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ПОДАННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ»: ЧЕРГОВІСТЬ ПОГАШЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ 

НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ТА ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ. 
 

У даних тезах автором розкривається проблема ключового питання Конституційного подання Верховного суду України 
щодо конституційності Закону України № 4452-VI  «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: зміненої 
вказаним Законом черговості погашення вимог кредиторів неплатоспроможного банку, а також проблемні питання 
визначення предметної юрисдикції у судових спорах за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Проаналізовано 
законодавче врегулювання черговості погашення кредиторських вимог неплатоспроможного банку до та після набрання 
чинності Законом № 4452-VI та акцентовано увагу на її основних недоліках в контексті можливих наслідків визнання 
Закону неконституційним. Також автором розкрито судову справу, що стала підставою досліджуваного в даних тезах 
конституційного подання, проаналізовано та узагальнено правові позиції Верховного Суду щодо юрисдикції основних 
категорій спорів за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  
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На тлі широких законодавчих змін щодо 

процедур виведення неплатоспроможних бан-
ків з ринку та гарантування вкладів фізичних 
осіб все більшої актуальності набуває питання 
діяльності Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб, в рамках якого ключовим є Конститу-
ційне подання Верховного Суду України щодо 
відповідності Закону України №4452-VI «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
положенням ст. 6, ч. 1 ст. 8, ч. 4 ст. 13, ст. ст. 21, 
22, ч. 1, 4, 5 ст. 41 Конституції України (далі 
також – подання Верховного суду України). 

Зростаюча кількість судових спорів за позо-
вами до Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, Національного банку України з приводу 
оскарження їх рішень в ході виведення неплато-
спроможних банків з ринку, а також стягнення 
коштів за власними вкладами разом з понов-
ленням Конституційним Судом України роз-
гляду подання Верховного суду України свід-
чить про актуальність вказаних проблем та 
необхідність їх наукового обґрунтування. 

Питанням гарантування банківських вкладів 
присвячено праці багатьох українських та зару-
біжних учених, зокрема В. Огієнко, Т. Смов-
женко, І. Серветник, В. Пашнєва, М. Адамчук, 
К. Молодико, О. Турбанова, Г. Ходачник та ін [3]. 

Окремі питання щодо черговості задоволен-
ня вимог кредиторів неплатоспроможних бан-
ків приділяли увагу такі вчені як Скірка А.С., 
Адамик Б.П. 

Таким чином, у даних тезах досліджено 
питання протиправності встановленої Законом 

№4452-VI черговості задоволення кредиторських 
вимог до неплатоспроможних банків, а також 
висвітлено основні аспекти судової юрисдик-
ції у спорах за участі Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. 

Так, статтею 52 Закону України «Про систе-
му гарантування вкладів фізичних осіб» вста-
новлено порядок та черговість задоволення ви-
мог кредиторів до банку. Основною пробле-
мою в рамках даної норми, яка є однією з під-
став конституційного подання Верховного су-
ду України стало те, що нею надано пріоритет 
вимогам фонду над вимогами вкладників бан-
ків, при наділенні Фонду додатковими повно-
важеннями щодо здійснення нормативного ре-
гулювання системи гарантування вкладів фі-
зичних осіб, що принципово порушує принцип 
рівності прав і свобод вкладників банків. 

Фактично, погашення вимог кредиторів 
банку відбувається за так званою «класичною» 
моделлю ліквідаційної процедури банкрутства 
будь-якої юридичної особи. 

З уведенням ліквідаційної процедури «всту-
пає у гру» класична модель відносин неспро-
можності (банкрутства), суть якої полягає в 
тому, щоб за рахунок коштів, отриманих від 
реалізації ліквідаційної маси банкрута, в тому 
числі коштів «залікових» кредиторів, погасити 
всі його зобов’язання. Недостатність ліквідацій-
ної маси для задоволення вимог кредиторів тяг-
не ліквідацію юридичної особи – банкрута [4]. 

Водночас, банк є особливим видом юридич-
ної особи та особливим видом фінансової ус-
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танови, уповноваженим здійснювати банківсь-
ку діяльність. 

Відповідно до окремих положень ст. 1 Зако-
ну України «Про банки і банківську діяльність» 
банківська діяльність - залучення у вклади гро-
шових коштів фізичних і юридичних осіб та 
розміщення зазначених коштів від свого імені, 
на власних умовах та на власний ризик, 
відкриття і ведення банківських рахунків фізич-
них та юридичних осіб [5]. 

Відтак, суть діяльності банку як юридичної 
особи полягає в акумулюванні коштів у вигляді 
вкладів клієнтів та фактичного використання їх 
для здійснення своєї господарської діяльності. 

