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АНОТАЦІЯ 

 

Васілін Є. М. Доведення банку до неплатоспроможності: соціальна 

обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (081 – Право). – Луганський 

державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Сєвєродонецьк, 

2018. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 

2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань соціальної 

обумовленості криміналізації та складу злочину «доведення банку до 

неплатоспроможності».  

З’ясовано, що підставою криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності виступила необхідність стабілізації ситуації в банківській 

системі України, яка мала бути досягнута за рахунок встановлення кримінальної 

відповідальності пов’язаних із банком осіб за вчинення розглядуваного діяння. 

Підкреслюється, що, на думку авторів відповідної законодавчої ініціативи, саме 

неправомірні дії останніх стали однією з головних передумов масового 

банкрутства вітчизняних банків у 2014 р. – першому  кварталі 2015 р., яке було 

тією подією (криміналізаційним приводом), яка, викликавши широкий суспільний 

резонанс, у подальшому переконала законодавця в необхідності доповнення 

КК України окремою нормою (ст. 218-1), присвяченою регламентації 

відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності. 

Доведено, що, доповнюючи КК України ст. 218-1, законодавець 

здебільшого враховував лише соціальні та соціально-психологічні принципи 

криміналізації (зокрема, суспільної небезпеки). Водночас з’ясовано, що 

парламентарії не взяли до уваги ту обставину, що такий крок порушив більшість 

як загальноправових, так і кримінально-правових принципів криміналізації 
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(зокрема, кримінально-політичної адекватності, системно-правової 

несуперечливості, процесуальної здійсненності переслідування, відсутності 

прогалин у законі і ненадмірності заборони, співмірності санкції та економії 

репресії). Показана суть вказаних порушень і запропоновані шляхи їх усунення. 

Обґрунтовано положення про те, що оптимальною моделлю законодавчого 

забезпечення кримінально-правової протидії випадкам доведення банків до 

неплатоспроможності є встановлення відповідальності за це діяння в рамках 

загальної норми про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України) із наступним 

виділенням у рамках останньої кваліфікуючої ознаки, яка б враховувала 

специфіку доведення до неплатоспроможності банків та інших, «прирівняних» до 

них суб’єктів господарювання (містоутворюючих, особливо небезпечних 

суб’єктів підприємницької діяльності, страховиків тощо). 

Аргументовано необхідність викладення назви розділу VІІ Особливої 

частини Кримінального кодексу України в такій редакції: «Злочини проти 

господарської та фінансової діяльності». Удосконалено наукові підходи щодо 

класифікації злочинів у сфері господарської діяльності за видовим об’єктом, а так 

само щодо недоцільності доктринального і, тим більше, законодавчого 

виокремлення групи злочинів у сфері банківської діяльності. 

Запропоноване визначення основного безпосереднього об’єкта доведення 

банку до неплатоспроможності, під яким слід розуміти суспільні відносини, що 

забезпечують реалізацію прав кредиторів банку щодо задоволення їхніх вимог за 

рахунок майна банку, а також державних інтересів, які можуть бути порушені в 

результаті визнання банку неплатоспроможним. Констатується помилковість 

рішення законодавця про присвоєння досліджуваній кримінально-правовій новелі 

номеру 218-1. 

Обґрунтовано, що в результаті доведення банку до неплатоспроможності 

шкода може бути завдана не лише одному, а й декільком кредиторам і, відповідно, 

бути сумарною. Зважаючи на це, диспозицію розглядуваної кримінально-правової 

норми пропонується доповнити альтернативною вказівкою на кредиторів. 

Визначено та охарактеризовано основні різновиди дій, шляхом окремого 
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або сукупного вчинення яких банки доводяться до неплатоспроможності, а саме: 

здійснення заздалегідь збиткових операцій з кредитування підконтрольних 

суб’єктів господарської діяльності; які не мали на меті повернення наданих 

запозичень; укладання завідомо невигідного для банку договору про відступлення 

прав вимоги або співробітництво; завідомо збиткова інвестиційна діяльність у 

цінні папери; розміщення коштів на кореспондентських рахунках у банках 

іноземних держав із подальшим списанням цих коштів у рахунок погашення 

зобов’язань третіх осіб; фіктивне оприбуткування коштів банку. Водночас 

аргументується положення про безпідставність включення ризикових операцій до 

дій, вчинення яких може призвести до неплатоспроможності банку, і про 

недоцільність закріплення у диспозиції відповідної кримінально-правової 

заборони навіть приблизного переліку зазначених дій. 

Встановлено, що доведення банку до неплатоспроможності може бути 

викликане не лише діями, а й бездіяльністю пов’язаних із банком осіб. 

Враховуючи це, а також відповідний зарубіжний досвід, зроблено висновок про 

доречність використання у тексті відповідної кримінально-правової заборони 

формулювання «вчинення діянь». 

У контексті розкриття суспільно небезпечних наслідків злочину, 

передбаченого ст. 218-1 Кримінального кодексу України, встановлено, що з 

передбачених регулятивним законодавством критеріїв віднесення банку до 

категорії неплатоспроможних лише два (зменшення розміру регулятивного 

капіталу або нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня; 

невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків 

своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами) повною мірою 

характеризують стан банку як неплатоспроможний. Інші відповідні критерії або 

жодним чином не стосуються неплатоспроможності, або лише опосередковано 

пов’язані з нею, у зв’язку з чим вони: по-перше, мають бути вилучені з відповідної 

статті Закону України «Про банки і банківську діяльність»; по-друге, не повинні 

братись до уваги при вирішенні питання про наявність складу досліджуваного 

злочину (навіть при тому, що в цьому разі наявна формальна узгодженість між 
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заборонною кримінально-правовою нормою і положеннями регулятивного 

законодавства). 

Доведено, що під час визначення розміру шкоди, завданої доведенням банку 

до неплатоспроможності, мають бути враховані як реальні збитки, так і упущена 

вигода. При цьому остаточний розмір матеріальної шкоди, завданої кредиторам, 

може бути встановлений лише після завершення формування ліквідаційної маси 

та продажу майна банку, що ліквідується, і має дорівнювати різниці між 

заявленими та підтвердженими Фондом гарантування внесків фізичних осіб 

вимогами і фактично задоволеними вимогами кредиторів. У випадку 

націоналізації доведеного до неплатоспроможності банку матеріальна шкода 

завдається не кредиторам, а державі, яка, не будучи кредитором, витрачає грошові 

кошти на капіталізацію банку. 

Водночас обґрунтовано положення про необхідність встановлення 

кримінальної відповідальності за умисне доведення банку до 

неплатоспроможності незалежно від розміру завданої матеріальної шкоди. 

Диференціацію кримінальної відповідальності за такий злочин запропоновано 

здійснювати не лише за рахунок перетворення складу цього злочину з 

матеріального у формальний, а й з урахуванням розмірів заподіяної матеріальної 

шкоди. При цьому завдання великої матеріальної шкоди пропонується визнавати 

кваліфікуючою, а особливо великої – особливо кваліфікуючою ознакою складу 

злочину. 

З’ясовано, що вказівку у ст. 218-1 КК України на пов’язаних із банком осіб, 

замість зазначених у ст. 219 КК України «засновників (учасників) та службових 

осіб», у першу чергу слід пов’язувати з прагненням законодавця забезпечити 

можливість притягнення до кримінальної відповідальності не лише осіб, які 

уособлюють безпосередній менеджмент банку і фігурують в установчих 

документах як засновники або службові особи, а й інших пов’язаних з банком 

осіб, котрі нерідко виступають реальними власниками банку. Водночас доведено 

недоцільність передбаченої ч. 2 примітки ст. 218-1 КК відсилки до конкретного 

нормативно-правового акту (Закону України «Про банки і банківську діяльність»). 
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Висвітлено питання кримінально-правової оцінки доведення банку до 

неплатоспроможності як результату виконання рішень колегіального органу. 

Встановлено, що суб’єктивна сторона доведення банку до 

неплатоспроможності характеризується прямим умислом щодо діяння та його 

проміжного наслідку (віднесення банку до категорії неплатоспроможних) і 

прямим або непрямим умислом щодо похідного наслідку у вигляді завдання 

великої матеріальної шкоди державі або кредитору. Аргументовано необхідність 

виключення з диспозиції норми про доведення банку до неплатоспроможності 

вказівки на мотив.  

Встановлено, що, незважаючи на іманентно ризиковий характер, 

притаманний банківській діяльності, кримінально-правовий механізм охорони 

прав кредиторів та держави не може вважатися ефективним без наявності у 

своєму арсеналі можливості притягнення до кримінальної відповідальності за 

необережне доведення банку до неплатоспроможності. Цей висновок пояснюється 

тим, що чинна редакція ст. 218-1 КК України фактично позбавляє суд та інші 

правозастосовні органи можливості достовірного встановлення ознак суб’єктивної 

сторони складу передбаченого нею злочину і, відповідно, можливості винесення 

компетентного рішення у справі. З огляду на викладене, а також спираючись на 

відповідний зарубіжний та історичний досвід, запропоновано доповнити КК 

України ст. 219-1 «Необережне доведення банку до неплатоспроможності».  

За результатами дослідження розвинуто відповідні положення кримінально-

правової теорії, на базі яких сформульовано конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства України та практики його застосування. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочин, криміналізація, 

неплатоспроможність, доведення банку до неплатоспроможності, доведення до 

банкрутства, банківська діяльність, банк, кредитор, держава. 
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SUMMARY  

 

Vasilin Y. M. Bringing bank to insolvency: social conditionality of 

criminalization, analysis of crime. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis for a scientific degree of candidate of legal sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive 

law (081 – Law). – Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. 

Didorenko, Severodonetsk, 2018. – Dnipropetrovsk State University of Internal 

Affairs, Dnipro, 2018. 

The thesis is devoted to the complex study of issues related to the social 

determinants of criminalization and the crime set of “bringing bank to insolvency”. 

It is clarified that the reason for the criminalization of bringing bank to insolvency 

was the need to stabilize the situation in the banking system of Ukraine, which should 

have been achieved by establishing criminal liability of persons connected with the bank 

for the commission of the researched activities. It is emphasized that, according to the 

authors of the relevant legislative initiative, the unlawful actions of the such persons 

became one of the main preconditions for mass bankruptcy of domestic banks in 2014 – 

the first quarter of 2015, which was the event (a criminalization reason), that while 

causing a wide public response, further convinced the legislator of the need to 

supplement the Criminal Code of Ukraine with a separate provision (Article 218-1), 

dedicated to the introduction of liability for bringing bank to insolvency. 

It is proved that when supplementing the Criminal Code of Ukraine with Article 

218-1, the legislator mainly took into account only social and socio-psychological 

principles of criminalization (in particular, social danger). At the same time, it was found 

that parliamentarians did not take into account the fact that such step violated the 

majority of both general and criminal law principles of criminalization (in particular, 

criminal-political adequacy, systemic-legal inconsistency, procedural feasibility of 

prosecution, lack of gaps in the law and non-excessiveness of prohibition, 

proportionality of sanctions and economy of repression). The essence of the indicated 
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violations is demonstrated and the ways to eliminate them are offered. 

It is substantiated that the optimal model of legislative provision of criminal law 

action in cases of bringing banks to insolvency lies in establishing liability for this act 

within the framework of the general provision on bringing to bankruptcy (Article 219 of 

the Criminal Code of Ukraine) with the subsequent allocation within the framework of 

the latter of qualifying element, which would take into account the specifics of bringing 

banks and other “equated” to them business entities (city-forming, especially dangerous 

business entities, insurers, etc.) to insolvency. 

The necessity of wording the title of Section VII of the Special Part of the 

Criminal Code of Ukraine “Offenses against Economic and Financial Activities” is 

argued. The scientific approaches to the classification of crimes in the field of economic 

activity by the type object, as well as inappropriateness of the doctrinal and, moreover, 

legislative distinction of the group of crimes in the sphere of banking activity, have been 

improved. 

The definition of the main direct object of bringing of the bank to insolvency, 

which should be understood as social relations that ensure implementation of the rights 

of creditors of the bank to meet their requirements at the expense of the bank’s property, 

as well as state interests which may be violated as a result of the bank’s recognition as 

insolvent is proposed. The error in the decision of the legislator on the assignment of the 

researched new criminal norm of number 218-1 is stated. 

It is substantiated that as a result of bringing bank to insolvency, damage may be 

caused not only to one but also to several lenders and, accordingly, to be total. Taking 

this into account, the disposition of the criminal law under consideration is proposed to 

supplement by an alternative indication of creditors. 

The main types of actions by means of separate or aggregate execution of which 

banks are brought to insolvency are identified and characterized, namely: the 

implementation of deliberately unprofitable lending operations for controlled subjects of 

economic activity; those which did not pursue the goal of returning provided loans; 

conclusion of a contract of indemnity or cooperation, which is known to be unfavorable 

to the bank; deliberately loss making investment activity in securities; placement of 
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funds at correspondent accounts in banks of foreign states with subsequent cancellation 

of these funds for repayment of obligations of third parties; fake posting of bank’s funds. 

