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Аннотация 

Статья посвящена политико-правовой философии двух стран – Франции и США. В частности, 
анализируется влияние философов этих стран на существующую цивилизацию.  

Summary 

The article is devoted to the political and legal philosophy of the two countries – France and the United 
States. In particular, it analyzes the impact of these philosophers of the existing civilization.  
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Постановка проблеми. Наявність банківсь-

кої системи є показником державності та рівня 
зрілості фінансових відносин у державі. При 
цьому дослідження зазначеної проблеми нале-
жить до розряду актуальних і важливих теорети-
ко-методологічних завдань. Одним із них є дос-
лідження формування банківської системи на 
території України, осмислення власного істори-
чного досвіду її розвитку. Історичний підхід до 
аналізу досліджуваної проблематики поглиблює 
пізнавальний процес, робить його об’ємнішим і 
ґрунтовнішим. Він важливий ще й з точки зору 
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розуміння логіки еволюції наукових знань з часу 
їх виникнення і до наявних проблем сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджуваній проблемі приділяли значну увагу 
представники як юридичної, так і економічної нау-
ки. Проте поняття банківської системи так і не на-
було однозначного визначення. Одні дослідники 
банківську систему Україн визначають як суку-
пність банківських та фінансово-кредитних 
установ, що утворені і діють на основі Консти-
туції та законів України [4]. Інші у розуміння ба-
нківської системи вкладають законодавче визна-
чення [5, с. 564; 6]. О. А. Музика під банківською 
системою розуміє сукупність банків різних видів 
і банківських інститутів. О. А. Костюченко вба-
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чає під банківською системою розгалужену су-
купність банків, банківських інститутів, фінан-
сово-кредитних установ, що діють у межах єди-
ного фінансово-кредитного механізму на чолі з 
центральним банком і йому підпорядковуються. 
О. П. Орлюк не погоджується з ототожненням 
банківської системи і кредитної системи держа-
ви. Віднесення до системи простої сукупності 
установ, що здійснюють діяльність на ринку ба-
нківських послуг (Національний банк та інші 
банки), є щонайменше хибним, наголошує 
Д. О. Гетманцев [4].  

Ще складнішим і заплутанішим є історичний 
аспект проблеми. Тому сучасний стан дослі-
джень, дотичних до проблеми банківської сис-
теми, спонукає ще раз звернутися до вивчення 
історії її становлення і розвитку, оскільки, не ди-
влячись на численність наукових досліджень, 
все ще відсутній єдиний підхід до розуміння по-
няття “банківська система” як у сучасному, так і 
історико-гносеологічному аспекті.  

Невирішеними частинами проблеми зали-
шаються історико-гносеологічні аспекти форму-
вання банківської системи на території України. 
При цьому дослідження проблем, пов’язаних із 
формуванням банківської системи, є багатоаспе-
ктною проблемою як правового, так і економічно-
го спрямування. Нові результати досліджень мо-
жуть стати основою формування і подальшого 
коригування поняттєво-термінологічного апарату, 
що стосується кредитно-банківської діяльності.  

Метою дослідження є аналіз поняття “банків-
ська система” та проблеми її формування на те-
риторії України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед завдань, що стоять перед банківським 
правом як наукою, одне з перших місць завжди 
займала проблема формування адекватного по-
нятійного апарату, який, як відомо, має бути не 
простим набором спеціальних термінів, а сукуп-
ністю узгоджених і взаємно підлеглих понять 
[15]. На фоні дискусій про необхідність юридич-
них визначень спеціальних правових термінів, 
дискусійним і проблематичним все ще залиша-
ється поняття “банківська система України”.  

Загальновідомо, що банки – це одні з прадав-
ніх кредитних установ. Але якщо проблема  
виникнення банківських установ, яка трактуєть-
ся на рівні гіпотез, викликає принаймні евристи-
чний інтерес у дослідників, то проблема форму-
вання банківської системи, на наш погляд, 
вимагає вже наукового підходу з належним рів-
нем аргументації. У дискусії, що продовжується, 
спостерігається ціла низка підходів щодо юри-
дичного визначення змісту поняття “банківська 

система України”. Пам’ятаючи, що юридичне 
визначення є результатом синтезу, очевидно не 
зайвим буде звернутися й до історико-
гносеологічного аспекта проблеми.  

