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сьогодення напряму залежать вiд вдосконалення банкiвської системи, для 
якої досить актуальною у правовому вiдношеннi залишається проблема 
лiквiдацiї i реорганiзацiї банкiвських установ.  

Статистика свiдчить, що саме цi проблеми вимагають всебiчного 
вивчення та правового забезпечення, адже менш як за десятилiтню iсторiю 
свого самостiйного iснування банкiвська система України втратила понад 
100 банкiв [2, с. 11]. 

З II пол. ХIХ-ХХ ст. значна увага з боку органiв державного 
регулювання в нашiй країнi починає придiлятись розвитку та 
функцiонуванню банкiвської системи, котра перебувала на стадiї свого 
динамiчного розвитку, спричиненого iнтенсифiкацiєю аграрного сектора та 
промисловостi, а також стрiмким розвитком капiталiзму в країнi. I практики, 
i теоретики у сферi економiчноi полiтики розумiли, що без повноцiнної 
банкiвської системи ефективний розвиток народного господарства 
неможливий. Це розумiли i бiльшовики, якi з приходом до влади почали 
проводити низку перетворень, переважна бiльшiсть з яких негативно 
вiдбивалась на тiй чи iншiй сферi суспiльного життя. Диктатурою 
пролетарiату було встановлено перелiк фiнансових заходiв, котрi 
здiйснювались в умовах побудови соцiалiзму. Щодо органiзацiї банкiвської 
справи, то вона передбачала націоналізацію; концентрацiю всього грошового 
обiгу iз впровадженням державної монополiї банкiвської справи, а вiдтак i 
злиття нацiоналiзованих банкiв в єдиний банк для впровадження 
розрахункового та емiсiйно-касового обслуговування народного 
господарства та короткотермiнового кредитування; до впровадження 
лiквiдацiйної полiтики бiлъшовицького режиму у 1917 р. банкiвська система 
охоплювала державнi банки, iпотечнi, акцiонернi, приватнi, сiльськi, мiськi i 
громадськi, товариства взаємного кредиту, позичково-ощаднi каси, ломбарди 
[3, с. 172]. 

14 грудня 1917 року загони Червоної армiї зайняли 28 банкiв i 
10 банкiвських установ. Того ж дня було видано декрет про нацiоналiзацiю 
банкiв, який вводив державну монополiю на ведення банкiвської дiяльностi. 
Лiквiдувались Дворянський i Селянський земельнi банки. Усi приватнi кредитнi 
установи пiдлягали нацiоналiзації, та повиннi були об’єднатись з центральним 
банком, який через мiсяць отримав назву Народного банку Росiйської 
Республiки. Процес об’єднання вiдбувався до 1919 р., в результатi 
проведення якого до Народного банку перейшли усi активи i пасиви 
лiквiдованих установ, були конфiскованi готiвковi кошти й коштовностi, що 



зберiгалися в сейфах. У своїй роботi Народний банк керувався декретами й 
постановами Ради народних комiсарiв, наказами народного комiсарiату 
фiнансiв, а також статутом, прийнятим у 1841 р. 

Перебуваючи в пiдпорядкуваннi Наркомфiну, восени 1918 р. Народний 
банк почав фiнансувати народне господарство i проводити кошторисно-
кредитнi заходи. Незважаючи на те, що уряд Радянської держави вдався до 
полiтики воєнного комунiзму, яка не потребувала грошово-кредитних 
вiдносин, грошовi операцii банкiв було згорнуто, а фiнансовi зводилися до 
бюджетних. Тому, щоб уникнути їх дублювання, 19 сiчня 1920 р. було 
прийнято декрет РНК про лiквiдацiю Народного банку i передачу його 
активiв та пасивiв Центральному бюджетно-розрахунковому управлiнню 
Наркомфiну. Отже, події після революції в Росiї призвели до заперечення 
різноманiтностi банкiв як за функцiональним призначенням, так i видами 
власностi. Поступово з банкiвської практики i банкiвського законодавства 
зникають комерцiйнi, iпотечнi, мунiципальнi банки, кредитна кооперацiя, 
дрiбнi кредитнi заклади, а також законодавчi норми, що визначають їх 
дiяльнiсть. Поступово зникає i саме банкiвське законодавство, поступаючись 
мiсцем постановам уряду, яю приймаються слiдом за рiшеннями партiйних 
з’їздів. Тому i не дивно, що радянський перiод банкiвської системи 
визначається не стiльки правовими нормами банкiвського законодавства, 
скiльки полiтичними рiшеннями i доктриною бiльшовицької партії. 

Загалом, пiдсумовуючи розвиток банкiвського законодавства з 1917 по 
1921 р., можемо зазначити, що в той час було видано 52 постанови, 46 
декретiв, 8 положень, 5 наказiв, 3 резолюцiї; звернення, декларації, проекти, 
iнструкцiї. Загалом цi законодавчi акти (їх всього 127) не складають навiть 
1 % вiд загальної кiлькостi законодавчих актiв того часу, що свiдчить про 
негативне ставлення до банкiв, а отже, i до банкiвського законодавства 
взагалі. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що процес перетворення 
кредитної системи, який почався ще з 1917 р., проводився у вiсiм етапiв, 
серед яких перший розпочався iз захоплення i перетворення державного 
банку у монопольне державне пiдприємство; другий включав у себе 
лiквiдацiю земельних банкiв [1, с. 148-151]; третiй –процеси націоналізації; 
четвертий характеризувався створенням  
Народного банку РРФСР та злиттям акцiонерних банків; п’ятий – у квiтнi 
1918 р. були лiквiдовані iноземнi банки i товариства взаємного кредиту; 
шостий – лiквiдацiя московського банку i встановлення повної грошової 
монополiї в країнi; сьомий – згортання грошових операцiй внаслiдок 
натуралiзації господарства i введення полiтики воєнного комунiзму (сiчень 
1919 р.), i восьмий етап – лiквiдація народного банку РРФСР, що фактично 
означало знищення усiєї банкiвської системи i права загалом. 

Лiквiдацiя не була проведена у зазначений строк, що було в свою чергу 
позитивом, якщо розглядати цю проблему у контекстi непу, до початку якого 
економiка країни перебувала у жахливому станi, що було спричинено 
запереченням грошово-фiнансових операцiй, знецiненням грошової одиницi 



та вiдсутнiстю одного з найвагомiших важелiв економiки, якими у 
сьогоднiшньому суспiльствi є банки. 
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