At the same time, the thesis about the groundlessness of the inclusion of risky operations 

into the list actions that may bring to bank insolvency and about the inadmissibility of 

fixing in the disposition of the relevant criminal-law provision of even approximate list 

of such actions is argued. 

It was established that bringing bank to insolvency can be caused not only by 

actions but also by the inactivity of persons connected to the bank. Taking this into 

account, as well as the relevant foreign experience, a conclusion on the appropriateness 

of the wording “committing acts” in the text of the relevant criminal-law prohibition is 

reached. 

In the context of the disclosure of socially dangerous consequences of the crime 

described in Art. 218-1 of the Criminal Code of Ukraine, it has been established that 

only two criteria for assigning a bank to the category of insolvent (reduction of the size 

of regulatory capital or capital requirements of the bank to one third of the minimum 

level; non-fulfillment by the bank within five consequent working days of two or more 

percent of its obligations to depositors and other lenders) fully characterize the state of 

the bank as insolvent. Other relevant criteria are either in no way related to insolvency, 

or are only indirectly related to it, in connection with which they: first, should be 

removed from the relevant article of the Law of Ukraine “On Banks and Banking”; and 

secondly, should not be taken into account when deciding on the presence of the 

researched crime set (even though in such case a formal consistency between the 

prohibitive criminal law provision and provisions of regulatory law remains). 

It is proved that in determining the amount of damage caused by bringing bank to 

insolvency, both real losses and lost profits should be taken into account. In such case, 

the final amount of pecuniary damage caused to creditors can only be established after 

the completion of the formation of the liquidation mass and the sale of property 

belonging to the bank being liquidated and should be equal to the difference between the 

claimed and confirmed by the Deposit Guarantee Fund contributions and those claims of 

creditors which have been actually satisfied. In the case of nationalization of the 
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insolvent bank, material damage is not caused to creditors, but to a state that, without 

being a creditor, spends cash on bank capitalization. 

At the same time, provision on the need to establish criminal liability for the 

willful bringing bank to insolvency, regardless of the size of the pecuniary damage 

caused, is substantiated. Differentiation of criminal liability for such crime is proposed 

not only through the conversion of this crime set from material to formal, but also by 

taking into account the size of the pecuniary damage. At the same time, causing large 

material damage is proposed to recognize as qualifying element, and especially large 

material damage – as especially qualifying element of the crime. 

It is established that the indication in Article 218-1 of the Criminal Code of 

Ukraine on persons connected with the bank, instead of those specified in Article 219 of 

the Criminal Code of Ukraine, “founders (participants) and officers”, should first be 

associated with the legislator’s desire to ensure the possibility of bringing to criminal 

liability not only persons who personify the management of the bank and appear in the 

founding documents as founders or officials, but also other bank-related individuals, 

who often act as real owners of the bank. At the same time, the inexpediency of the 

referral to the specific legal act (the Law of Ukraine “On Banks and Banking Activity”) 

contained in part 2 of the notation to Art. 218-1 of the Criminal Code is proved. The 

issues of criminal law assessment of bringing bank to insolvency as a result of 

implementing decisions of a collegial body are covered. 

It is established that the subjective side of bringing bank to insolvency is 

characterized by a direct intent to the act and its interim effect (classification of bank as 

insolvent) and the direct or indirect intention as to the derivative effect of causing great 

material damage to the state or the creditor. The necessity of the exclusion from the 

disposition of the statute about bringing bank to insolvency of the reference to the 

motive is argued. 

A conclusion is made that, despite the inherently risky nature of banking business, 

the criminal law mechanism for protecting the rights of creditors and the state cannot be 

considered effective without the availability of the possibility of criminal liability for 

involuntary bringing of bank to insolvency in its arsenal. This conclusion is explained by 
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the fact that the current version of Article 218-1 of the Criminal Code of Ukraine 

effectively deprives the court and other law enforcement agencies of the possibility of 

verifying elements of subjective part of the crime described in it and, accordingly, the 

possibility of making a competent decision in the case. Taking the above into account, 

and also relying on relevant foreign and historical experience, it is proposed to 

supplement the Criminal Code of Ukraine with Article 219-1 “Involuntary bringing bank 

to insolvency”. 

Based on the results of the study, relevant provisions of the criminal law theory 

have been developed, based on which specific proposals for the improvement of the law 

of Ukraine and the practice of its application have been formulated. 

Key words: criminal liability, crime, criminalization, insolvency, bringing bank 

to insolvency, bringing to bankruptcy, banking, bank, creditor, state. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Австрія – Республіка Австрія  

абз. – абзац  

Азербайджан – Азербайджанська Республіка 

Аргентина – Аргентинська Республіка 

АТ – акціонерне товариство  

Бельгія – Королівство Бельгія  

Білорусь – Республіка Білорусь  

Болгарія – Республіка Болгарія  

ВАСУ – Вищий адміністративний суд України  

Вірменія – Республіка Вірменія  

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВРУ – Верховна Рада України  

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ 

ВСУ – Верховний Суд України 

ГК України – Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року 

гл. – глава  

грн – гривня  

Данія – Королівство Данія  

див. – дивитись 

дол. – долар США  

ДФС – Державна фіскальна служба 

Естонія – Естонська Республіка 

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЄС – Європейський Союз 

Закон від 7 грудня 2000 р. – Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і 

банківську діяльність» 

Закон від 22 грудня 2011 р. – Закон України від 14 травня 1992 р. (в редакції від 
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22 грудня 2011 р.) «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» 

Закон від 23 лютого 2012 р. – Закон України від 23 лютого 2012 р. «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» 

Закон від 2 березня 2015 р. – Закон України від 2 березня 2015 р. «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із 

банком осіб» 

ЗМІ – засоби масової інформації 

Іспанія – Королівство Іспанія 

Киргизстан – Киргизька Республіка 

КК – Кримінальний кодекс 

КК України – Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року 

КМУ – Кабінет Міністрів України  

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року 

Латвія – Латвійська Республіка 

Литва – Литовська Республіка 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

млн – мільйон  

млрд – мільярд  

Молдова – Республіка Молдова 

НБ – Національний банк  

НБУ – Національний банк України  

Нідерланди – Королівство Нідерланди 

НМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

Норвегія – Королівство Норвегія 

п. – пункт  

ПАТ – публічне акціонерне товариство 

ПК України – Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року   
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п. п. – підпункт 

ППВСУ – Постанова Пленуму Верховного Суду України 

р. – рік  

РЄ – Рада Європи 

рр. – роки  

РФ – Російська Федерація 

с. – сторінка 

Сан-Марино – Республіка Сан-Марино 

ст. – стаття  

СБУ – Служба безпеки України 

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

США – Сполучені Штати Америки 

Таджикистан – Республіка Таджикистан 

тис. – тисяча 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

у т. ч. – у тому числі 

ФГВФО, Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

Франція – Французька Республіка 

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина  
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Швейцарія – Швейцарська Конфедерація  

Швеція – Королівство Швеція 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У 2014–2015 рр. вітчизняна економіка 

зіштовхнулась із небаченими до цього викликами. Анексія Криму, війна на 

Донбасі, перманентно нестабільна політична ситуація всередині країни, 

аномальні коливання курсу національної валюти, «галопуюча» інфляція, 

зниження внутрішнього споживчого попиту, несприятлива 

зовнішньоекономічна кон’юнктура – кожен із цих чинників негативно вплинув 

на стан фінансово-економічної ситуації в Україні. Одним із найбільш вразливих 

до цих процесів виявився банківський сектор, кризові явища в якому 

посилились через відсутність належного регулювання та ефективного нагляду з 

боку НБУ і структурні дисбаланси, накопичені протягом останнього 

десятиліття. Як наслідок, зазначені детермінанти призвели до того, що лише з 

початку 2014 р. по березень 2015 р. тимчасова адміністрація була введена в 48 

банках (для порівняння: за період із 1998 р. по 2013 р. включно в Україні 

ліквідовано 59 банків). Загалом протягом 2014–2015 рр. ліквідаційна процедура 

була розпочата в 63 вітчизняних банках. 

На думку парламентаріїв, масове банкрутство банків, що спостерігалося у 

вказаний період, було зумовлено не лише згаданими об’єктивними факторами, 

а й суб’єктивними чинниками, включаючи ризикові операції банків. Тому 2 

березня 2015 р. було ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб», 

одним із наслідків якого стало доповнення КК України ст. 218-1 «Доведення 

банку до неплатоспроможності». Час, однак, довів відсутність очікуваного 

ефекту від появи цієї кримінально-правової заборони, що не в останню чергу 

пояснюється недосконалістю її чинної редакції. Вельми показовими в цьому 

аспекті є дані офіційної статистики: протягом 2015–2018 рр. органи досудового 

розслідування так і не спромоглися направити до суду жодного з 23 

кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 218-1 КК України. Очевидно, що 

такий стан правозастосовної практики потребує наукового осмислення і 
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вироблення відповідних рекомендацій, розрахованих як на законодавця, так і 

правозастосувача.  

Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочин, передбачений 

ст. 218-1 КК України, розглядались такими науковцями, як Л.М. Абакіна-

Пілявська, Я.С. Головіна, Д.І. Горбатова, С.І. Запара, О.Є. Звірко, А.М. Клочко, 

М.П. Курило, В.А. Мисливий, Р.О. Мовчан, О.В. Процюк, В.А. Статі, 

В.О. Улибіна, В.В. Чернєй та ін. Незважаючи на теоретичну і практичну 

значущість праць названих авторів, слід констатувати, що висвітлення 

досліджуваної проблематики здійснювалось лише в підручниках, посібниках, 

науково-практичних коментарях КК України, поодиноких наукових статтях, а 

переважно – у публіцистичних матеріалах у ЗМІ. Окреме монографічне 

дослідження, в якому б комплексно розглядались питання соціальної 

обумовленості криміналізації доведення банку до неплатоспроможності та 

характеристики складу цього злочину, у вітчизняній кримінально-правовій 

науці дотепер відсутнє. 

Викладене свідчить про те, що відповідні питання в доктрині розкриті 

недостатньо, у зв’язку з чим звернення до них є своєчасним, а тематика 

дисертаційного дослідження – актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до: Плану проведення науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2018 р.; Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015–2019 рр., затвердженого наказом МВС України 

від 16 березня 2015 р. № 275 (п. 5 «Запобігання злочинам органами внутрішніх 

справ»); Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

затверджених постановою загальних зборів НАПрН України від 3 березня 

2016 р. (напрям: «Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинами у 

сфері господарської діяльності»). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є встановлення 
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соціальної обумовленості криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності та характеристика складу цього злочину і формулювання 

на такій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

чинного кримінального законодавства та практики його застосування. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі: 

– з’ясувати підстави та приводи криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності; 

– проаналізувати врахування принципів криміналізації при встановленні 

кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності; 

– охарактеризувати об’єкт злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України; 

– дослідити об’єктивну сторону доведення банку до 

неплатоспроможності; 

– визначити суб’єкт злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України; 

– розкрити зміст суб’єктивної сторони доведення банку до 

неплатоспроможності; 

– розробити та аргументувати пропозиції щодо вдосконалення 

КК України і практики його застосування.  

Об’єкт дослідження – відносини неплатоспроможності банків та їхня 

кримінально-правова охорона як складова єдиного правового механізму 

регулювання цих суспільних відносин. 

Предмет дослідження – соціальна обумовленість криміналізації 

доведення банку до неплатоспроможності та характеристика складу цього 

злочину. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання 

зазначених задач дослідження були використані такі загальнонаукові і 

спеціально-наукові методи: компаративістський – при зіставленні положень 

КК України і зарубіжного кримінального законодавства (розділи 1–3); 

структурно-функціональний – при визначенні місця складу аналізованого 

злочину в системі Особливої частини КК України загалом та в системі складів 

злочинів у сфері господарської діяльності зокрема (підрозділ 2.1); догматичний 
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– при аналізі юридичної конструкції складу злочину, передбаченого ст. 218-1 

КК України (розділи 2–3); логіко-граматичний – при встановленні 

етимологічного змісту деяких понять і термінів (підрозділ 2.2); статистичний 

– для аналізу та узагальнення емпіричної інформації (розділи 1–3); метод 

моделювання – для побудови конструкції складів злочинів, передбачених 

статтями 219 і 219-1 КК України, а також розроблення пропозицій щодо 

внесення інших законодавчих змін (розділи 2–3). 

Емпіричну базу дослідження становить: 1) матеріали 5 кримінальних 

проваджень щодо службової недбалості керівників банків, розглянутих судами 

України в період з 2011 р. по 2018 р.; 2) матеріали 9 кримінальних проваджень, 

відкритих за ознаками доведення банку до неплатоспроможності протягом 

2015–2018 рр.; 3) судова практика Вищого адміністративного та окружних 

адміністративних судів у частині скасування рішень НБУ щодо визнання банків 

неплатоспроможними та визначення кола пов’язаних з банком осіб; 4) 14 заяв 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про вчинення злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України; 5) статистичні дані Генеральної 

прокуратури України щодо кількості зареєстрованих протягом 2015–2018 рр. 