При дослідженні кредитно-банківської про-
блематики дослідники доволі часто використо-
вують поняття “банківська система”, локалізую-
чи її “на теренах України”, або характеризуючи 
її як “вітчизняну”. Питання щодо вживання за-
значених термінів виникають тоді, коли їх засто-
совують до історичних періодів. Так, зокрема, 
окремі автори пов’язують виникнення банківсь-
кої системи з виникненням грошей, коли банків-
ські установи взагалі були відсутні. Інші форму-
вання “вітчизняної” банківської системи 
пов’язують з банківськими установами, що діяли 
на території України у XVIII – на початку 
XX ст., що навряд чи доречно.  

Цілком закономірним видається питання – до 
якого ж періоду вітчизняної, а можливо і євро-
пейської історії доречно застосовувати терміни 
“банк”, “банківська система”? Чисто семантичне 
тлумачення слова “банк” приводить нас до ви-
сновку, що походження банку належить до тако-
го періоду розвитку держави, коли гроші стали 
виконувати функцію світових грошей. Щодо ба-
нківської системи, то загальновизнаним фактом 
є те, що у Західній Європі її становлення відбу-
лося у другій половині ХVІІ ст. Банківська сис-
тема тут була основана на приватних, комерцій-
них засадах. Очевидно, що формування 
зазначеної системи слід пов’язувати з розкладом 
феодалізму і формуванням нових, капіталістич-
них відносин.  

Складніше ідентифікувати зазначений процес 
на території України, яка фактично до початку 
державотворчих процесів у 1917–1921 рр. зали-
шалася територією у складі Російської і Австро-
Угорської імперій. На цю територію поширюва-
ли свою діяльність банківські установи двох ім-
перій шляхом створення тут філій центральних 
банківських установ. Будучи урядовими устано-
вами, вони водночас були й інструментом здійс-
нення колоніальної політики. Не викликає жод-
них питань щодо наявності як у Російській, так і 
Австро-Угорській імперіях власних кредитно-
банківських систем. Очевидно, що ці установи, 
будучи російськими і австро-угорськими, не мо-
гли складати на території України те, що в на-
вчальній, науковій і довідковій літературі фор-
мулюється як “банківська система України”.  

Для більш чіткого підходу до вирішення про-
блеми слід розмежувати історичні поняття “бан-
ківська система” і “банківська діяльність” і не 
допускати підміни понять. Початок банківської 
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діяльності на території України дослідники да-
тують серединою XVIII ст. і констатують, що 
вона розвивалася разом зі становленням банків-
ської системи Росії [3; 9, с. 36], що не викликає 
жодних заперечень.  

У зв’язку з цим цікавою до останнього часу 
залишалася проблема формування банківської 
системи на території Російської імперії. Система 
банківського кредитування в Росії з’явилася на-
багато пізніше, ніж в інших європейських дер-
жавах, що багато в чому пояснюється відсутніс-
тю в Росії до середини XIX ст. відповідних 
соціально-економічних і соціально-психоло-
гічних передумов: торговельні стосунки були 
нерозвинені, був відсутній достатній комерцій-
ний капітал, так само як і сам клас підприємців, 
не були налагоджені внутрішні і зовнішні еко-
номічні зв’язки, не були розроблені технічні фо-
рми торгового і платіжного обігу, ще не сформу-
валася першооснова ринкової економіки – 
атмосфера гарантованості громадянських прав і 
стабільного статусу власників. Констатація від-
сутності цих умов – ключ до розуміння процесу 
еволюції російської банківської системи упро-
довж XVIII – XIX ст. Радикальні суспільно-
політичні, економічні і правові реформи 50–60-х 
років XIX ст. започаткували передумови переро-
стання існуючих в країні казенних кредитних 
установ у кредитно-банківську систему

1
.3.  

При цьому слід мати на увазі те, що Держав-
ний банк не мав юридичного статусу і прав 
центрального банку, лише фактично виконував 
деякі функції центральної кредитної установи, 
оскільки більшою мірою серед інших банків конт-
ролювався державою (особливо з кінця XIX ст., 
коли він отримав монопольне право на здійснен-
ня емісії кредитних білетів) і тому мав можли-
вість виступати для деяких кредитних установ в 
ролі кредитора останньої інстанції. Одночасно з 
відкриттям Держбанку в Росії почався процес 
створення приватних кредитних установ. Проте 
для них довгий час не були розроблені схеми 
входження в банківську систему і статути яких у 
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У 1859 р. були прийняті рішення, що поклали початок  

нового етапу розвитку кредитно-банківської системи Росії –  

були ліквідовані усі існуючі державні кредитні установи; 

припинено прийом вкладів у  Позиковий банк, Підлягаючі 

зберіганню казни і Накази громадського піклування, які 
перейшли в підпорядкування до міністра фінансів; припи-

нено прийом вкладів до запитання в Комерційний банк; 

понижено з 3 до 2 відсоток по вкладах; створена Комісія 

для розробки проекту устрою земських банків (вона проіс-

нувала лише до початку 1860 р., а розроблений нею проект 
Положення про земські кредитні товариства так і не був 

затверджений).  

