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Протягом кількох останніх років 
ситуація на ринку юридичних послуг 
кардинально змінилася. Це важко не 
помітити. Не стала виключенням і 
сфера банківського та фінансового 
права. Основні гравці юридичного 
ринку розуміли, що політична та еко-
номічна ситуація в країні матиме не-
гативний вплив на фінансові резуль-
тати їхніх компаній у найближчі роки 
та змусить дещо змінити комфортний 
вектор діяльності. 

Регуляторні новації НБУ
Останні декілька років Національ-

ний банк України (далі – НБУ) ак-
тивно здійснює превентивні та про-
текційні заходи з метою протидії по-
тенційним і наявним негативним 
наслідкам кризи. До таких заходів 
можна віднести, наприклад, низку 
тимчасових валютних обмежень, вве-
дених НБУ, строк дії яких неодноразо-
во продовжувався регулятором. 

Склалася така практика, що будь-
які нововведення НБУ лише додають 
роботи юристам. Останнім часом 
процес структурування кожної транз-
акції здійснюється з урахування тим-
часових валютних обмежень. Нерідко 
виникає необхідність на запит клієн-
та розробляти та брати участь в обго-
вореннях щодо внесення змін до нор-
мативних актів НБУ, положення яких 
гальмують чимало бізнес-процесів. 

Помітно, що регулятор готовий 
прислухатися до потреб ринку. Як 
наслідок, починаючи з травня цього 
року розпочалося поступове послаб-
лення тимчасових обмежень. Пози-
тивним кроком, з позиції спрощення 
ведення зовнішньоекономічної ді-
яльності для українського бізнесу, є 
скасування вимоги щодо отримання 
резидентами акту цінової експерти-
зи Держзовнішінформ, збільшення 
строку, встановленого для розрахун-
ків за операціями з експорту та ім-
порту товарів (з 90 до 120 календар-
них днів), та зменшення розміру ва-
лютних надходжень, які підлягають 
обов’язковому продажу (до 65%). 

Турбулентність у банківській  
системі

Із заяв НБУ вбачається його праг-
нення вивести всю банківську систе-
му країни на якісно новий рівень. 
З цією метою реформується сфера 
контролю за діяльністю українських 
банків та посилюється реальний 
контроль над валютними транзак-
ціями. Крім того, регулятор вдаєть-
ся до рішучих кроків (санкцій), коли 
бачить небажання банків співпра-
цювати, або коли останні відмовля-
ються виконувати його інструкції. 
Наприклад, якщо НБУ зіштовхував-
ся з небажанням розкривати (лега-
лізувати) структуру власності банку, 
реакцією у відповідь могла бути як 
відмова в отриманні рефінансуван-
ня, так і рішення про визнання бан-
ку проблемним з подальшим виве-
денням його з ринку. 

Запровадження кожної реформи – 
це нові правила гри для банків. Коло-
сальні обсяги нововведень, різні під-
ходи до їх тлумачення, обмежені часо-
ві рамки та жорсткі санкції змушують 
банки звертатися за допомогою до 
зовнішніх юридичних консультантів.

Хвиля реструктуризації
Так склалося, що початок та роз-

гортання економічної кризи в кра-
їні припали на той період, коли за 
борговими зобов’язаннями багатьох 
українських компаній настав час їх 
погашення. Крім того, у цей же пе-

ріод більшість компаній зіштовхну-
лися з труднощами навіть при здійс-
ненні чергових виплат процентів. 
У таких умовах необхідність вико-
ристовувати механізми реструктури-
зації заборгованості була очевидною 
як для багатьох боржників, так і для 
кредиторів. 

Реструктуризація заборговано-
сті українських позичальників перед 
іноземними кредиторами, як прави-
ло, регулюється іноземним правом, 
у зв’язку з чим залучаються інозем-
ні юристи. Проте такі транзакції не 
обходяться і без українських юрис-
тів. Необхідність залучення остан-
ніх спричинена прагненням кре-
диторів розуміти локальні правила 
гри та можливі обмеження. Напри-
клад, валютне законодавство Украї-
ни у часи кризи вже традиційно стає 
менш гнучким, що напряму впли-
ває на можливість структурування 
транзакцій. Нерідко концепції та ін-
струменти іноземного права є недо-
статньо розвиненими в Україні або 
взагалі несвідомими українському 
законодавству (приміром, механіз-
ми субординації вимог кредиторів). 

