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ІНСТИТУЦІЙНИЙ КОНЦЕПТУАЛІЗМ САНАЦІЇ ТА 
ЛІКВІДАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Процес «очищення» банківської системи України виявив значні 
прогалини в системі захисту прав фізичних і юридичних осіб у 
випадку санації та ліквідації комерційних банків. Серед основних 
проблем є низький рівень забезпечення інтересів фізичних осіб — 
підприємців та суб’єктів господарської діяльності юридичних осіб, 
які мають депозити та розрахункові рахунки у фінансових 
установах, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або вже 
розпочато процес ліквідації. Розрахунково�касові операції взагалі 
знаходяться в зоні ризику, що пояснюється дивною черговістю 
задоволення вимог кредиторів, яка регламентується чинним 
законодавством. 

Відповідно до ст. 99 Конституції України и ст. 6 Закону України 
«Про Національний банк України» основною функцією 
Національного банку України (далі — НБУ) є забезпечення 
стабільності грошової одиниці, а саме гривні [2; 4]; одночасно 
пріоритетом є досягнення та підтримка цінової стабільності в 
державі. 

У зв’язку з відсутністю в нормативно�правових актах критеріїв 
цінової стабільності доречно взяти за основу підходи Європейського 
Центрального Банку (далі — ЄЦБ), яким передбачається 
встановлення верхнього рівня інфляції за групою споживчих товарів 
у середньостроковій перспективі на рівні 2% на рік [1], тобто абз. 2 
ст. 6 Закону України «Про Національний банк України» необхідно 
доповнити таким текстом: «Цінова стабільність означає не 
перевищення показником інфляції за груповою споживчих товарів 
двох відсотків на рік». 

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон), під час дії 
тимчасової адміністрації не задовольняються вимоги вкладників та 
інших кредиторів комерційного банку [3]. Такий на перший погляд 
правильний підхід позбавляє захисту зокрема платників, які 
здійснюють оплату квитанцій через касу банку, які перетворюються 
на кредиторів (для фізичної особи — лише шоста черга відповідно до 
ч. 1 ст. 52 Закону). У цьому випадку сумлінним фізичним та 
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юридичним особам доведеться повторно виконати платежі на 
користь контрагентів та сподіватися на позитивний результат 
санації проблемного комерційного банку. 

У свою чергу юридичні особи у випадку блокування платежів від 
їхнього та на їхнє ім’я перетворюються на кредиторів восьмої черги, 
а за наявності вкладів — кредиторів сьомої черги. Встановлена 
законодавством черговість задоволення вимог не є справедливою з 
точки зору соціально�економічної відповідальності за дії, зокрема 
викликає сумнів практика виплат заробітної плати працівникам 
комерційного банку, які прямо або опосередковано винні у ситуації 
неплатоспроможності фінансової установи, до повного 
відшкодування вимог клієнтів та контрагентів. 

У цьому контексті доцільним є розробка нового Закону України 
«Про систему захисту інтересів клієнтів комерційних банків» на базі 
чинного нормативного акту, а саме Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», із відповідними правовими 
новаціями: 

 зрівняння в правах фізичних (у тому числі підприємців) та 
юридичних осіб, що передбачає розповсюдження на всіх суб’єктів дії 
ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» (далі — Закон) про гарантування 200,0 тис. грн. з 
коригуванням даної суми на рівень інфляції з одночасним 
збільшенням початкового внеску до Фонду, що передбачено ч. 1 ст. 
21 Закону, до 2 процентів статутного капіталу; 

 гарантувати позачергову компенсацію до 15,0 тис. грн. з 
коригуванням граничної суми на рівень інфляції фізичним та 
юридичним особам, платежі від імені та на ім’я яких були 
заблоковані, з одночасним запровадженням збору в розмірі 0,5 
проценту на користь Фонду при проведенні розрахунково�касових 
операцій фізичними та юридичними особами за аналогією з нормою, 
що представлена в ч. 1 ст. 22 Закону; 

 розповсюдити обмеження при введенні тимчасової 
адміністрації та ліквідації на виведення та гарантування коштів 
власників, пов’язаних осіб, керуючих комерційними банками, 
аудиторів та оцінщиків, у випадку віднесення комерційних банків до 
категорії проблемних; 

 запровадити зміни в черговість задоволення вимог кредиторів, 
що передбачені ч. 1 ст. 52 Закону, а саме грошові вимоги за 
заробітною платою, що виникли через зобов’язання банку перед 
працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідації банку, перенести із другої черги в останню, що 
збільшить відповідальність працівників банків за діяльність їхньої 
фінансової установи. 
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