Разом з тим, всупереч принципам соціаль-
ної справедливості та рівності як складових 
верховенства права, Закон України №4452-VI 
«Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» (зокрема стаття 52) ставить пріоритет 
перед вимогами вкладників - вимогам Фонду. 

Справа в тому, що після прийняття рішення 
НБУ про ліквідацію та затвердження ліквіда-
ційної маси виплати кредиторам банку, у т. ч. 
вкладникам із розміром понад гарантовану 
суму 200 тис. грн. (далі – 200+) та юридичним 
особам (далі – ЮО) виплачуються Фондом у 
затвердженій черговості. Черговість задово-
лення вимог до банку визначена статтею 52 За-
кону України «Про систему гарантування 
вкладів». Відповідно до неї, існує безпреце-
дентне право позачергового задоволення ви-
мог Фонду (витрати у процесі ліквідації) та за 
активом, який є заставою. Переважно 
заставодержателем є НБУ [3]. 

Специфікою є те, що вимоги кожної нас-
тупної черги задовольняються після повного 
задоволення вимог попередньої черги. Тобто 
щоб дійти до четвертої черги вкладників 200+ 
або сьомої (ЮО), потрібно погасити позачер-
гові вимоги ФГВФО, позачергові вимоги НБУ, 
першу (здоров’я), другу (зарплата працівникам 
неплатоспроможного банку), третю (витрати 
знову ФГВФО) вимоги, і аж після цього 
всього, якщо залишаються кошти, виплачую-
ться вкладникам 200+ [3]. 

В даному випадку застосування названої 
вище класичної моделі виведення з ринку 
неплатоспроможної юридичної особи апріорі 
несе ризик повної та безповоротної втрати 
клієнтом свого законного вкладу. При цьому, 
високоймовірним є перехід частини або цілого 
вкладу такого клієнта до Фонду на погашення 
його вимог як кредитора попередньої черги.  

До набрання чинності Законом № 4452-VI, 
черговість погашення вимог кредиторів не-

платоспроможного банку визначалась Законом 
України «Про банки і банківську діяльність» 
(в ред. до 08.03.2011 року). Так, відповідно до 
окремих положень ст. 96 вказаного Закону в 
третю чергу задовольняються вимоги Фонду, 
що виникли у випадках, визначених законо-
давством про гарантування вкладів фізичних 
осіб, четвертою чергою ж задовольнялись 
вимоги вкладників - фізичних осіб [5]. 

Після набрання чинності Законом № 4452-VI 
у третю чергу стали задовольнятись вимоги 
Фонду, що виникли у випадках, визначених 
цим Законом, у тому числі покриття витрат 
Фонду, передбачених пунктом 7 частини дру-
гої статті 20 цього Закону, витрат, пов'язаних 
із консолідованим продажем активів Фондом. 

Відтак, склалась ситуація, коли при незмін-
ній сумі гарантованого відшкодування в роз-
мірі 200 тис. грн., Фонд отримав пріоритет на 
повернення всіх сум таких гарантованих 
відшкодувань, виплачених клієнтам неплато-
спроможного банку. 

Таким чином, при досить низькому розмірі 
гарантованих виплат, основний обсяг коштів 
неплатоспроможного банку, спрямовується на 
погашення кредиторських вимог Фонду, тоді 
як на задоволення вимог наступної черги 
просто не вистачає коштів. 

Проблема юрисдикції спорів за участю 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
пов’язана безпосередньо з правовим статусом 
самого Фонду. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 3 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» Фонд є установою, що виконує 
спеціальні функції у сфері гарантування 
вкладів фізичних осіб та виведення 
неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації 
банків у випадках, встановлених цим Законом. 
Фонд є юридичною особою публічного права, 
має відокремлене майно, яке є об'єктом права 
державної власності і перебуває у його 
господарському віданні. Фонд є суб'єктом 
управління майном, самостійно володіє, 
користується і розпоряджається належним 
майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії 
(у тому числі відчуження, передача в оренду, 
ліквідація), що не суперечать законодавству та 
меті діяльності Фонду. 

Таким чином, Закон не дає чіткої вказівки, 
що Фонд є суб’єктом владних повноважень 
або виконує його функції, як того вимагає 
Кодекс адміністративного судочинства України. 

Великою палатою Верховного Суду 
вироблено сталу позицію щодо визначення 
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судової юрисдикції при розгляді основних 
спорів, однією стороною в яких є Фонд. 