злочинів, передбачених ст. 218-1 КК України; 6) статистичні дані НБУ щодо 

кількості банків, віднесених до категорії неплатоспроможних протягом 1998–

2018 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в 

Україні монографічним дослідженням, спеціально присвяченим проблемам 

соціальної обумовленості криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності та аналізу складу цього злочину. До найбільш важливих 

положень, які відображають наукову новизну дисертаційної роботи та 

виносяться на захист, слід віднести те, що в ній: 

уперше: 

– встановлено, що, незважаючи на наявність достатніх підстав і 

приводів криміналізації доведення банку до неплатоспроможності, 

запровадження кримінальної відповідальності за це посягання на фінансово-
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кредитну систему України супроводжувалось численними порушеннями 

принципів криміналізації, зокрема кримінально-політичної адекватності, 

системно-правової несуперечливості, процесуальної здійсненності 

переслідування, відсутності прогалин у законі і ненадмірності заборони, 

співмірності санкції та економії репресії. З’ясована суть вказаних порушень і 

запропоновані шляхи їх усунення; 

– доведено, що оптимальною моделлю законодавчого забезпечення 

кримінально-правової протидії випадкам доведення банків до 

неплатоспроможності є регламентація відповідальності за досліджуваний 

делікт у рамках загальної кримінально-правової норми про доведення до 

банкрутства (ст. 219 КК України) з наступним виділенням у рамках останньої 

кваліфікуючої ознаки, яка б враховувала специфіку доведення до 

неплатоспроможності банків та інших, «прирівняних» до них суб’єктів 

господарювання;  

– з’ясовано, що в сучасних умовах основними різновидами дій, 

шляхом окремого або сукупного вчинення яких банки доводяться до 

неплатоспроможності, є: здійснення заздалегідь збиткових операцій з 

кредитування підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які не мали 

на меті повернення наданих запозичень; укладання завідомо невигідного для 

банку договору про відступлення прав вимоги або співробітництво; завідомо 

збиткова інвестиційна діяльність у цінні папери; розміщення коштів на 

кореспондентських рахунках у банках іноземних держав із подальшим 

списанням цих коштів у рахунок погашення зобов’язань третіх осіб; фіктивне 

оприбуткування коштів банку. Водночас аргументується положення про 

безпідставність беззастережного включення ризикових операцій до дій, 

вчинення яких може призвести до неплатоспроможності банку, і про 

недоцільність закріплення у диспозиції відповідної кримінально-правової 

заборони навіть приблизного переліку зазначених дій; 

– у контексті розкриття суспільно небезпечних наслідків злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, встановлено, що з передбачених 
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регулятивним законодавством критеріїв віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних лише два (зменшення розміру регулятивного капіталу або 

нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня; 

невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше 

відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами) повною 

мірою характеризують стан банку як неплатоспроможний. Інші відповідні 

критерії або жодним чином не стосуються неплатоспроможності, або лише 

опосередковано пов’язані з нею, у зв’язку з чим вони: а) мають бути вилучені з 

відповідної статті Закону України «Про банки і банківську діяльність»; б) не 

повинні братись до уваги при вирішенні питання про наявність складу 

досліджуваного злочину (навіть при тому, що в цьому разі наявна формальна 

узгодженість між заборонною кримінально-правовою нормою і положеннями 

регулятивного законодавства); 

– обґрунтовано положення про необхідність встановлення 

кримінальної відповідальності за: а) умисне доведення банку до 

неплатоспроможності незалежно від розміру завданої матеріальної шкоди. 

Диференціацію кримінальної відповідальності за такий злочин запропоновано 

здійснювати не лише за рахунок перетворення складу цього злочину з 

матеріального у формальний, а й з урахуванням розмірів заподіяної 

матеріальної шкоди; б) необережне доведення банку до неплатоспроможності; 

удосконалено: 

– наукові підходи щодо: а) класифікації злочинів у сфері 

господарської діяльності за видовим об’єктом; б) недоцільності доктринального 

і, тим більше, законодавчого виокремлення групи злочинів у сфері банківської 

діяльності; в) доречності уточнення назви розділу VІІ Особливої частини КК 

України і викладення її в такій редакції: «Злочини проти господарської та 

фінансової діяльності»; г) помилковості присвоєння досліджуваній 

кримінально-правовій забороні номеру 218-1; 

– теоретичну позицію щодо кримінально-правової оцінки доведення 

банку до неплатоспроможності як результату виконання рішень колегіального 
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органу; 

– аргументацію на користь: а) виключення з диспозиції досліджуваної 

кримінально-правової заборони вказівки на мотив; б) підходу, згідно з яким 

суб’єктивна сторона доведення банку до неплатоспроможності 

характеризується прямим умислом щодо діяння та його проміжних наслідків 

(віднесення банку до категорії неплатоспроможних) і прямим або непрямим 

умислом щодо похідних наслідків у вигляді завдання великої матеріальної 

шкоди державі або кредитору;  

дістали подальшого розвитку: 

– положення про належність злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, до числа «безпредметних»; 

– аргументи на користь доповнення диспозицій кримінально-

правових норм про відповідальність за кваліфіковані різновиди доведення 

банку до неплатоспроможності альтернативною вказівкою на кредиторів; 

– положення про визнання доведенням банку до 

неплатоспроможності як злочином відповідної пасивної поведінки спеціального 

суб’єкта і зумовлену цим доречність використання у тексті відповідної 

кримінально-правової заборони формулювання «вчинення діянь»; 

– теза про доцільність виключення передбаченої в примітці ст. 218-1 

КК України відсилки до конкретного нормативно-правового акту (Закону 

України «Про банки і банківську діяльність»), в якому розкривається поняття 

«пов’язані з банком особи». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в роботі висновки та рекомендації можуть бути використані: у 

науково-дослідницькій діяльності – у ході подальшого розроблення проблем 

кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності 

зокрема і злочинні порушення законодавства про неплатоспроможність 

загалом; у законотворчій діяльності − при вдосконаленні механізму 

кримінально-правової протидії проявам доведення банку до 

неплатоспроможності (лист Комітету Верховної Ради України (далі – ВРУ) з 
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питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 8 травня 

2018 р.); у правозастосуванні – при кваліфікації доведення банку до 

неплатоспроможності (акт впровадження Департаменту з розслідування 

особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 

від 12 квітня 2018 р.); у навчальному процесі – при підготовці відповідних 

розділів підручників і навчальних посібників, а також при викладанні 

кримінально-правових дисциплін (акт впровадження Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 10 квітня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Місце юридичних наук у формуванні правової культури 

сучасної людини» (м. Запоріжжя, 22–23 грудня 2017 р.); «Національні та 

міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи 

розвитку» (м. Харків, 4–5 серпня 2017 р.); «Тенденції розвитку юридичної 

науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено в 9 публікаціях, з 

яких: 5 – статті, опубліковані в наукових фахових виданнях України, 1 – стаття, 

опублікована у виданні іноземної держави, 3 – тези виступів на міжнародних 

науково-практичних конференціях.  
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДОВЕДЕННЯ 

БАНКУ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

 

1.1. Підстави та приводи криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності 

 

За роки незалежності України у вітчизняній кримінально-правовій науці 

сформувалась досить усталена практика щодо обрання назв та структури 

кандидатських дисертацій, присвячених дослідженню певного складу злочину 

(групи злочинів), передбаченого тією чи іншою статтею (групою статей) 

Особливої частини КК України. Зокрема, у назвах таких робіт зазвичай вживалось 

словосполучення «Кримінальна відповідальність за …», а основна частина 

складалась із трьох або чотирьох розділів, у процесі написання яких послідовно 

аналізувалися загальні засади дослідження кримінальної відповідальності за певне 

діяння, склад (основний та, у випадку наявності, кваліфікований) злочину, а також 

заходи кримінально-правового впливу, які можуть бути застосовані за вчинення 

відповідного злочину.  

Однак наведені у вступі статистичні дані щодо застосування, а точніше – 

незастосування ст. 218-1 КК України переконали нас у недоцільності позначати 

назву цієї роботи за допомогою традиційного формулювання «Кримінальна 

відповідальність за …», використання якого вимагало б здійснення аналізу не 

лише соціальної обумовленості криміналізації та складу відповідного злочину, а й 

щонайменше санкції розглядуваної кримінально-правової заборони (причому як у 

статиці, так і в динаміці). Потреби у такому аналізі ми поки що не бачимо, адже 

переконані (і це переконання підтверджується згаданою статистикою) у тому, що 

за чинної редакції норми КК України про кримінальну відповідальність за 

доведення банку до неплатоспроможності до застосування передбачених нею 

санкцій справа просто не дійде. 
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Завершуючи обґрунтування обраної структури дослідження, маємо 

зазначити і те, що донедавна в перших розділах подібних робіт основна увага 

традиційно приділялась питанням історичного, зарубіжного досвіду регламентації 

відповідальності, а інколи – і загальній характеристиці певних відносин як 

предмета правового регулювання. Однак наразі ситуація докорінно змінилась. У 

першу чергу це пояснюється тим, що замість виважених і точкових оновлень для 

кримінальної правотворчості останніх років стало характерним внесення 

численних, непродуманих і нерідко позбавлених практичного сенсу змін, у 

результаті яких Особлива частина КК України зазвичай поповнюється черговою 

кримінально-правовою новелою, котра нерідко не має жодного або має лише 

поодинокі історичні та зарубіжні аналоги1. До подібних висновків дійшла і 

О.П. Горпинюк, котра зазначає, що уважне вивчення відповідних законодавчих 

новел фахівцями у галузі кримінального права викликає цілком справедливі 

застереження щодо їх необхідності, адже чи не кожне доповнення до КК України 

суперечить принципам криміналізації діянь і правилам законодавчої техніки [54, 

с. 75]. Як наслідок, науковці були «вимушені» змінити свої пріоритети і замість 

звичного вивчення (зазвичай у межах окремих підрозділів) історичного та 

зарубіжного досвіду, яке в подібних умовах фактично втрачає сенс, все частіше 

почали зосереджувати свою увагу на дослідженні проблем соціальної 

обумовленості криміналізації того чи іншого діяння.  

Особливої актуальності першочергове висвітлення цього питання набуває в 

тому разі, коли предметом дослідження стають норми, яким не знайшлося місця в 

первинній редакції чинного КК України. З урахуванням того, що до числа 

подібних норм належить і ст. 218-1, ми вирішили розпочати дисертаційне 

дослідження саме з аналізу соціальної обумовленості криміналізації такого діяння, 

як доведення банку до неплатоспроможності. При цьому одразу маємо зазначити, 

що за вчинення більшості діянь, про які йдеться в диспозиції ст. 218-1 КК 

України, і до появи у кримінальному законодавстві аналізованої новели могла 
                                                      

1 Прикметно, що тенденції, про які йшла мова, хоч і характерні для Особливої частини КК України загалом, та 

чи не найбільшою мірою стосуються саме правотворчості в частині оновлення законодавства про відповідальність за 

господарські злочини, яка, за влучним висловом О.О. Дудорова та Р.О. Мовчана, «просто не може не вражати своєю 

інтенсивністю» [72, с. 216]. 
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наставати відповідальність, зокрема, за статтями 219, 364 КК України (більш 

детально про це йтиметься далі). Тому в ситуації з доповненням КК України 

ст. 218-1, якщо й можна вести мову про криміналізацію, то хіба що лише як про 

надмірну2. Водночас, керуючись мотивами зручності та економії обсягу 

дослідження, при позначенні цього явища надалі здебільшого будемо 

використовувати формулювання на кшталт «встановлення кримінальної 

відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності» або вживане у 

назві цього розділу словосполучення «криміналізація доведення банку до 

неплатоспроможності». 

Проблематика криміналізації діянь вже тривалий час належить до числа 

активно досліджуваних у кримінальному праві. Та незважаючи на це, ученим і 

досі не вдалося дійти до єдиного знаменника з питань поняття та змісту 

криміналізації, а також її співвідношення із суміжними поняттями.  

З огляду на встановленні обмеження щодо обсягу та іншу мету, на сторінках 

цієї роботи ми не будемо розглядати всі точки зору щодо розглядуваного питання. 

Зазначимо лише, що, з нашого погляду, найбільш повне і водночас таке, що 

дозволяє відмежувати його від суміжних кримінально-правових категорій 

(зокрема, пеналізації), визначення досліджуваного поняття було запропоновано 

О.І. Коробєєвим. На думку вказаного криміналіста (згодом її підтримали та 

розвинули такі вітчизняні науковці, як Д.О. Балобанова та П.Л. Фріс), під 

криміналізацією слід розуміти процес виявлення суспільно небезпечних видів 

людської поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості й 

доцільності кримінально-правової боротьби з ними та закріплення їх у законі про 

кримінальну відповідальність як злочинів [12, с. 176; 122, с. 59; 246, с. 20]. Саме на 

це визначення поняття «криміналізації» ми будемо спиратися далі. При цьому слід 

пам’ятати слушні зауваження тих учених, котрі відмічають, що поняттям 

«криміналізація» одночасно позначаються два різних явища: по-перше, це сам 

процес віднесення діяння до числа кримінально караних і результат цього 
                                                      

2 Надмірна криміналізація має місце у випадку, коли у криміналізації немає об’єктивної необхідності, що 

зумовлено наявністю кримінальної відповідальності за діяння, яке криміналізується. У такому випадку 

криміналізації підлягає діяння, якому притаманні необхідні для криміналізації характер та ступінь шкідливості, але 

яке не має потреби у криміналізації, оскільки кримінальна відповідальність за нього вже існує  [162, с. 95]. 