зв’язку з цим доводилося спеціально розглядати 
і затверджувати на рівні уряду. 

Окрім затвердження статутів окремих креди-
тних установ, за перше десятиліття їх існування 
було прийнято декілька загальних нормативних 
актів, що стосувалися банківської діяльності. 
До них належали: “Положение о городских об-
щественных банках” від 6 лютого 1862 р., Закон 
від 17 травня 1871 р. “О порядке учреждения 
кредитных установлений земствами” і “Общие 
правила о порядке учреждения кредитных уста-
новлений частных и общественных”, введених 
Державною Радою 31 травня 1872 р. У Прави-
лах, зокрема, були перераховані зразкові статути 
з вказівкою обов’язкових до них вимог, за зраз-
ком яких міністрові фінансів надавалося право 
дозволяти створення кредитних установ. У Пра-
вилах уперше і була досить чітко визначена 
структура банківської системи Росії

2
,4та її основ-

ні начала
3
.5Правила сприяли вдосконаленню сис-

теми комерційних банків
4
.
6
 

Таким чином, у період функціонування ка-
зенних кредитних установ кредитно-банківська 
система як така ще була відсутня. Більше того, у 
ній не було економічної необхідності. Цей пері-
од охоплює майже все XVIII ст. і завершується 
періодом реформ 50–60-х рр. XIX ст. Період ви-
никнення в Росії системи кредитних установ за 
часом охоплює кінець 50 – початок 60-х рр. 
XIX ст. і тягнеться до останньої чверті XIX ст. 
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 До неї включалися, окрім державних банків: 1. Гр о-

мадські міські і земські банки. 2. Приватні банки: 1) довго-

строкового кредитування: а) під заставу нерухомості (пер е-

важно землі) з круговою порукою і акціонерною (без  

кругової поруки); б) під заставу нерухомості в містах – мі-
ські кредитні товариства; 2) короткострокові кредитування: 

а) акціонерні комерційні банки; б) товариства взаємного 

кредиту; в) сільські ощадно-позичкові товариства взаємно-

го кредиту. 
3 

Основними началами банківської системи, закріпле-

ними в Правилах, були: полегшення порядку реєстрації ба-

нківських статутів; визначення вимог до розміру основного 

капіталу і пайових внесків; визначення спеціалізації банків  

шляхом відділення короткострокового кредитування від 

довгострокового; визначення співвідношення між основним 
капіталом банку і його зобов’язаннями; обмеження обліку 

соло-векселів; розподіл банківського прибутку; встанов-

лення вимог до банківської звітності.  
4 

Норми, що містилися у Правилах, полегшували пор я-

док заснування акціонерних банків шляхом надання мініст-
рові фінансів права безпосередньо затверджувати статути 

банків з основним капіталом не більше 5 млн руб.; ліміту-

вали допустиму суму усіх зобов’язань банку 10-кратною 

величиною його статутного капіталу; встановлювали міні-

мальні вимоги до дійсно внесеного капіталу і до номіналу 
акції; забороняли перевищення бланковим кредитом 10 % 

суми основного і резервного капіталів. 
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[15]. Очевидно, більш коректно говорити про 
формування системи кредитних установ, а не 
банківської системи, оскільки у законодавчій ба-
зі вживаним терміном була “кредитна установа”, 
а не “банк”. Саме ця система і отримала поши-
рення на території України, яка входила до скла-
ду Російської імперії. Чи доречно цю систему 
називати “вітчизняною”, чи “українською”? На 
нашу думку – не слід, оскільки у даному випадку 
ми можемо говорити про систему кредитних 
установ Російської імперії, яка була поширена й 
на територію України.  

Більш складним видається питання про рівні 
цієї системи. У дореволюційній Росії існувала 
розгалужена і потужна багатосуб’єктна система 
кредитних установ. І. Е. Новікова характеризує її 
як трирівневу, де перший рівень – центральний 
Державний банк Російської імперії та державні 
Селянський поземельний і Дворянський земель-
ний банки, другий – банки короткострокового 
кредиту, а третій – приватні іпотечні банки [10].  