Так, Велика палата Верховного Суду у 
своїй постанові від 04.12.2019 у справі № 
826/18877/16 зазначила, що Фонд як юридична 
особа публічного права може бути суб`єктом 
як публічно-правових, так і приватноправових 
правовідносин. При цьому в приватноправо-
вих відносинах, якими є здійснення функцій 
органу управління банку, у якому запровад-
жено тимчасову адміністрацію, чи банку, який 
ліквідується, Фонд не здійснює функцій 
суб`єкта владних повноважень у розумінні 
статті 3 КАС [6]. 

Разом з тим, постановою Великої палати 
Верховного Суду від 26.06.2019 року у справі 
№ 815/378/16 вказано, що спір стосовно права 
на відшкодування коштів за вкладами фізич-
них осіб за рахунок коштів Фонду в межах 
граничного розміру відшкодування коштів за 
вкладами, гарантованого державою, є публіч-
но-правовим, має особливий характер і стосу-
ється виконання окремої владної функції Фон-
ду, а саме організації виплат відшкодувань за 
вкладами (пункт 4 частини другої статті 4 
Закону № 4452-VI), тому його не можна 
вважати спором у зв`язку з процесом ліквідації 
банку [7]. 

З викладеного випливає, що спори з 
Фондом умовно можна поділити на дві 
категорії - при яких Фонд виступає органом 
управління банку, що виводиться з ринку та 
при яких Фонд виконує делеговані йому 
державою функції з гарантованих відшкодувань 
вкладів. В першому випадку спір буде 
приватно-правовим та підлягатиме розгляду в 
порядку цивільного/господарського судочинства, 
в другому - публічно-правовим та підпадатиме 
під юрисдикцію адміністративних судів. 

Щодо справи № 826/9693/13-а, яка лягла в 
основу конституційного подання Верховного 
суду України – предметом спору в ній є 
визнання протиправними дій, бездіяльності та 
індивідуальних актів Національного банку 
України щодо визнання неплатоспроможним 
та подальшого виведення з ринку ПАТ «Банк 
«Таврика», а також відшкодування у зв’язку з 
цим матеріальної шкоди [8]. 

Позивачі посилаються на те, що прийняття 
Національним банком України послідовних рі-
шень, спрямованих на ліквідацію неплато-
спроможного ПАТ «Банк «Таврика» призвело 
до порушення їхніх прав володіти, користува-

тись, розпоряджатись своєю власністю у виг-
ляді депозитних вкладів. 

Водночас в ході розгляду справи, набрав 
чинності Закон № 4452-VI, яким повноту 
повноважень на виведення неплатоспроможних 
банків з ринку було передано Фонду, разом з 
чим змінено черговість погашення вимог 
кредиторів банку. 

В результаті, як заявили Позивачі, Фонд без 
їхньої згоди отримав фактичну можливість 
розпоряджатися їхніми вкладами, за рахунок 
яких він міг отримати повне відшкодування 
своїх вимог як кредитор третьої черги, що 
стало основною та безпосередньою підставою 
конституційного подання. 

Водночас, незважаючи на наділення Зако-
ном №4452-VI Фонду повнотою повноважень 
на виведення з ринку неплатоспроможних бан-
ків, спір у зазначеній справі жодним чином не 
пов’язаний із стягненням вкладів Позивачів, а 
фактично стосується обставин прийняття На-
ціональним банком України рішень про виве-
дення ПАТ «Банк «Таврика» з ринку. 

Відтак, з урахуванням того, що при вирі-
шення даного спору застосовуватимуться нор-
ми, що діяли на час його виникнення – для ці-
лей статті 19 Кодексу адміністративного судо-
чинства України такий спір є публічно-право-
вим та підлягатиме розгляду в порядку адміні-
стративного судочинства. 

Підтвердженням зазначеного є справи зі схо-
жим предметом позову. Зокрема, Вищий адмі-
ністративний суд ухвалою від 21.10.2015 у 
справі № 826/19469/14  залишив без змін судові 
рішення судів першої та апеляційної інстанцій, 
якими визнано протиправною бездіяльність 
Нацбанку щодо невжиття належних заходів із 
забезпечення захисту законних інтересів вклад-
ників і кредиторів щодо безпеки зберігання кош-
тів на банківських рахунках, а також щодо нев-
чинення адекватних, негайних і рішучих дій, не-
прийняття своєчасного рішення про адекватний 
захід впливу на банк на підставі проведеної 
перевірки [9]. 

Таким чином, допоки проблема конститу-
ційності існування Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб залишається на розсуді Кон-
ституційного Суду України – питання захисту 
інтересів вкладників у спорах з Фондом зале-
жить від правильного обрання судової юрис-
дикції, що залежить від специфіки спірних 
правовідносин та ролі, яку виконує в них Фонд. 
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