Окремої уваги заслуговує прий-
няття закону про фінансову реструк-
туризацію (чинний з 19.10.2016 р.). Є 
великі надії, що наявність механізмів, 
запропонованих законом, дозволить 
швидко вирішити питання з проблем-
ними кредитами у банківській сфері. 
Кредитори та боржники (за участю 
юристів) вже активно взялися за пе-
регляд своїх позицій у потенційних 
процедурах реструктуризації та оці-
нюють наявність плюсів від їх засто-
сування.

При цьому у фахівців виникає 
багато питань щодо можливості от-
римання всіх переваг застосування 
процедури реструктуризації за но-
вим законом. На жаль, закон не пе-
редбачає опції застосування меха-
нізмів реструктуризації, подібних до 
тих, які знайшли своє практичне за-
стосування у Великобританії та США 
(наприклад, schemes of arrangement, 
pre-packaged restructuring). Згідно 
з такими процедурами, для набуття 
обов’язкової сили для всіх кредиторів 
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достатньо, щоб суд затвердив план 
реструктуризації, схвалений більші-
стю голосів кредиторів. Відповідно 
ж до прийнятого закону, процедура 
фінансової реструктуризації в Укра-
їні буде проводитися в позасудово-
му порядку шляхом переговорів між 
боржником та виключно тими кре-
диторами, які надали свою згоду на 
участь. Доступність лише позасудо-
вої процедури за згодою кредиторів 
може обмежити кількість реструкту-
ризацій, оскільки знайдуться креди-
тори, які відмовлятимуться брати в 
них участь. 

Підтримка МФО
Чимало потужних міжнародних 

фінансових організацій (далі – МФО), 
незважаючи на ситуацію в країні, про-
довжують активно фінансувати дер-
жавний та корпоративний сектори. 
Склалася тенденція, що МФО в Украї-
ні цікаві, окрім іншого, такі напрямки 
для фінансування як енергозбережен-
ня, сільське господарство (агробізнес) 
та муніципальна інфраструктура. 

Розуміючи, що отримання фінансу-
вання від МФО грає далеко не останню 
роль у підтримці бізнесу та економіки  

країни в цілому, в Україні створюєть-
ся сприятливе законодавче підґрунтя 
для співпраці з МФО. Приміром, низка 
тимчасових валютних обмежень, які 
останніми роками так активно вводи-

лися НБУ, як правило, містять виклю-
чення для проектів МФО. 

Також заслуговує на увагу активна 
фінансова підтримка міжнародними 
фінансовими організаціями проектів 
на території України, метою яких є 
підтримка ініціатив щодо створення 
сприятливих економічних умов. За-
звичай, як показує практика, одним 
з етапів таких проектів є розробка 
нового або вдосконалення чинного 
законодавства. Важливу роль на та-

кому етапі відіграють юристи, котрі 
займаються безпосередньою розроб-
кою текстів нормативних актів, які є 
членами відповідних робочих груп і 
постійними членами різноманітних 

міжнародних та урядових груп з роз-
робки/вдосконалення українського 
законодавства.

Процес реформування законодав-
чого поля в Україні набирає обертів, 
а роль МФО у цьому процесі сьогод-
ні досить значна, інколи навіть вирі-
шальна. Фінансова активність МФО 
на українському ринку створює мож-
ливості для надання юридичних по-
слуг, включаючи напрямок банків-
ського та фінансового права.

Висновки та прогнози
Усі сподіваються, що політична та 

економічна криза, яка внесла неста-
більність і песимістичні настрої, зна-
ходиться на завершальному етапі. 
Останній рік демонструє хоча й не-
значну, однак позитивну динаміку в 
економіці. Як результат, відчуваєть-
ся пожвавлення ділової активності (в 
тому числі на ринку надання юридич-
них послуг). Зокрема, попит на юри-
дичні послуги у сфері банківського та 
фінансового права помітно зростає, 
переходячи з фази «очікування» у «по-
волі активну» фазу. Так, відновлюють-
ся переговори бізнесу з кредиторами 
щодо можливості отримання фінансу-
вання, а міжнародні фінансові органі-
зації оголошують про початок значної 
кількості масштабних проектів, спря-
мованих на реформування української 
економіки. Всі ці факти дозволяють 
називати 2016 р. стартом стабілізації, 
а також дають надію на активізацію 
ринку юридичних послуг. 

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

»Фінансова активність  
МФО на українському ринку 

створює можливості  
для надання юридичних  

послуг