30  

процесу, тобто факт включення нової норми в кримінальне законодавство; по-

друге, щоб позначити різні за значенням обставини, що приводять в рух процес 

криміналізації, треба розрізняти соціальні (або інші) підстави та приводи 

криміналізації [107, с. 106], з дослідження яких і розпочнемо аналіз соціальної 

обумовленості криміналізації доведення банку до неплатоспроможності. 

У теорії кримінального права поняттям «підстави криміналізації» 

найчастіше позначають ті процеси, які відбуваються в матеріальному та 

духовному житті суспільства, розвиток яких породжує об’єктивну необхідність 

кримінально-правової охорони тих чи інших цінностей [180, с. 204].  

Дослідивши практику доповнення кримінального законодавства новими 

нормами, відомий криміналіст Г.О. Злобін зробив висновок про те, що хоч такі 

підстави за своїм характером можуть бути достатньо неоднорідними, найчастіше 

ними виступають: несприятлива динаміка певного виду суспільно небезпечних 

діянь, які раніше не утворювали спеціальний склад злочину; виникнення чи 

суттєвий розвиток нової групи суспільних відносин; виявлення шкідливих 

наслідків господарської або іншої діяльності людей; суттєва і раптова зміна 

соціальної, економічної або політичної обстановки в результаті війни, стихійного 

лиха, неврожая чи інших подій; необхідність виконання зобов’язань за 

міжнародними угодами тощо [180, с. 205–206]. Крім названих, до причин зміни 

кола та обсягу криміналізації науковці також відносять: необхідність посилення 

охорони конституційних прав і свобод особистості; помилки у проведеній раніше 

декриміналізації злочинного діяння [156, с. 281–282]; науково обґрунтовані 

висновки щодо ефективності протидії тим чи іншим діянням кримінально-

правовими засобами; зміну точки зору суспільства щодо ступеня суспільної 

небезпечності діянь та зміну його загальноприйнятої моральної оцінки [58, с. 47]. 

Проаналізувавши рішення вітчизняних парламентаріїв про доповнення КК 

України нормою про доведення банку до неплатоспроможності, ми дійшли до, 

здавалося б, очевидного висновку про те, що головною підставою його ухвалення 

стала несприятлива динаміка такого явища, як банкрутство банків, пікові 

показники якого припадають саме на 2014 р. – I квартал 2015 р. Тут мала місце та 
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підстава криміналізація, про яку вела мову С.Г. Келіна: негативне явище (у 

нашому випадку – банкрутство банків), яке зустрічалось час від часу, раптово 

різко змінює ступінь своєї суспільної небезпеки через особливу поширеність [110, 

с. 51]. Для підтвердження наших слів ще раз наведемо озвучену раніше 

приголомшуючу статистику. Якщо в період з 1998 р. по 2013 р. включно було 

ліквідовано 59 банків, то за період із березня 2014 р. по 2 березня 2015 р. (дата 

доповнення КК України ст. 218-1) збанкрутувало 48 банків [67]3 (надалі 

переважна кількість банків (47 із 48), в яких вводилась тимчасова адміністрація, 

були визнані неплатоспроможними та надалі ліквідовувались [196]4). Додамо, що 

за весь період попередньої фінансово-економічної кризи (2008–2009 рр.) 

тимчасова адміністрація була введена «лише» в 24 вітчизняних банках, з яких 

збанкрутували 18 [40]. 

Крім того, факти масового банкрутства банків та прийдешня за цим втрата 

коштів багатьма вкладниками – кредиторами (у першу чергу мова, звичайно, йде 

про пересічних громадян) були вкрай негативно сприйняті українським 

суспільством і призвели до згадуваної Б.М. Греком та Г.Б. Греком моральної 

переоцінки ступеня суспільної небезпечності аналізованого діяння. 

Однак висновки щодо підстав криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності, вказані вище, потребують певного уточнення, адже вони 

зроблені без урахування двох важливих взаємопов’язаних обставин.  

По-перше, сама специфіка економічних процесів у банківському сегменті є 

такою, що може викликати часті випадки неплатоспроможності (банкрутства) 

кредитних організацій [15].  

По-друге, варто ще раз нагадати (див. Вступ), що саме в 2014–2015 рр. 

вітчизняна банківська система зіштовхнулась з небаченими до цього викликами. 

Висловлюючись метафорично, можна сказати, що, об’єднавшись в єдиному 

часовому проміжку, відповідні «хвилі» утворили фінансове «цунамі», з яким 

                                                      
3 Тут і далі для уникнення постійних повторювань ми за можливості будемо вживати загальновживаний 

термін «банкрутство» як аналог використаного в Законі від 7 грудня 2000 р. терміну «неплатоспроможність». 
4 За даними НБУ, лише один подібний банк надалі відновив свою роботу: 99,9 % акцій державного 

«Українського банку реконструкції і розвитку» продали китайській компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd 

[152]. 



32  

банківська система України впоратись, на жаль, не змогла.  

З огляду на вказані об’єктивні обставини, стає очевидним той факт, що сама 

по собі лише негативна (порівняно з попередніми роками) динаміка кількості 

збанкрутілих банків ще не могла вважатися достатнім свідченням необхідності 

криміналізації доведення банку до неплатоспроможності. 

Як вже зазначалось у вступі дисертації, на думку парламентаріїв, масове 

банкрутство банків, що спостерігалося у вказаний період, було зумовлено не лише 

згаданими об’єктивними факторами, а й суб’єктивними чинниками, включаючи 

ризикові операції банків. О.О. Дудоров і Р.О. Мовчан слушно відзначають, що 

саме з урахуванням цього й була сформована мета відповідного законопроекту – 

посилення відповідальності пов’язаних із банком осіб [73, с. 72].  

Отже, головною підставою криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності стало не саме по собі масове банкрутство банків, факт 

якого, швидше за все, слід розцінювати як криміналізаційний привід (про це 

йтиметься далі), а потреба стабілізувати ситуацію в банківській системі України, 

яка (потреба) мала бути досягнута у т. ч. за рахунок доповнення КК України 

ст. 218-1, наявність якої забезпечила б настання кримінальної відповідальності 

пов’язаних із банком осіб за вчинення будь-яких дій, які призвели до віднесення 

банку до категорії неплатоспроможних. 

Якщо поняття «підстави криміналізації» виражає суспільну необхідність 

використовувати регулятивні та попереджувальні можливості кримінального 

права щодо до певної групи відносин, то терміном «криміналізаційний привід» 

позначають одиничну (а отже, певною мірою випадкову) подію, що привела в рух 

процес криміналізації. Тобто під приводом до криміналізації слід розуміти ті 

конкретні події, що призвели до постановки питання про необхідність 

криміналізації того чи іншого виду діяння (і які зазвичай використовуються для 

аргументації відповідного рішення), – безвідносно до адекватності виразу в них 

суспільної необхідності [180, с. 207–208]. І, як влучно зазначають Г.О. Злобін та 

С.Г. Кєліна, саме сходження від криміналізаційного приводу до реальних підстав 

криміналізації (якщо вони існують у певному випадку) і утворює завдання 
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наукового забезпечення нормотворчості у сфері кримінального законодавства 

[107, с. 107]. 

Як вже згадувалось, приводом до криміналізації доведення банку до 

неплатоспроможності стали факти масового банкрутства вітчизняних банків 

у 2014 р. – I кварталі 2015 р. Саме ці події продемонстрували неспроможність 

держави зупинити відповідний лавиноподібний процес за допомогою існуючих на 

той час правових засобів. Надалі вони ж виступили каталізатором постановки 

питання про криміналізацію аналізованого діяння, переконавши авторів Закону 

від 2 березня 2015 р. у необхідності доповнення КК України окремою нормою 

(ст. 218-1), присвяченою регламентації відповідальності за доведення банку до 

неплатоспроможності. 

 

1.2. Врахування принципів криміналізації при встановленні 

кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності  

 

Розглянувши підстави та приводи криміналізації діяння, передбаченого 

ст. 218-1 КК України, далі слід перейти до аналізу принципів криміналізації, які є 

відображенням та результатом теоретичного аналізу підстав криміналізації [107, 

с. 107]. Якщо приводи криміналізації становлять собою вихідний пункт для 

подальшої роботи з теоретичного мислення одиничними фактами, що призводять 

у рух процес криміналізації, а підстави – систему факторів суспільного побуту і 

свідомості, які утворюють взаємозв’язок явищ соціальної реальності [6, с. 79], то 

принципи – це система практично орієнтованих правил та умов, які повинні бути 

свідомо враховані при вирішенні питання про криміналізацію чи 

декриміналізацію діянь [107, с. 107]. 

Принципи криміналізації – це система правил і критеріїв встановлення 

кримінальної відповідальності. Жодна окрема взята підстава криміналізації, а, тим 

більше, привід не може бути достатнім аргументом на користь встановлення 

кримінально-правової заборони, без обов’язкового застосування до певного 

випадку всіх інших принципів. Тільки послідовне використання при оцінці 
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конкретного виду діяння всієї системи принципів криміналізації може створити 

достатню базу для введення чи відміни кримінально-правової норми [105, с. 76]. 

Приступаючи до дослідження конкретних принципів криміналізації, слід 

нагадати слушне зауваження П.Л. Фріса, котрий відмічає, що на сьогодні у науці 

запропоновано багато варіантів принципів криміналізації, які нерідко істотно 

відрізняються один від одного [193, с. 77].  

Так, на думку Н.О. Лопашенко, до числа принципів криміналізації слід 

включати принципи достатньої суспільної небезпеки діянь, які криміналізуються, 

їхньої відносної поширеності, можливості позитивного впливу кримінально-

правової норми на суспільно небезпечне діяння, переважання позитивних 

наслідків криміналізації, ненадмірності кримінально-правової заборони, вчасності 

криміналізації [156, с. 288]. В.М. Кудрявцев називає такі вимоги до криміналізації 

діяння: 1) воно має бути суспільно небезпечним; 2) таке діяння повинно бути 

достатньо поширеним, тобто представляти масове явище; 3) очікувані позитивні 

наслідки криміналізації повинні переважати її негативні наслідки; 

4) криміналізація не повинна суперечити конституції, діючому внутрішньому 

праву та міжнародним угодам держави; 5) криміналізація не повинна суперечити 

нормам моральності [143, с. 18]. В.І. Курляндський пішов далі і не просто 

перераховує вимоги до криміналізації, а певним чином їх систематизує, виділяючи 

соціальні, економічні та інші, щоправда, не «принципи», а «критерії» 

криміналізації [145, с. 82]. На сторінках юридичної літератури можна зустріти й 

безліч інших поглядів щодо принципів криміналізації. Однак вважаємо, що, з 

огляду на свою повноту та структурованість, найбільш вдалою і досі залишається 

система принципів криміналізації, запропонована ще в 1980 р. Г.О. Злобіним [105] 

і згодом розвинута колективом авторів у праці «Основания уголовно-правового 

запрета. Криминализация и декриминализация» (1982 р.) [180]. 

Автори згаданого дослідження вважають, що систему принципів 

криміналізації суспільно небезпечних діянь утворюють: 

1. Принципи, які виражають суспільну необхідність і політичну доцільність 

встановлення кримінальної відповідальності. Їх ще можна назвати соціальними і 
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соціально-психологічними, тобто принципами, які забезпечують соціальну 

адекватність криміналізації, її допустимість з точки зору основних характеристик 

соціальних систем і процесів суспільного розвитку, відповідності кримінально-

правової норми рівню, характерові суспільної свідомості та стану громадської 

думки. 

2. Принципи, які визначають вимоги внутрішньої логічної несуперечливості 

системи норм кримінального права, несуперечливості між нормами 

кримінального та кримінально-процесуального, а також інших галузей права, 

іншими словами, системно-правові принципи криміналізації [180, с. 210]. 

Незважаючи на різне бачення щодо змісту та системи принципів 

криміналізації, майже всі криміналісти одностайні в тому, що при криміналізації 

будь-якого діяння перш за все має бути з’ясовано, чи відповідає цей процес 

принципу суспільної небезпеки.  

Незважаючи на важливість всіх ознак злочину в оцінці суспільної 

небезпеки, соціальний аспект криміналізації перш за все і краще за все 

виражається саме в об’єкті посягання, який розкриває соціально-політичну суть 

злочину в цілому та кожного елементу складу злочину окремо. Як із цього 

приводу зазначає В.В. Мальцев, роль мірила суспільної небезпеки об’єкт виконує 

якраз через те, що являється протилежністю злочину. Чим важливіші суспільні 

відносини, тим більшу суспільну небезпеку становить злочин, який на них 

посягає, і тим суспільно небезпечніші діяння, злочинні наслідки та особистість 

злочинця [158, с. 32–33]. 