Проте російські фахівці з банківського права 
вважають, що ця система не встигла стати навіть 
дворівневою, про що свідчить стан її верхнього 
рівня [15]. Саме він не забезпечував систему кре-
дитних установ необхідної міри незалежності від 
уряду, що повністю контролював і її діяльність, і 
через неї – самоврядування комерційних банків, 
істотно обмежуючи їх можливості. Лише на поча-
тку XX ст., коли темпи розвитку капіталізму різко 
прискорилися, внаслідок чого за короткий період 
часу, починаючи з 1909 р., у країні виникли най-
більші акціонерні комерційні банки, стали скла-
датися передумови перетворення системи креди-
тних установ у дворівневу, вважають вони.  

Що ж стосується виникнення банківської сис-
теми на території України, то тут зустрічається 
набагато ширший і більш суперечливий діапазон 
думок. З одного боку, формування тут банківсь-
кої системи викликало неоднозначні, нічим не 
обґрунтовані історичні паралелі, за якими на те-
риторії України банківська система “почала своє 
існування, становлення та формування задовго 
до проголошення незалежності сучасної Україн-
ської держави. Початок її роботи можна ототож-
нити із введенням в обіг грошей” [12]. Так далеко 
відтерміновувати процес створення банківської 
системи на території України, на нашу думку, 
все ж недоречно, як і пов’язувати її виникнення 
із “введенням в обіг грошей”.  

Кредитна система в Україні була започатко-
вана в 1781 p., коли Російський Асигнаційний 
банк відкрив свої банківські контори у Києві, 
Ніжині, Харкові, а в 1782 р. – у Херсоні, ствер-
джує О. А. Костюченко [9, с. 36]. Формування 

вітчизняної банківської системи відбулося у дру-
гій половині ХІХ ст., констатує І. Е. Новікова 
[11]. При цьому зовсім ігнорується створення і 
поширення банківських установ на території за-
хідноукраїнських земель, які входили до складу 
Австро-Угорської імперії.  

Виходячи з того, що банківська система будь-
якої держави – це сукупність банківських уста-
нов, які створені та діють на території відповід-
ної держави [3], очевидно правильним було б 
твердження щодо поширення на територію 
України у XVIII – на початку XX ст. банківських 
систем Російської і Австро-Угорської імперій. За 
відсутності власної державності у цей період 
твердження про формування вітчизняної банків-
ської системи є передчасним і по-суті неправи-
льним. Правильним, на наш погляд, було б твер-
дження про наявність сукупності банківських 
установ двох метрополій, які поширювали свою 
діяльність на територію України, яка мала статус 
колонії. Фактично це були або контори, відді-
лення і філії центральних кредитних установ ін-
ших держав, або кредитні установи на території 
України, яка входила до складу Російської і Авс-
тро-Угорської імперій.  

Банківська система історично починає фор-
муватися з утворенням центрального банку, уні-
версальних банків, які здійснюють весь відомий 
спектр операцій, та спеціалізованих банків, що 
орієнтувалися на певний вид операцій. На думку 
автора, початок формування  вітчизняної банків-
ської системи слід пов’язувати з процесом ство-
рення банківських установ у період державотво-
рчих пошуків на території України у 1917–
1921 рр. Саме тоді було створено Державний 
банк України, який виконував функції централь-
ної, емісійної установи держави [14]. Процес 
державотворення у цей період так і не був заве-
ршений. З утвердженням радянської влади на 
територію України було поширено діяльність 
Народного банку РСФРР.  

На сучасному етапі розвитку України існує 
легальне визначення банківської системи і ціла ни-
зка наукових підходів до трактування досліджува-
ного поняття. Так, згідно зі ст. 334 Господарського 
кодексу України, що врегульовує правовий статус 
банків, банківська система України складається з 
Національного банку України та інших банків, 
а також філій іноземних банків, що створені і 
діють на території України відповідно до закону. 
Дане визначення не суперечить ст. 4 Закону 
України “Про банки і банківську діяльність”, що 
визначає банківську систему України: “Банків-
ська система України складається з Національ-
ного банку України та інших банків, а також   

http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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філій іноземних банків, що створені і діють на 
території України відповідно до положень цього 
Закону та інших законів України”.  

