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ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА ТА ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ З 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
 

У даній статті автором було приділено увагу механізму притягнення осіб до різних видів відповідальності за 

доведення до банкрутства та виведення коштів з банківської системи, а також досліджено основні проблеми, 

пов’язані з цим. Проведено ґрунтовне дослідження і аналіз законодавства та доктрини щодо поняття, підстав та 

особливостей відшкодування завданої пов’язаними з банком особами шкоди останньому та специфіки складу злочину 

доведення банку до неплатоспроможності. Серед законодавства автором було проаналізовано положення Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» та Кримінального кодексу України. Крім цього, в даній статті було 

досліджено власне поняття банкрутства як економічного явища та як протиправного діяння. 
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Постановка проблеми. Тема доведення 

банків до банкрутства та виведення коштів з 

банківської системи, а також механізми 

притягнення до відповідальності за вказані дії, 

враховуючи специфіку даної сфери, не є 

повною мірою дослідженою у правовій науці.  

За інформацією ФГВФО станом на 30.01.2019 

Фондом гарантування вкладів пред’явлено 31 

позовну заяву до пов’язаних осіб 31 

неплатоспроможного банку на загальну суму 

вимог понад 66,3 млрд грн. До переліку 

відповідачів-пов’язаних осіб включено 594 особи. 

Саме безкарність та відсутність прозорості у 

діяльності банків та у процедурі надання рефі-

нансування з боку НБУ стала ледве не головною 

причиною того, що з банківського сектору 

України за період 2014-2016 рр. було виведено 

коштів більш ніж на 50 млрд. дол. США [1]. 

Таким чином актуальною проблемою у бан-

ківському секторі залишається виведення гро-

шей через банківську систему закордон, зокре-

ма виведення саме банківських активів та час-

ток співзасновників банку у випадку виявлення 

проблем в його діяльності. На сьогодні існує 

ряд основних схем, через які виводяться кошти. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема-

тику доведення до банкрутства в кримінально-

правових та кримінологічних аспектах 

досліджували такі вчені як. Болдар, Б. Грек, О. 

Круглова, Н. Ляпунова, О. Фролова [2].  

Окремі аспекти проблематики притягнення 

до відповідальності за виведення коштів з 

банків досліджувалися, зокрема вченими 

Б.Адамиком, Г.Белінською. 

Метою статті є дослідження деяких 

можливих проблем притягнення осіб до 

відповідальності за виведення коштів із 

банківської системи, а також за доведення 

банків до банкрутства. 

Виклад основного матеріалу. Так, за 

виведення коштів та доведення банку до 

банкрутства особи можуть бути притягнуті до 

цивільної та/або кримінальної відповідальності. 

Щодо цивільної відповідальності: до 2015 

року українське законодавство передбачало 

відповідальність за доведення до банкрутства 

будь-якої юридичної особи. 

У 2015 року ст.. 58 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» було доповнено 

наступним положенням: "Пов'язана з банком 

особа, дії або бездіяльність якої призвели до 

завдання банку шкоди з її вини, несе 

відповідальність своїм майном. Якщо 

внаслідок дій або бездіяльності пов'язаної з 

банком особи банку завдано шкоди, а інша 

пов'язана з банком особа внаслідок таких дій 

або бездіяльності отримала майнову вигоду, 

такі особи несуть солідарну відповідальність за 

завдану банку шкоду" [3]. 

Таким чином, вказана стаття мала дати 

можливість ФГВФО подавати позови до 

акціонерів банків про стягнення з них коштів 

для розрахунку з кредиторами після продажу 

банківських активів. 

Однак на практиці виникли проблеми, 

пов’язані з її ефективним застосуванням, з яких 

можна чітко виокремити наступні. 
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Складність доведення того, що причиною 

банкрутства банків були саме дії власників, а не 

зовнішні фактори – економічна та політична криза. 

Індивідуалізована кримінальна відповідальність 

фактично передбачається за ухвалення 

колективних рішень (рішення правління та/або 

наглядової ради). 

Фактично на всіх етапах доведення до 

банкрутства за діяльністю банку здійснювався під 

час перебування банків під наглядом з боку НБУ. 

Складність доведення причинно-

наслідкових зв'язків між рішеннями акціонерів 

та керівництва неплатоспроможних банків і 

неплатоспроможністю фінансових установ. 

Таким чином, проблема відшкодування 

шкоди, заподіяної банку пов’язаною з ним 

особою передусім виникає у зв’язку з 

індивідуалізацією відповідальності, хоча сам 

протиправний процес заподіяння такої шкоди 

вимагає участі в ньому декількох осіб.  

Щодо кримінальної відповідальності за ви-

ведення коштів та  доведення банку до неплато-

спроможності - у 2015 році у Кримінальному 

кодексі з'явилася стаття 218-1 "Доведення бан-

ку до неплатоспроможності": «Доведення бан-

ку до неплатоспроможності, тобто умисне, з ко-

рисливих мотивів, іншої особистої заінтересо-

ваності або в інтересах третіх осіб вчинення 

пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що 

призвели до віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних, якщо це завдало великої 

матеріальної шкоди державі або кредитору, - 

карається обмеженням волі на строк від одного 

до п'яти років або позбавленням волі на той 

самий строк, з накладенням штрафу від п'яти 

тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян та позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років» [4]. 