Аналізуючи основний безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 218-

1 КК України, не можна не помітити його очевидну подібність до основного 

безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого загальною щодо ст. 218-1 

нормою – ст. 219 КК України, адже в обох цих статтях ним виступають майнові 

права кредиторів (у нашому випадку – кредиторів банку) і держави, які 

порушуються внаслідок неповернення кредитів, непогашення боргів, несплати 

податків і зборів тощо (докладніше про це див. підрозділ 2.1 дисертації). 

Порівнявши, однак, суспільну небезпеку зазначених діянь, ми дійшли до висновку 
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про те, що, незважаючи на очевидну зовнішню подібність їхніх об’єктів, суспільна 

небезпека доведення банку до неплатоспроможності є значно вищою порівняно з 

суспільною небезпекою більшості діянь, караність яких передбачена ст. 219 КК 

України (про передбачені останньою діяння, ступінь суспільної небезпеки яких є 

співмірним із суспільною небезпекою доведення банку до неплатоспроможності, 

йтиметься далі). 

Насамперед зазначене зумовлено важливістю банківської системи 

(особливо системно важливих банків) для економіки країни, з урахуванням чого 

держава часто змушена витрачати величезні фінансові ресурси на порятунок 

проблемних банків, вдаючись до їхнього рефінансування. Крім того, варто 

пам’ятати, що згідно з чинним законодавством ФГВФО гарантує кожному 

вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом у межах суми граничного 

розміру, а одним із джерел формування коштів Фонду є кошти з Державного 

бюджету України (п. 9 ч. 1 ст. 19, ст. 26 Закону від 23 лютого 2012 р.). Так, за 

інформацією колишньої очільниці НБУ В.О. Гонтарєвої, лише банкрутство 

44 банків за 2014 р. – початок 2015 р. обійшлося державі в 200 млрд грн, що 

складає 9 % ВВП України [14].  

При цьому не слід забувати про те, що відповідно до Закону від 23 лютого 

2012 р. ФГВФО відшкодовує лише ті вклади, сума яких не перевищує 

200 тис. грн. Ті ж вкладники, які мали «необережність» тримати на рахунках у 

збанкрутілих банках більші суми, не мають фактично жодного шансу на 

отримання відповідного «надлишку» [35, с. 133]. До речі, цей факт визнавався і 

представниками експертної робочої групи з підготовки та розвитку стратегії 

розвитку банківської системи 2016–2020 рр., котрі констатували, що вимоги 

фізичних осіб на суму, яка перевищує 200 тис. грн (4-а черга кредиторів), 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (7-а черга кредиторів), як правило, 

залишаються без задоволення, що призводить до невиконання ними зобов’язань 

перед контрагентами, працівниками, державою тощо, тягне за собою банкрутство 

юридичних осіб і створює загальний негативний вплив на економіку [196]. На цій 

же обставині акцентує увагу й заступник директора-розпорядника ФГВФО 
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А.Я. Оленчик. Зокрема, посадовець наводить інформацію про те, що в переважній 

більшості банків, які переходять під управління Фонду, немає навіть стільців, 

столів і дверних ручок, що фактично позбавляє можливості отримання коштів для 

повернення вкладів відповідній групі вкладників. І це при тому, що саме 

економічний настрій цієї групи вкладників, яку умовно називають «200+», має 

найбільш серйозне значення не лише з точки зору соціальної рівноваги або 

соціального спокою, а й з погляду збереження надважливої можливості для 

кредитування економіки банківською системою [124]. 

На жаль, подібні факти неповернення коштів вкладникам групи «200+» ми 

неодноразово могли спостерігати і під час банківської кризи 2014–2015 рр., за час 

якої на рахунках закритих фінансових установ фізичні особи втратили 

щонайменше 134 млрд грн, а юридичні – понад 300 млрд грн, з яких понад 

75 млн грн втратили благодійні організації. Загалом, за підрахунками експертів, 

масові факти доведення комерційних банків до неплатоспроможності в 2014–

2016 рр. «коштували» нашій державі приблизно 400 млрд грн [215, с. 151]. 

Оцінюючи суспільну небезпеку доведення банку до неплатоспроможності, 

не можемо не відмітити і те, що за три роки з моменту банкрутства лише одного 

АТ «Дельта Банк» десять ошуканих вкладників цієї установи закінчили своє 

життя самогубством через неможливість повернення коштів, які часто збиралися 

родинами протягом всього життя [159]. 

Аналізуючи суспільну небезпеку злочинів, пов’язаних із банкрутством5, 

фахівці звертають увагу на те, що вона полягає не лише в заподіянні майнової 

шкоди кредиторам, державі, іншим особам (наприклад, працівникам підприємств-

банкрутів), а й у підриві засад кредиту. Адже посягаючи на інтереси кредиторів, 

інвесторів, злочини, що охоплюються поняттям банкрутства, коливають довіру в 

господарських стосунках, позбавляють економіку важливого фінансового джерела 

– кредитів та інвестицій [68, с. 593]. Погоджуючись із висловленою точкою зору, 

додамо, що ще більшої актуальності вона набуває саме в контексті оцінки 

суспільної небезпеки посягання, передбаченого ст. 218-1 КК України.  
                                                      

5 Нагадаємо, що в первинній редакції чинного КК України до системи злочинів, пов’язаних із банкрутством, 

входило відразу чотири склади злочинів, передбачених статтями 218–221 КК України. 
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У першу чергу це пояснюється тим, що, спричиняючи майнову шкоду 

кредиторам або державі, аналізований делікт продукує і настання іншого, 

подекуди ще більш небезпечного для держави та її фінансової системи наслідку – 

тотальну недовіру до банківської системи, забезпечення стабільності якої не 

випадково визнається стратегічним і завжди актуальним завданням будь-якої 

суверенної та правової держави [38, с. 255; 234, с. 454]. Адже добре відомо, що 

банківська система полюбляє тишу та є особливою чутливою до будь-яких 

потрясінь і водночас (з-поміж інших секторів економіки) вирізняється чи не 

найбільшою залежністю від можливості отримання стабільного доступу до 

кредитних ресурсів. Як з цього приводу слушно зазначають О.О. Дудоров і 

Р.О. Мовчан, втрата довіри до банківської системи призводить до вилучення 

вкладниками коштів, неможливості залучення у вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб, здорожчання іноземних кредитів для вітчизняних 

банків тощо. Такі наслідки унеможливлюють виконання банками своїх функцій, 

включаючи кредитування реального сектору економіки, що з урахуванням зв’язку 

банківської системи з усіма секторами економіки негативно відображається на 

фінансово-економічній ситуації в державі загалом [73, с. 82].  

Згадуються і резонні зауваження фахівців міжнародних організацій, під 

егідою яких здійснюється розроблення уніфікованих правил у сфері банкрутства. 

Йдеться про те, що спеціальне законодавство про банкрутство банків передусім 

повинно захищати цілісність фінансової системи, оскільки банки забезпечують 

належне функціонування платіжної системи будь-якої країни, а найбільш 

негативним наслідком неспроможності банків може стати так званий ланцюговий 

ефект, який спричиняє значні негативні зміни в економіці країни [20, с. 125]. 

Кращим же індикатором того, наскільки в українців зменшився рівень довіри до 

вітчизняної банківської системи, є дані про динаміку депозитів банків України за 

період 2014 р. – I кварталу 2015 р., тобто періоду, в який були зафіксовані пікові 

показники банкрутства банків. Так, станом на 1 січня 2014 р. в українських банках 

було сконцентровано 404,3 млрд грн депозитів у національній валюті України та 

29,4 млрд дол в іноземній валюті. А вже станом на 1 квітня 2015 р. цей показник 
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зменшився до суми 345,2 млрд грн та 16,6 млрд дол. відповідно. Нескладні 

математичні підрахунки засвідчують, що внаслідок масового банкрутства банків, 

зумовленого в т. ч. умисними протиправними діями пов’язаних із банком осіб, 

відтік депозитів із банківської системи за досліджуваний період склав 

59,1 млрд грн (15,7 %) у національній валюті та 12,8 млрд дол. (43,5 %) в 

іноземній валюті. І це при тому, що ще в 2013 р. обсяг банківських депозитів 

збільшився на 17,3 %, у т. ч. гривневі депозити зросли на 31,6 % [43; 13; 65]. 

Такі надвисокі показники відтоку депозитів (особливо в іноземній валюті) 

призвели до того, що багато українських банків гостро відчули проблему з 

ліквідністю, яка лише посилювалась через те, що з початку 2014 р. в Україні 

послідовно підвищувалась облікова ставка НБУ, котра з 4 березня 2015 р. досягла 

непідйомних для абсолютної більшості банків 30 % річних (для порівняння: до 

15 квітня 2014 р. цей показник становив лише 6,5 % річних, а сьогодні (з 2 березня 

2018 р.) визначений на рівні 17 % [178]), що зробило практично неможливим 

залучення грошових коштів у НБУ. Зазначене відбувалося на тлі ініційованого 

самим регулятором значного посилення вимог до функціонування банків, які в 

першу чергу були пов’язані з необхідністю підвищення нормативів ліквідності.  

Як наслідок усіх цих процесів, у вітчизняній банківській системі утворилось 

своєрідне замкнуте коло ланцюгових реакцій: банкрутство банків провокувало 

масовий відтік депозитів; своєю чергою, масовий відтік депозитів призвів до 

проблем банків із ліквідністю, які посилювалися й через підвищення облікової 

ставки НБУ; проблеми з ліквідністю призводили до нової хвилі банкрутств банків, 

багато з яких, будучи нездатними виконати нові (підвищені) нормативи 

стабільності, визнавались НБУ проблемними та неплатоспроможними.  

Слід пам’ятати і про те, що доведення банку до неплатоспроможності, 

позбавляючи працівників робочих місць, збільшує масштаби безробіття в країні. 

Так, за даними НБУ, в 2014 р. штат банківських працівників скоротився на 

52,1 тис. осіб, в 2015 р. – на 44,7 тис. осіб, а в 2016 р. – ще на 9,6 тис. осіб [28]. 

Всі наведені аргументи дають підстави стверджувати, що важливість 

суспільних відносин, охоронюваних за допомогою ст. 218-1 КК України, є 
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достатньою для встановлення кримінальної відповідальності за посягання на них. 

Більше того: проведений аналіз дозволяє констатувати не лише очевидну 

необхідність кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин, а й 

дає підстави ставити питання про необхідність криміналізації будь-яких проявів 

доведення банку до неплатоспроможності – незалежно від розмірів завданої при 

цьому матеріальної шкоди.  

У кримінальному праві загальновизнаною є думка про те, що поруч із 

об’єктом одним із головних показників суспільної небезпеки злочину є його 

наслідки. Через це вивчення взаємозв’язку злочинних наслідків із суспільною 

небезпекою злочину необхідно, по-перше, для точного встановлення суспільної 

небезпеки злочину і, по-друге, для більш глибокого розуміння природи суспільної 

небезпеки діяння та самих злочинних наслідків [158, с. 33].  

На думку В.В. Мальцева, безпосередній (прямий) вплив злочинних 

наслідків на суспільну небезпеку злочину відбувається на трьох напрямах 

(варіантах). 

1. Існують ситуації, коли суспільно небезпечні наслідки виступають 

основною об’єктивною передумовою кримінальної відповідальності за те чи інше 

діяння. Певні суспільні відносини лише настільки оголошуються об’єктом 

кримінально-правової охорони, наскільки вони захищаються від спричинення їм 

тієї чи іншої шкоди. І, навпаки, певні діяння лише тому визнаються злочинними, 

що вони спричиняють чи можуть спричинити шкоду суспільним відносинам. У 

цьому плані суспільно небезпечні наслідки виступають визначальним моментом 

злочинності чи незлочинності конкретної поведінки, а також домінують над 

іншими елементами суспільної небезпеки злочину. 

2. Як елемент структури суспільної небезпеки діяння злочинні наслідки 

тісно пов’язані з іншими її елементами. Саме в цьому сенсі підсумковий рівень 

суспільної небезпеки злочину являється сумою суспільно небезпечних показників 

всіх елементів її структури. 

3. Наслідки нерідко виступають межею, що відділяє злочинну поведінку від 

незлочинної. Причому можливі два варіанта впливу суспільної небезпеки 
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наслідків на правопорушення: 3.1) суспільна небезпека правопорушення без 

настання певних шкідливих наслідків є настільки малою, що саме по собі діяння 

не може вважатися злочинним; 3.2) відсутність шкідливих наслідків інколи є 

показником малозначності діяння [158, с. 34, 36–37]. 

