змістом норми банківського права поділяють на  матеріальні і процесуальні.
Прикладом матеріальних норм банківського  права є мета і функції банківського нагляду,
підстави створення  комерційних банків, види санкцій, які можуть застосовуватися до
банків.
 Процесуальні норми банківського права встановлюють порядок застосування  норм
матеріального права. Так, законодавець визначає вимоги, що  пред’являються до
звітності банків, встановлює процедуру стягнення  штрафів, тобто процесуальні норми
регулюють взаємовідносини НБУ і банків  з приводу банківського нагляду.
 За призначенням норми  банківського права поділяють на загальні та пруденційні.
Загальні норми  банківського права закріплюють правове положення НБУ і комерційних 
банків, їх організаційно-правові форми, функції, визначають порядок  організації та
здійснення банківського нагляду, порядок здійснення  банківських операцій.
 Пруденційні норми банківського права — це  норми, що мають на меті забезпечити
стабільність функціонування  банківської системи, захистити інтереси вкладників. Вони
передбачають  різні фінансові та організаційні заходи, реалізація яких повинна  привести
до зниження банківського ризику. Наприклад, державна реєстрація  та ліцензування
банківської діяльності, встановлення НБУ економічних  нормативів, застосування заходів
впливу від імені держави.
 Отже,  класифікація норм банківського права має важливе значення для з’ясування 
сутності цих норм, визначення їхнього місця в системі банківського  права та подальшого
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розвитку науки банківського права.

  

  

  

  

§ 5. Банківські правовідносини, їх зміст і склад

  

Результатом регулюючого впливу норм права на суспільні відносини є  перетворення їх у
правові відносини. Банківські правовідносини є  різновидом правових. Це такі суспільні
відносини, що встановлюють між  учасниками юридичний зв’язок організаційного і
майнового характеру,  врегульовані нормами банківського права.
 Банківські правовідносини виконують такі основні функції:
 - закріплюють конкретну поведінку учасників у процесі банківської діяльності або при
здійсненні банківських операцій;
 - визначають коло суб’єктів, на яких поширюється дія норм банківського права;
 - забезпечують приведення в дію юридичних засобів для реалізації суб’єктивних прав і
юридичних обов’язків.
 Банківські правовідносини складаються із суб’єктів, між якими виникли  правові
відносини, об’єктів та змісту, тобто суб’єктивних юридичних прав  і обов'язків. Суб’єктами
банківських правовідносин можуть бути державні  органи (НБУ), юридичні особи
(комерційні банки, підприємства), фізичні  особи (громадяни України, іноземці).
Особливим суб’єктом цих відносин є  держава.
 Об’єктом банківських правовідносин є те, стосовно чого  вони виникають, — кошти, цінні
папери, майно, дії громадян та юридичних  осіб (здійснення платежів, операцій з
іноземною валютою, купівля-продаж  цінних паперів). Матеріальним змістом банківських
правовідносин є  поведінка суб’єктів, основою якої є суб’єктивні права й обов’язки, 
встановлені нормами банківського права. Правам однієї сторони  відповідають обов’язки
іншої і навпаки. Наприклад, при поданні до НБУ  клопотання резидента-позичальника
про отримання індивідуальної ліцензії  на залучення кредитних ресурсів від іноземного
банку  резидент-позичальник вправі вимагати розгляду свого клопотання, а НБУ 
зобов’язаний розглянути таке кяопотакня. дати відповідь тощо. У свою  чергу, НБУ
вправі вимагати від резидента-позичальника додаткових  відомостей, гарантій,
необхідних для вирішення цього питання, а  резидент-позичальник повинен виконувати
приписи НБУ.
 Банківські  правовідносини мають такі самі характерні риси, що властиві всім видам 
правовідносин, але у них є і свої специфічні ознаки. По-перше, вони  виникають у
специфічній сфері економічної діяльності держави і пов’язані  з її банківською
діяльністю. По-друге, ці відносини складаються з двох  елементів —
владно-організаційного (наприклад, реєстрація НБУ  комерційних банків) і майнового
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(отримання клієнтом кредиту в установі  банку). По-третє, однією з вимог банківських
правовідносин є обов’язкова  участь банків і виконання ними у зв’язку з цим своїх
функцій.  По-четверте, у цих відносинах задіяний специфічний метод, який  ґрунтується
на поєднанні двох різних методів регулювання — методі  владних повноважень щодо
іншого учасника та. методі юридичної рівності  сторін, що стосується сфери майнових
відносин. 
 Банківські  правовідносини, що регулюються нормами-банківського законодавства, 
різноманітні за своїм змістом, адже вони пов’язані з економічною  діяльністю держави і
виникають у процесі організації і здійснення  банківської діяльності.
 Банківські правовідносини за змістом регулювання можна класифікувати на
правовідносини:
 - що регулюють організацію банківської системи; 
 - що виникають у сфері банківських операцій;
 - кредитні; 
 - розрахункові;
 - валютні; 
 - з приводу обігу цінних паперів;
 - регулювання грошового обігу.
 Банківські правовідносини залежно від конкретного змісту поділяються на:
 а) майнові, пов’язані з коштами як видом майна;
 б) немайнові, пов’язані із забезпеченням режиму банківської таємниці або захистом
ділової репутації банку;
 в) організаційні, пов’язані з побудовою банківської системи або організації структури
банку;
 Підставами виникнення банківських правовідносин можуть бути: норма  закону,
адміністративний акт, договір або одностороння угода, заподіяння  шкоди.
 Виникнення, зміна і припинення банківських правовідносин  пов’язані з юридичними
фактами, тобто подіями і діями, передбаченими  нормами банківського законодавства.
Наприклад, для виникнення  правовідносин з організації комерційного банку необхідною
умовою є дія —  подання комерційним банком встановлених документів на реєстрацію до 
НБУ. Для виникнення кредитних правовідносин юридичним фактом є укладення 
кредитного договору. Зміна банківських правовідносин може настати на  підставі
нормативного акта, наприклад, в разі зміни облікової ставки НБУ  чи встановлення
мінімального розміру статутного фонду комерційному  банку. 
 Припинення банківських правовідносин має місце в разі  смерті громадянина (наприклад,
у зв’язку з цим відбувається погашення  кредитного зобов’язання громадянина), або
протиправної дії, що порушує  вимоги закону (коли комерційний банк порушують норми
банківського  законодавства і це призводить до відкликання Національним банком 
ліцензії на здійснення банківських операцій).
 Регламентація  суспільних відносин, що виникають і відбуваються з обов’язковою участю
 банків і виконанням ними своїх функцій, сприяє обігу грошових коштів у  державі,
відповідає економічним і соціальним потребам суспільства.
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