Суб’єкт даного злочину є спеціальним – ним 

може виступати виключно пов’язана з банком 

особа. Такою особою є фізичну особу, яка за своїм 

службовим статусом, родинними зв'язками або май-

новим станом пов'язана з діяльністю та управ-

лінням банком і може одержати окремі матері-

альні переваги в процесі реалізації банком своїх 

функцій. Суб’єктивна сторона злочину харак-

теризується лише прямим умислом, мотивом 

вчинення злочину можуть бути корисливі спо-

нукання, інша особиста заінтересованість, 

прагнення задовольнити інтереси третіх осіб. 

Щодо характеристики протиправного 

діяння: об'єктом злочину є порядок виконання 

банками своїх фінансових зобов'язань у частині 

забезпечення прав кредиторів, а додатковим - 

власність і порядок здійснення службовими 

особами покладених на них повноважень. З 

об'єктивної сторони злочин полягає у вчиненні 

дій, спрямованих на доведення банку до 

неплатоспроможності, та в результаті цього до 

заподіяння великої матеріальної шкоди, а 

також характеризується наявністю причинного 

зв'язку між цими діями та наслідками. 

Важливо, що саме по собі банкрутство не 

становить небезпеки й не може тягти криміна-

льної відповідальності. Неспроможність – нор-

мальне явище в господарській діяльності, тісно 

пов’язане з комерційним ризиком. Тому відпо-

відальність за умисне заподіяння неспромож-

ності закони європейських держав пов’язують 

зі здійсненням чітко визначених у законодав-

чих актах дій [2]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

враховуючи всі позитивні законодавчі зміни 

щодо відповідальності за доведення банків до 

неплатоспроможності та виведення коштів з 

банківської системи, механізм притягнення до 

відповідальності потребує вдосконалення. 

З метою підвищення повернення коштів 

вкладникам пропонується посилити механізм 

відповідальності акціонерів за збитки, завдані 

їхньою діяльністю банку і його кредиторам. 

Закріпити положення, відповідно до яких 

кожен власник банку усім своїм майном 

нестиме відповідальність перед вкладниками і 

рештою кредиторів.   

Для оптимізації розслідування злочинів 

необхідно належним чином врегулювати між-

народне співробітництво в галузі відстеження 

та повернення протиправно виведених коштів 

закордон, а також врегулювати правовий статус 

висновків міжнародних фінансових аудитів. 

Для забезпечення повернення протиправно 

виведених коштів вважаємо за необхідне внес-

ти до ст. 218-1 Кримінального кодексу України 

норму, відповідно до якої звільняти від кри-

мінальної відповідальності особу, якщо вона до 

притягнення до кримінальної відповідальності 

повернула виведені з банку кошти, а також 

відшкодувала шкоду, завдану їх несвоєчасним 

поверненням. 

Найбільш перспективним напрямом подаль-

ших досліджень у сфері банківського регулю-
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вання та безпеки є проблема удосконалення ро-

боти, розширення слідчих повноважень Наці-

онального антикорупційного бюро України та 

посилення його незалежності. Це дозволило б 

ще більше активізувати його діяльність щодо 

розслідування банкрутств тих банків, де 

сьогодні існує підозра про зумисне доведення 

банку до банкрутства [5]. 
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Краглевич Вячеслав Викторович 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОТСТВА И 

ВЫВЕДЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

В данной статье автором было уделено внимание механизму привлечения лиц к различным видам ответственности 

за доведения до банкротства и выведения средств из банковской системы, а также исследовано основные проблемы, 

связанные с этим. Проведено основательное исследование и анализ законодательства и доктрины касательно 

понятия, оснований и особенностей возмещения приченённых связанными с банком лицами убытков последнему и 

специфики состава преступления доведения банка до неплатежеспособности. Среди законодательства автором 

было проанализировано нормы Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и Уголовного кодекса 

Украины. Кроме того, в данной статье было исследовано собственно понятие банкротства как экономического 

явления и как противоправное деяние. 

Ключевые слова: банки, банкротство, вывод средств из банковской системы, неплатежеспособные банки, связанное 

с банком лицо. 
  

Viacheslav Krahlevych 

THE PROBLEM OF HOLDING ONES RESPONSIBLE FOR BRINGING TO BANKRUPTCY AND 

WITHHOLDING FUNDS FROM BANKING SYSTEM   

In this article author draws attention to mechanism of holding ones responsible for bringing to bankruptcy and withdrawing 

funds from banking system as well as reveals significant problems concerning these matters. The author thoroughly researched 

legislation and doctrine regarding the meaning, the grounds and the features of recovering damages caused by related parties 

to the bank alongside the peculiarity of the particular crime, namely bringing bank to bankruptcy. With respect to legislation 

author analyzed Law of Ukraine “On Banks and Banking” and Criminal Code of Ukraine. Furthermore, in this article the term 

“bankruptcy” revealed as economic phenomenon and as illegal act. 

Key words: banks, bankruptcy, withdrawal from the banking system, insolvent banks, related party to the bank.   
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