У випадку з криміналізацією діяння, передбаченого ст. 218-1 КК України, 

можемо спостерігати своєрідну комплексну ситуацію. Так, проміжні суспільно 

небезпечні наслідки (віднесення банку до категорії неплатоспроможних) 

виступають основною об’єктивною передумовою кримінальної відповідальності 

за аналізоване діяння (варіант 1). Водночас суспільна небезпека доведення банку 

до неплатоспроможності визнається недостатньою для визнання його злочинним і 

лише факт настання передбачених у диспозиції ст. 218-1 КК України похідних 

суспільно небезпечних наслідків (завдання великої матеріальної шкоди державі 

або кредитору) підвищує суспільну небезпеку розглядуваного правопорушення та 

доводить її до рівня, притаманного злочинам (варіант 3.1). Таким чином, 

суспільно небезпечні наслідки відіграють дуже важливу роль в оцінці суспільної 

небезпеки доведення банку до неплатоспроможності.  

Водночас маємо констатувати, що у ст. 218-1 КК України в черговий раз 

знайшла свій вияв одна з фундаментальних проблем, притаманних чинному КК 

України, – довільності кількісних (вартісних) критеріїв злочинності діянь, без 

вирішення якої, за влучним висловом О.О. Дудорова, годі й вести мову про 

соціальну обумовленість кримінально-правових заборон [70, с. 46]. Зокрема, у 

контексті розгляду питання про соціальну обумовленість криміналізації доведення 

банку до неплатоспроможності виникає принаймні два взаємопов’язаних питання. 

По-перше, чому кримінальна відповідальність настає лише за ті дії, які завдали 

матеріальної шкоди саме на суму 10 тис. НМДГ і більше? По-друге, невже 

суспільна небезпека доведення банку до неплатоспроможності, яке не спричинило 

такої величезної матеріальної шкоди (на сьогодні ця сума дорівнює 8 млн 

810 тис. грн), не володіє рівнем суспільної небезпеки, достатнім для визнання його 

злочинним? Особливо ця обставина дивує через те, що в загальній (щодо ст. 218-

1) нормі – ст. 219 КК України «Доведення до банкрутства» – 
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криміноутворювальний «поріг» є значно нижчим (лише 500 НМДГ).  

Безумовно, вирішення цих питань, як і поставленого раніше питання про 

необхідність конструювання досліджуваного складу злочину як формального, має 

дуже важливе значення, у т. ч. для формування нашої позиції щодо соціальної 

обумовленості криміналізації доведення банку до неплатоспроможності. Однак, 

зважаючи на те, що воно потребує поглибленого аналізу суспільно небезпечних 

наслідків злочину, у межах цього підрозділу дисертації вважаємо за доцільне 

обмежитись постановкою вказаних проблем (до їхнього розв’язання ми 

повернемось у підрозділі 2.2 роботи). 

Крім об’єкта та суспільно небезпечних наслідків, на суспільну небезпеку 

аналізованого діяння впливає і така об’єктивна ознака, як форма злочинного 

діяння. Цей висновок ґрунтується на буквальному тлумаченні положень 

диспозиції ст. 218-1 КК України, в якій кримінальна відповідальність за доведення 

банку до неплатоспроможності пов’язується лише з діями зазначених у статті 

суб’єктів. Це свідчить про те, що, на думку законодавця, доведення банку до 

неплатоспроможності, яке стало наслідком бездіяльності пов’язаних з банком 

осіб, не володіє ступенем суспільної небезпеки, достатнім для визнання його 

злочинним. Однак не всі фахівці поділяють таку позицію вітчизняних 

парламентаріїв. 

Зокрема, з обґрунтованою, на наш погляд, критикою відповідної 

законодавчої конструкції виступає О.Є. Звірко. Юрист звертає увагу на те, що 

довести банк до неплатоспроможності можна не лише умисними діями, а й 

умисною бездіяльністю, наприклад, невиконанням встановлених нормативів і 

нормативних актів (обмежень) НБУ. Зважаючи на це, фахівець пропонує вказати у 

вдосконаленій ст. 218-1 КК України і на умисну бездіяльність [103]. Розглядаючи 

перспективи застосування ст. 218-1 КК України, О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан 

також відмічають, що одним із факторів, який здатен спровокувати низьку 

ефективність останньої, може стати «успадковане» від ст. 219 КК України 

неохоплення об’єктивною стороною складу злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, «чистої» бездіяльності [73, с. 109]. 
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На можливість доведення банку до неплатоспроможності не лише діями, а й 

бездіяльністю вказує й молдовський правник В.А. Статі. При цьому він 

посилається на відповідний позитивний досвід законодавця, який у ч. 3 ст. 252 КК 

Республіки Молдови передбачив відповідальність за умисні дії чи бездіяльність 

адміністратора, яка призвела до неспроможності банку. Більше того: розкриваючи 

зміст зазначеного діяння, молдовські парламентарії в цій же нормі вказали й на 

один із конкретних проявів подібної бездіяльності – нестягнення боргових 

зобов’язань фінансової установи в кінці строку. І хоч, ураховуючи прикінцеву 

вказівку на спричинення неспроможності іншим чином всупереч належному 

управлінню, В.А. Статі констатує, що подібний казуїстичний перелік має, скоріш 

за все, не обмежувальний, а ілюстративний характер, загалом дослідник схвально 

оцінює подібний законодавчий досвід [219]. 

Тут хотілося б ще раз нагадати, що, незважаючи на наявність поодиноких 

публікацій, загалом у вітчизняній кримінально-правовій доктрині спостерігається 

відчутний брак досліджень, присвячених аналізованій у дисертації проблематиці. 

Тому для формування власної позиції з розглядуваного питання (як і багатьох 

інших питань, пов’язаних із конструюванням норми про доведення банку до 

неплатоспроможності), ми вимушені звернутись до тих численних теоретичних 

здобутків вітчизняних авторів, які пов’язані з розв’язанням суміжного та давно 

відомого кримінальному праву питання про доцільність криміналізації 

«загального» доведення до банкрутства (ст. 219 КК України), вчиненого шляхом 

бездіяльності.  

Так, ще в 2003 р. О.О. Дудоров вказував на те, що, оскільки об’єктивна 

сторона доведення до банкрутства в силу прямої вказівки законодавця полягає 

лише в діях, диспозицією ст. 219 КК України не охоплюється, зокрема, відмова від 

укладання вигідних договорів, нездійснення передбачених законом заходів 

(подання претензій, позовів), спрямованих на стягнення дебіторської 

заборгованості, потурання розкраданню майна господарюючого суб’єкта, 

невиконання належних управлінських обов’язків (наприклад, особа не бере участі 

в роботі органу управління юридичної особи і тим самим умисно ухиляється від 



44  

прийняття рішення, здатного попередити настання стану стійкої фінансової 

неспроможності). У зв’язку з тим, що вказані та інші варіанти бездіяльності також 

здатні істотно погіршити фінансове становище суб’єкта господарської діяльності і 

врешті-решт викликати його стійку фінансову неспроможність, вчений 

висловлювався за заміну вживаного у ст. 219 КК України формулювання 

«вчинення дій» на словосполучення «вчинення діянь» [68, с. 611] (з аналогічними 

за змістом пропозиціями виступали Г.М. Зеленов та О.О. Круглова [104, с. 108; 

140, с. 112]).  

Іншу точку зору займає В.О. Улибіна. Дослідниця критикує позицію 

О.О. Круглової через те, що остання у своєму дисертаційному дослідженні 

начебто не погоджується із законодавцем та вважає, що доведення до банкрутства 

може бути вчинене шляхом поєднання як дій, так і бездіяльності. На думку ж 

В.О. Улибіної, оскільки головною метою для суб’єкта злочину, передбаченого 

ст. 219 КК України, є доведення до банкрутства та, як наслідок, уникнення 

майнової відповідальності перед кредиторами, найбільш закономірним та 

прискореним шляхом досягнення вказаних намірів є вчинення діяння у формі дії 

[243, с. 106]. При цьому В.О. Улибіна відзначає, що її позиція збігається з 

позиціями багатьох інших вчених (зокрема, О.О. Дудорова). 

Насправді погляди більшості дослідників (у т. ч. О.О. Дудорова) з 

досліджуваного питання збігаються з поглядами саме О.О. Круглової, а не 

В.О. Улибіної. Визнаючи, що положення чинного КК України не дозволяють 

притягувати до кримінальної відповідальності за бездіяльність, правники 

відмічають, що не виключаються випадки вчинення злочину, передбаченого 

ст. 219 КК України, шляхом поєднання як дій, так і бездіяльності [104, с. 108; 140, 

с. 112; 130, с. 335]. Г.М. Зеленов для підтвердження висловленої тези навіть 

наводить конкретні матеріали правозастосовної практики, які доводять, що при 

вчиненні злочинів у сфері банкрутства активна та пасивна поведінка нерідко 

поєднуються між собою. При цьому науковці жодним чином не заперечують тези 

В.О. Улибіної про те, що найбільш закономірним та прискореним шляхом 

доведення до банкрутства є вчинення діяння у формі дії, лише звертаючи увагу на 
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те, що до аналогічних суспільно небезпечних наслідків може призвести і злочинна 

бездіяльність суб’єктів. 

Аналіз відповідного зарубіжного досвіду свідчить про те, що все більше 

іноземних парламентаріїв також визнає необхідність криміналізації не лише 

активної, а й пасивної поведінки, яка призвела до банкрутства як суб’єктів 

господарської діяльності загалом, так і банків та інших фінансових установ 

зокрема. Так, крім згаданої ч. 3 ст. 252, у КК Республіки Молдови міститься ще 

відразу дві норми, пов’язані з кримінальною відповідальністю за доведення банку 

до неплатоспроможності. Зокрема, визнаючи суспільну небезпеку самого факту 

невиконання органами управління чи акціонерами банку своїх функцій, 

молдовський законодавець у межах окремої кримінально-правової заборони 

(ст. 239-1 «Збиткове чи шахрайське керівництво банком») передбачив  

відповідальність за сам факт неприйняття заходів, передбачених законом, 

постановами Національного банку Молдови чи статутом банку, у випадку 

реєстрації фінансових втрат чи існування загрози таких втрат, навіть якщо така 

бездіяльність не призвела до неплатоспроможності банку [238]. Не про дії, а про 

діяння йдеться й у ст. 239 КК Молдови «Порушення правил кредитування, 

політики по видачі позик чи правил надання страхового 

відшкодування/допомоги», п. «b» ч. 2 якої визнає злочинними згадані у назві 

статті діяння, які призвели до неплатоспроможності фінансової установи.  

У ч. 2 ст. 239 КК Казахстану також прямо вказується на те, що кримінально 

караними є не лише умисні дії, а й бездіяльність керівного працівника фінансової 

організації, банківського та (або) страхового холдингу тощо, які призвели до 

неплатоспроможності, що мала наслідком примусову ліквідацію фінансової 

організації [237]. Аналогічний підхід до визначення форми злочинного діяння 

демонструють і парламентарії багатьох інших країн, у кримінальному 

законодавстві яких наявні норми, присвячені регламентації відповідальності за 

«загальне» доведення до банкрутства. Зокрема, законодавча вказівка на дію як 

обов’язкову форму діяння, що має призвести до банкрутства, відсутня у ст. 490 

КК Бельгії [258], ст. 227-д КК Болгарії [260], ст. 217 КК Киргизстану «Умисне 
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банкрутство» [236], ст. 213 КК Латвії [261], ст. 209 КК Литви [262], ст. 196 КК РФ 

«Навмисне банкрутство» [241], ст. 211 КК Сан-Марино [265], ст. 270 КК 

Таджикистану «Злісне банкрутство» [239], ст. 258 КК Туркменістану «Навмисне 

банкрутство» [242], ст. 181-1 КК Узбекистану «Навмисне банкрутство» [240]. 

Отже, враховуючи відповідний іноземний досвід, а також те, що доведення 

банку до неплатоспроможності може бути спровоковане не лише діями, а й 

бездіяльністю пов’язаних з банком осіб, робимо висновок про необхідність заміни 

вживаного у ст. 218-1 КК України формулювання «вчинення дій» на 

словосполучення «вчинення діянь», які призвели до віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних. Доцільність криміналізації відповідної бездіяльності 

пов’язаних з банком осіб буде додатково обґрунтована в підрозділі 2.2 

дослідження. 

Крім іншого, запропоновані зміни узгоджуються з положеннями 

регулятивного (банківського) законодавства, зокрема, ч. 5 ст. 52 Закон від 

23 лютого 2012 р., в якій зазначено, що Фонд або уповноважена особа Фонду в 

разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або 

бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або 

пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи 

опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, 

заподіяної банку. Як бачимо, зазначені приписи, на відміну від ст. 218-1 КК 

України, передбачають однакові правові наслідки для дій і бездіяльності 

пов’язаних із банком осіб, які призвели до неплатоспроможності банку. 

Оскільки суспільна небезпека злочину є об’єктивно-суб’єктивною 

категорією, висновок про її наявність (відсутність) і рівень має робитися й з 

урахуванням суб’єктивних ознак діяння – його суб’єкта та суб’єктивної сторони. 