Проте наведені норми не дають і, напевно, не 
повинні давати відповіді на питання щодо фор-
мування банківської системи на території Украї-
ни в історичному контексті. Виникає питання 
щодо доцільності формулювання чергового ви-
значення поняття “банківська система України”. 
На нашу думку, досліджуване поняття має бути 
універсальним, що унеможливить різне прочи-
тання чи формування різних наукових підходів 
до визначення його змісту. У деяких випадках 
законодавець бере на себе обов’язок дати визна-
чення. Проте у Законі України “Про банки і бан-
ківську діяльність” відсутнє визначення поняття 
“банківська система України”, хоча у ст. 2 пода-
ється визначення більше, ніж 40 термінів, у тому 
числі й таких, як “банк”, “банківська діяльність” 
та ін. Зазначена стаття з часу прийняття Закону 
доповнена визначенням ще 15 термінів, проте 
визначення поняття “банківська система” все ще 
відсутнє. У науковій літературі щодо поняття 
“банківська система” існує двозначність.  

Застосовується воно у двох значеннях – широ-
кому, розуміючи при цьому кредитно-фінансову 
систему взагалі, з чим навряд чи можна погоди-
тись, і вузькому, розглядаючи банківську систе-
му як сукупність різних видів взаємопов’язаних 
між собою банків, що функціонують як єдиний 
організм у даний історичний період [8].  

Висновки. Таким чином, при визначенні по-
няття “банківська система” важливо враховувати 
історико-гносеологічний аспект. Сучасні дослід-
ники пропонують ввести поняття “сучасний 
банк” як альтернативу традиційному розумінню 
банку [7, с. 45–47]. Водночас щодо поняття “ба-
нківська система”, то законодавець сформулю-
вав його сучасне визначення, проте традиційно-
го розуміння означеного терміна не існує. Його 
визначення усуне суперечності і прогалини, 
привівши його до внутрішньо узгодженої систе-
ми. Цілком прийнятним тут може стати тракту-
вання банківської системи як сукупності уста-
нов, об’єднаних в одне ціле [13, с. 562]. 
Об’єднаними в одне ціле вони можуть бути ли-
ше в державі.  
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Аннотация 

В статье осуществлена попытка анализа историко-гносеологического аспекта проблемы формиро-
вания банковской системы на территории Украины.  

Summary 

The article is the attempt to analyze historic and gnoseological aspect of the problem of the banking sys-
tem forming on the territory of Ukraine.  
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Постановка проблеми. Мова права є одним із 

найбільш своєрідних комунікативних кодів, які 
традиційно використовуються в інституціональ-
ному середовищі. Юридичне функціонування 
мови – особливе середовище, в якому існують 
свої внутрішні закономірності, що склалися у 
правотворчих і правозастосовчих процесах, за-
кріплені у спеціальних законодавчих актах чи 
прийняті в юридичній практиці. Воно визнача-
ється рядом факторів як лінгвістичного (внутрі-
шні тенденції розвитку системи в синхронному і 
діахронному плані, економії мовленнєвих засо-
бів), так і екстралінгвістичного порядку (причи-
нами соціального, політичного, ідеологічного 
характеру тощо). 

Метою даної статті є аналіз структурних ана-
логій між правом та мовою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інтерес до проблем функціонування мови 
в різних сферах людської діяльності охопив і 
сферу правової діяльності. Дослідження юриди-
чного дискурсу дозволили описати його жанро-
вий простір (Н. П. Глінська), деякі функціональ-
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но-стилістичні особливості (Т. В. Губаєва, 
В. Б. Ісаков, М.Б. Кострова, Л. В. Правікова), пра-
гматичні (Н. Д. Голєв, Е. І. Галяшина), терміно-
логічні (С. Хижняк, Н. П. Глінська) та семасіо-
логічні особливості (Шевірдяєва). Крім того, 
досліджується проблема ефективного викорис-
тання термінології (Т. В. Новікова, Т. В. Рижен-
кова, С. П. Хижняк), з’ясовується структурно-
мовна організація текстів (І. А. Горєлова, 
Н. І. Кузнєцова). Мова права досліджується як 
спеціальна мова, тобто як варіант загальної мови 
для визначення спеціальних предметів, понять, 
котра діє для комунікації всередині однієї про-
фесійної групи (Нойманн, Отто). 

Виклад основного матеріалу. Пошук єдиної 
прийнятної методологічної системи досліджень 
у сфері соціальних наук, включаючи теорію права, 
навряд чи може завершитися остаточним, вичер-
пним результатом. Для вивчення стану справ у 
соціальному світі, включаючи “розкодування” 
правових інститутів, потрібні різні методологіч-
ні моделі. До їх числа слід віднести семіотичний 
підхід, який багато в чому спирається на струк-
туралізм, але не зводиться до цього напрямку 
гуманітарних досліджень [1, c. 14]. 