Вивчення впливу суб’єкта на суспільну небезпеку такого злочину, як 

доведення банку до неплатоспроможності, слід розпочати із застереження щодо 

того, що питання, чи є суб’єкт злочину складовою частиною (підсистемою) 

суспільної небезпеки діяння вирішується неоднозначно залежно від того, чи 

маємо ми справу з загальним або спеціальним суб’єктом. Слід погодитись із 
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Н.Ф. Кузнєцовою, котра пише, що кримінально-правові властивості загального 

суб’єкта злочину специфікують його як особу, яка вчинила злочин, і самі по собі 

вони є соціально нейтральними для суспільної небезпеки діяння (але не для 

покарання). Інша справа – спеціальний суб’єкт, без ознак якого або взагалі немає 

складів злочину, або немає кваліфікуючого діяння [146]. 

У випадку з криміналізацією доведення банку до неплатоспроможності ми 

маємо ситуацію, коли спеціальний суб’єкт (пов’язана з банком особа) є 

криміноутворювальною ознакою, за відсутності якої має констатуватися 

відсутність складу злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України. 

Наступним суб’єктивним критерієм суспільної небезпеки слід вважати 

суб’єктивну сторону злочину, яка впливає на суспільну небезпеку діяння не 

безпосередньо, а через об’єктивні ознаки, формуючи зміст діянь особи, котра їх 

вчиняє [142, с. 100]. Як слушно зазначає П.С. Берзін, законодавець визнає 

злочином не самі по собі об’єктивно суспільно небезпечні діяння, а дії вольові, 

тобто такі, що знаходяться під контролем свідомості й волі особи – дії винні [19, 

с. 139]. Зокрема, одним із головних критеріїв, які характеризують ступінь 

суспільної небезпеки, є форма вини, адже загальновизнано, що злочинам, 

вчиненим умисно, притаманний вищий рівень суспільної небезпеки порівняно зі 

злочинами, вчиненими з необережності. 

У диспозиції ст. 218-1 КК України прямо вказується на те, що злочинними 

визнаються лише умисні прояви доведення банку до неплатоспроможності, які 

вчинені з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах 

третіх осіб. Тим самим законодавець фактично сприйняв точку зору тих 

теоретиків, котрі вважають, що кримінально караним має визнаватися лише 

умисне банкрутство, а криміналізація необережного створення або збільшення 

неплатоспроможності фактично означатиме запровадження кримінальної 

відповідальності за саму підприємницьку діяльність [73, с. 102–103]. Однак, як і в 

ситуації з доцільністю (недоцільністю) криміналізації пасивних форм доведення 

до банкрутства, позиція законодавця із зазначеного питання також поділяється 

далеко не всіма науковцями.  
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Зокрема, О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан відмічають, що, незважаючи на 

іманентно ризиковий характер, притаманний будь-якому виду підприємницької 

діяльності, включаючи банківську, на сучасному етапі розвитку господарської 

діяльності кримінально-правовий механізм охорони прав кредиторів не може бути 

ефективним без наявності у своєму арсеналі можливості кримінальної 

відповідальності за необережні діяння, які призвели до неплатоспроможності 

суб’єктів, банкрутство яких (у кримінально-правовому сенсі цього поняття) несе в 

собі підвищену, порівняно з іншими суб’єктами господарювання, суспільну 

небезпеку – банків, містоутворюючих, стратегічних, особливо небезпечних 

підприємств тощо [73, с. 108]. Погоджуючись із наведеною аргументацією, 

вважаємо, що рівень суспільної небезпеки необережних проявів доведення банку 

до неплатоспроможності є достатнім для визнання їх злочинними (докладніше про 

це йтиметься у підрозділі, присвяченому суб’єктивній стороні аналізованого 

злочину). 

Наступним є принцип відносної поширеності діяння, який встановлює 

умовні нижню та верхню кількісну межу для діянь, що криміналізуються. Нижня 

межа в цьому разі полягає в тому, що відповідне діяння повинно бути більш чи 

менш поширеним, адже можлива повторюваність є необхідною властивістю 

діяння, яке відноситься законом до числа злочинних. З іншого боку, злочинна 

поведінка будь-якого роду за своєю суттю є поведінкою девіантною, яка 

відхиляється від реальних, об’єктивно існуючих соціальних норм. І через це вона 

не може бути ні всезагальною, ні навіть надзвичайно розповсюдженою. З цього 

приводу Г.О. Злобін відзначав, що якщо криміналізація одиничних «негативних» 

вчинків не має сенсу, оскільки не має регулятивного значення, то оголошення 

кримінально караними надмірно поширених діянь шкідливо саме з точки зору 

досягнення тих цілей, які ставляться як основні перед кримінальним законом. 

Через це надмірна поширеність діяння, навіть якщо воно становить суспільну 

небезпеку, є аргументом не за, а проти криміналізації [180, с. 219]. 

Раніше, спираючись на загальнодоступну інформацію, зокрема, офіційну 

звітність НБУ, ми вже наводили дані щодо того, що лише за період з березня 
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2014 р. по березень 2015 р. тимчасова адміністрація була введена в 48 банках, з 

яких 47 згодом було ліквідовано, що і стало головним приводом для 

криміналізації доведення банку до неплатоспроможності. Однак при розгляді 

принципу відносної поширеності діяння нас у першу чергу цікавить інформація 

про те, скільки з цих 48 епізодів банкрутства банків були викликані умисними 

діями відповідних суб’єктів, тобто саме доведенням до неплатоспроможності.  

Зрозуміло, що, на відміну від попередньої, точну кількість таких випадків 

назвати неможливо. Пояснюється це тим, що факт доведення банку до 

неплатоспроможності може бути підтверджений лише судом у кримінально-

процесуальному порядку, адже лише за ці дії передбачено кримінальну 

відповідальність6. З урахуванням же складності доведення винуватості, яка 

посилюється через вказівку в чинній редакції ст. 218-1 КК України на виключно 

умисну форму, сподіватись на те, що статистика відповідних судових рішень буде 

об’єктивним відображенням реальної кількості випадків доведення банку до 

неплатоспроможності, вочевидь не варто. Для підтвердження наших слів 

зазначимо, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень ми не знайшли 

жодного рішення, яким би особа визнавалась винуватою в умисному доведенні 

банку до неплатоспроможності (ні за ст. 219, ні за ст. 218-1 КК України). Таким 

чином, якби ми спирались на відповідні дані, то мали б констатувати, що в Україні 

взагалі відсутні прояви умисного доведення банку до неплатоспроможності, що 

навряд чи відповідає дійсності. За таких обставин єдиними, хоч і далекими від 

бажаної достовірності, мірилами поширеності фактів доведення банку до 

неплатоспроможності залишаються два джерела даних: 1) інформація про 

кількість збанкрутілих банків; 2) інформація про кількість відкритих 

кримінальних проваджень за ст. 218-1 КК України та заяв ФГВФО до 

правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, які в абсолютній більшості випадків і стають 

приводами для відкриття відповідних проваджень. 

                                                      
6 Нагадаємо, що відповідно до КУпАП (статті 166-5, 234-3) НБУ у рамках розгляду справи про 

адміністративні правопорушення може констатувати лише той факт, що дії відповідних суб’єктів призвели до 

віднесення банку до категорії проблемних. 
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Щодо першого зі згаданих умовних показників, то ми вже відзначали, що в 

період з 1998 по 2017 рр. в Україні загалом було ліквідовано 148 банків, 88 з яких 

– з 2014 по 2017 рр. [67]. Враховуючи високу ймовірність того, що, незважаючи на 

відсутність офіційного підтвердження, хоча б певний відсоток цих випадків став 

наслідком саме умисних дій відповідних суб’єктів, можемо зробити висновок про 

те, що цей пункт підтверджує достатню поширеність фактів доведення банку до 

неплатоспроможності. 

Але у світлі розгляду питання про поширеність аналізованого діяння, ще 

більш важливою та показовою є інформація про те, що, починаючи з моменту 

доповнення КК України ст. 218-1, органами досудового розслідування було 

відкрито 36 кримінальних проваджень за фактами доведення банку до 

неплатоспроможності. Не досить високі як для деяких інших видів злочинів 

показники насправді сприймаються зовсім інакше з урахуванням 

продемонстрованої вище суспільної небезпеки кожного випадку 

неплатоспроможності банку, а також того, що станом на 1 січня 2018 р. в Україні 

загалом налічувалося лише (у контексті кількості відкритих кримінальних 

проваджень) 82 банка. Відповідно, такі показники виглядають аномально 

високими. Причини того, чому, незважаючи на таку кількість відкритих 

кримінальних проваджень, жодне з них не було направлено до суду, будуть 

розглядатися далі. 

Отже, криміналізація доведення банку до неплатоспроможності відповідає 

принципу відносної поширеності діяння. Водночас деякі із зазначених даних 

змушують нас поглянути на існуючу ситуацію і дещо під іншим кутом зору.  

Зокрема, особливу увагу звертає на себе показник банкрутств банків до 

2014 р. – у середньому він складає 3,4 банка на рік. І це при тому, що в названу 

цифру входять не лише факти злочинного доведення банків до 

неплатоспроможності, констатації кожного з яких має передувати надскладний та, 

як показує існуюча практика, фактично нездійсненний процес доказування, а й 

прояви, так би мовити, природного банкрутства банків, пов’язаних з іманентно 

ризиковим характером їхньої діяльності. Тому при прогнозуванні потенційної 
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результативності дії ст. 218-1 КК України в наступні роки, в які, будемо 

сподіватись, все ж (рано чи пізно) остаточно вщухне банківська криза, у нас 

виникло питання: чи була, зважаючи на дані щодо середньорічного показника 

банкрутств банків до 2014 р., а також озвучену загальну кількість функціонуючих 

в Україні банків (82), потреба в доповненні КК України саме окремою 

спеціальною нормою, присвяченою регламентації відповідальності за доведення 

банку до неплатоспроможності? 

Як слушно зазначається в літературі, найчастіше мотивами створення 

спеціальної норми є істотна відмінність характеру і ступеня суспільної небезпеки 

окремих діянь, передбачених тією самою кримінально-правовою нормою, що 

зумовлює необхідність диференційованого регулювання відповідальності за їх 

вчинення. При цьому досягти такої мети за допомогою чинної загальної норми 

неможливо [52, с. 95]. «Інакше кажучи, – слушно резюмують О.О. Дудоров і 

Р.О. Мовчан, – для з’ясування того, наскільки обґрунтованим було рішення 

законодавця про доповнення КК України ст. 218-1, вирішальне значення має 

відповідь на таке питання: чи є відмінність між суспільною небезпекою, 

притаманною доведенню банку до неплатоспроможності, та суспільною 

небезпекою інших дій, які могли кваліфікуватися за ст. 219 КК України, 

достатньою та необхідною для диференціації кримінальної відповідальності за 

їхнє вчинення?» [73, с. 82]. 

Тут доречно нагадати, що дослідники відповідної проблематики довели, що 

порівняно зі «звичайними» незаконними діями в разі банкрутства вищий ступінь 

суспільної небезпеки притаманний не лише незаконним діям у разі банкрутства 

банків чи інших кредитних установ, а й аналогічним діям стосовно 

містоутворюючих, стратегічних та особливо небезпечних підприємств, у зв’язку з 

чим їх вчинення має відігравати роль кваліфікуючої ознаки відповідного складу 

злочину [23, с. 97–100; 21, с. 9–10; 25, с. 125; 123, с. 86]. О.О. Дудоров і 

Р.О. Мовчан також звертають увагу на те, що не менш вагомою (порівняно із 

суспільною небезпекою банкрутства банків) є суспільна небезпека банкрутства: 

особливо небезпечних суб’єктів підприємницької діяльності, припинення 
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діяльності яких потребує значних та довготривалих витрат, направлених на 

запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, 

навколишньому природному середовищу; страховиків – банкрутство останніх 

через тісний зв’язок банківського та страхового секторів економіки здатне 

викликати наслідки, подібні до тих, що настають при банкрутстві банків [73, 

с. 83–84]. 

Як зазначають згадані дослідники, проведений порівняльний аналіз санкцій, 

передбачених ст. 218-1 і ст. 219 КК України, дозволяє стверджувати таке: 

доведення банку до неплатоспроможності, яке завдало матеріальної шкоди 

державі чи кредитору на суму, яка в 10 тис. і більше разів перевищує НМДГ 

(ст. 218-1 КК України), визнається значно суспільно небезпечнішим посяганням, 

ніж «звичайне» доведення до банкрутства, яке спричинило аналогічні матеріальні 

наслідки. Водночас у всіх інших випадках, коли внаслідок досліджуваних діянь 

буде завдана матеріальна шкода в будь-якому розмірі – від 500 до 10 тис. НМДГ, 

більш суспільно небезпечним має визнаватися «звичайне» доведення до 

банкрутства (ст. 219 КК), оскільки у випадку настання подібних наслідків 

доведення банку до неплатоспроможності взагалі не буде визнаватися 

кримінально караним [73, с. 84–85]. 

Вирішити показану проблему можна двома шляхами: 1) або шляхом 

уточнення санкцій статей 218-1 та 219 КК України з метою приведення 

передбачених у них покарань у відповідність зі ступенем суспільної небезпеки 

певних діянь; 2) або шляхом об’єднання аналізованих норм і наступної 

диференціації відповідальності за найбільш суспільно небезпечні прояви 

доведення до банкрутства, включаючи доведення банку до неплатоспроможності. 

На нашу думку, враховуючи, з одного боку, доведену раніше приблизно 

однакову суспільну небезпеку банкрутства зазначених суб’єктів, а, з іншого, 

відверто низькі показники ефективності як ст. 218-1, так і ст. 219 КК України (тут 

принцип відносної поширеності діяння тісно переплітається з принципом 

процесуальної здійсненності переслідування), оптимальним є другий із 

запропонованих варіантів, над розробленням якого ми й будемо працювати в ході 
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написання наступних підрозділів дисертаційного дослідження. 

Далі зупинимось на такому принципі криміналізації, як принцип 

співмірності позитивних і негативних наслідків криміналізації. Добре відомо, що 

кримінальна відповідальність при її реалізації неминуче породжує низку 

негативних соціальних наслідків, серед яких – неправильне формування 

особистості засудженого, деформація міжособистісних відносин, порушення 

функціонування економіки тощо. Зокрема, на сторінках юридичної літератури 

зазначається, що кримінальний закон вражає не лише винуватого, а й ні в чому не 

винуватих членів його родини, позбавляє суспільство не лише від 

правопорушника, а й від учасника суспільного виробництва, розриває в 

засудженого корисні, необхідні соціальні зв’язки. Зважаючи на це, встановлення 

кримінальної відповідальності за певне діяння буде виправданим лише тоді, коли 

існуватиме впевненість у тому, що позитивні наслідки від криміналізації цього 

діяння істотно перевищать негативні наслідки застосування кримінально-

правових заходів [180, с. 220].  

Аналізуючи зазначений принцип, Н.О. Лопашенко звертає увагу на те, що 

першочергове значення його врахування має саме при криміналізації у сфері 

економічної діяльності. Авторка підкреслює, що корекція небажаної економічної 

поведінки шляхом встановлення кримінально-правової заборони доцільна і 

виправдана лише тоді, коли саме криміналізація принесе більше користі, ніж інші 

заходи впливу на цю поведінку, до яких, перш за все, слід відносити економічні 

заходи, передбачені цивільним, банківським, митним та іншим законодавством. 

Пріоритет у регулюванні економічної поведінки повинен завжди надаватися саме 

останнім [156, с. 293–294]. Та будемо відверті: напевне, не існує економічних 

заходів, які могли б зупинити, наприклад, недобросовісного директора банку, 

котрий вирішив ошукати кредиторів і довів до неплатоспроможності певну 

фінансову установу.  

Крім того, розмірковуючи над співмірністю позитивних та негативних 

наслідків криміналізації злочинів у сфері банкрутства, Г.М. Зеленов пише, що при 

посяганні на цивільні, у т. ч. майново-господарські зобов’язання завдається 
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матеріальна шкода не тільки кредиторам, а й державі, іншим особам (наприклад, 

працівникам підприємства-боржника), самому боржнику. За умов ринкової 

економіки підприємницька діяльність поєднується з ризиком заподіяння шкоди не 

лише самому підприємцю-боржнику, а й його контрагентам [104, с. 31]. На 

користь «позитивності» криміналізації доведення банку до неплатоспроможності 

свідчить і те, що в цій ситуації реалізація кримінальної відповідальності не 

призводить до розриву жодних економічних зв’язків та припинення 

функціонування банку – останнє вже фактично й так відбулося через злочинну 

поведінку відповідних суб’єктів. 

Зважаючи на сказане, слід визнати, що в ситуації з криміналізацією 

доведення банку до неплатоспроможності маємо саме той випадок, коли ступінь 

та характер суспільної небезпеки діяння свідчать про неможливість ефективної 

протидії цьому економічному за своєю суттю правопорушенню лише 

економічними заходами (зокрема, передбаченими банківським законодавством). 

Саме це змусило державу вдатись до кримінально-правових заходів реагування, 

позитивний ефект від яких, за умови дотримання й усіх інших принципів 

криміналізації (зокрема, принципу ненадмірності заборони) та належної роботи 

органів кримінальної юстиції, має значно перевершити ті потенційно можливі 

негативні суспільні наслідки, про які згадувалось вище. 

Принцип кримінально-політичної адекватності криміналізації вимагає, щоб 

кожна зміна кримінального закону піддавалась всебічному аналізу та попередній 

оцінці на предмет відповідності основним тенденціям соціальної політики 

суспільства. Зміст кожної зміни в законодавство про кримінальну відповідальність 

повинен більшою чи меншою мірою виражати загальні напрями кримінальної 

політики [180, с. 224, 226]. Як відомо, кримінальна політика знаходить своє 

вираження у відповідних державних програмах. Однак на сьогодні в Україні 

відсутні програми на кшталт існуючих раніше Концепції комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2006–2008 роки, Комплексної цільової програми 

боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки тощо. За таких умов (з урахуванням 

місце розташування аналізованої норми в системі Особливої частини КК 
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України), у нашому випадку потрібно відповісти хоча б на питання, чи відповідає 

криміналізація доведення банку до неплатоспроможності тенденціям (стратегії, 

програмі) розвитку вітчизняної політики у сфері кримінально-правової охорони 

господарської діяльності. 

Однак чи існує сьогодні в Україні хоча б умовна подібна стратегія (маємо на 

увазі не законодавчо оформлена)? Розмірковуючи над цим питанням, 

О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан зазначають, що звичними для кримінально-правової 

політики у сфері охорони господарської діяльності в сьогоднішній Україні є 

постійна зміна її векторів і суперечливість, внесення законодавчих змін без 

належного теоретичного обґрунтування і нерідко відсутність у цих новелах 

практичного сенсу. Все це дало підстави дослідникам констатувати, що за час дії 

чинного КК України у стінах ВРУ і на інших владних пагорбах так і не була 

сформована стратегія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за 

господарські злочини [72, с. 217, 259]. З урахуванням сказаного стає очевидним, 

що сьогодні, і до моменту розроблення ефективної стратегії розвитку 

законодавства про кримінальну відповідальність за господарські злочини, дати 

науково обґрунтовану відповідь на питання, чи порушує криміналізація доведення 

банку до неплатоспроможності принцип кримінально-політичної адекватності, 

проблематично. 

Маємо також відзначити, що іншою «стороною» показника реалізації 

аналізованого принципу є наукова обґрунтованість кожної норми. Тобто, 

приймаючи рішення про криміналізацію того чи іншого діяння, парламентарії 

мають спиратися на певне наукове підґрунтя, яке буде підтверджувати 

правильність відповідного кроку законодавців [167, с. 26]. До речі, серед причин 

недосконалості чинного законодавства про кримінальну відповідальність за 

господарські злочини вагоме місце посідає саме ігнорування рекомендацій 

кримінально-правової доктрини [72, с. 261].  

З одного боку, ідея диференціації кримінальної відповідальності за такий 

різновид доведення до банкрутства, як доведення банку до неплатоспроможності, 

неодноразово лунала з вуст вітчизняних науковців (про це згадувалось вище). 
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Проте при доповненні КК України ст. 218-1 народні депутати України не визнали 

за доцільне поцікавитись думкою наукової спільноти відносно обґрунтованості 

такого рішення та (у випадку позитивної відповіді на поставлене питання) його 

оптимального законодавчого оформлення. Тому загалом маємо констатувати, що 

при криміналізації доведення банку до неплатоспроможності відбулося часткове 

порушення принципу кримінально-політичної адекватності. 

Іншу групу принципів криміналізації складають системно-правові принципи 

криміналізації, тобто правила, які свідомо застосовуються при зміні Особливої 

частини кримінального законодавства, які випливають з існуючої системи 

позитивного права і забезпечують належне включення того чи іншого складу 

злочину в чинне кримінальне законодавство. Зміст цих принципів задається як 

існуючою системою кримінального законодавства, так і системою права загалом, 

адже кожна окрема норма Особливої частини кримінального закону повинна 

знаходитись у відношенні змістовного та логічного непротиріччя не лише з 

іншими кримінально-правовими нормами, а й з положеннями будь-якої іншої 

галузі права, а також міжнародно-правових зобов’язань, прийнятих на себе 

державою. Тому слід погодитись з думкою про те, що доволі логічним буде поділ 

системно-правових принципів криміналізації на дві групи – загальноправові та 

кримінально-правові [180, с. 227–228]. 

Згідно зі ст. 8 Основного Закону нашої держави Конституція України має 

найвищу юридичну силу. У цій правовій нормі підкреслюється, що закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на підставі Конституції України і мають 

відповідати їй. Зважаючи на це, криміналізація будь-якого діяння не повинна 

суперечити нормам Конституції України, у чому й полягає суть такого 

загальноправового принципу криміналізації, як принцип конституційної 

адекватності. Конституція проголошує, що кожен зобов’язаний неухильно 

додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших людей (ч. 1 ст. 68). Як відмічає Г.М. Зеленов, 

зазначене положення кореспондується з положеннями ст. 526 ЦК України і ч. 1 

ст. 193 ГК України, відповідно до яких цивільні, у т. ч. майново-господарські 
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зобов’язання мають виконуватися належним чином. Через це варто погодитись із 

висновком згаданого науковця про те, що забезпечення належного виконання 

цивільних зобов’язань, зокрема засобами кримінально-правової охорони 

відповідає принципу конституційної адекватності [104, с. 32]. 

Принцип системно-правової несуперечливості означає, що криміналізація 

суспільно небезпечного діяння має не суперечити іншим галузям права. Інакше 

кажучи, законодавець не може встановлювати кримінально-правову заборону дій, 

які дозволені іншими галузями права. Тут мова йде про зовнішні відносини та 

зв’язки кримінального права, які свідчать про його органічний зв’язок із правовою 

системою України в цілому, зокрема з конституційним правом, міжнародним 

правом та іншими галузями права, що регулюють позитивні правовідносини: 

цивільним, господарським, екологічним правом [182, с. 312]. 

Стосовно доведення банку до неплатоспроможності маємо зазначити, що 

інші галузі права не лише не дозволяють такі дії, а й прямо вказують на заборону 

їхнього вчинення. Зокрема, в ч. 5 ст. 58 Закону від 7 грудня 2000 р. вказується на 

те, що пов’язана з банком особа за доведення банку до неплатоспроможності несе 

цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. У зв’язку з 

цим сумнівною є теза Д.І. Горбатової про те, що «фактично за допомогою ст. 218-

1 КК України встановлюється кримінальна відповідальність за діяння, які не 

визнаються протиправними регуляторним законодавством» [53, с. 252]. Водночас, 

аналізуючи обґрунтованість доповнення КК України ст. 218-1, О.О. Дудоров та 

Р.О. Мовчан звертають увагу на те, що, крім зв’язків із галузями права, які 

регулюють так звані позитивні правовідносини, «зовнішня» системність 

кримінального права проявляється і у зв’язках з тими галузями права, якими 

передбачено інші (крім кримінальної) види юридичної відповідальності [73, с. 93]. 

У нашому випадку сказане передусім стосується адміністративної 

відповідальності, про яку згадується й у ч. 5 ст. 58 Закону від 7 грудня 2000 р. Та 

проаналізувавши положення КУпАП [118], можемо констатувати, що на сьогодні 

в Україні не передбачено адміністративну відповідальність за доведення банку до 

неплатоспроможності. Натомість у ст. 166-5 КУпАП встановлена відповідальність 
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за порушення банківського законодавства, законодавства, яке регулює переказ 

коштів в Україні, нормативно-правових актів НБУ або здійснення ризикових 

операцій, які загрожують інтересам вкладників банку чи інших кредиторів банку 

(далі – порушення банківського законодавства).  

Як зазначають О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан, внаслідок ухвалення Закону 

від 2 березня 2015 р. у зазначеній адміністративно-правовій забороні відбулися 

три основні зміни. Це: 1) уточнення кола суб’єктів адміністративного 

правопорушення за рахунок вказівки на «пов’язаних із банком осіб» замість 

«керівників банків»;  2) істотне посилення адміністративної відповідальності цих 

осіб: якщо до набрання чинності Законом від 2 березня 2015 р. за вчинення діянь, 

передбачених ч. 1 ст. 166-5 КУпАП, на них могло бути накладено адміністративне 

стягнення у виді штрафу від 100 до 1000 НМДГ, то зараз за вчинення фактично 

тих же діянь передбачається накладення штрафу від 2000 до 5000 НМДГ; 3) ще 

більше посилення адміністративної відповідальності зазначених суб’єктів за 

аналогічні дії, якщо вони призвели до віднесення банку до категорії проблемних. 

Ця ініціатива втілена в життя шляхом доповнення ст. 166-5 КУпАП новою 

(другою) частиною, санкція якої передбачає стягнення у виді штрафу від 5000 до 

10 000 НМДГ [73, с. 94].  

Проаналізувавши ці зміни на предмет їхньої координації та узгодженості з 

положеннями кримінального права, О.О. Дудоров і Р.О. Мовчан дійшли висновку 

про те, що в такому рішенні відсутні будь-які ознаки системності. По-перше, 

наслідком аналізованих нововведень стало те, що сьогодні адміністративна 

відповідальність за порушення банківського законодавства, які несуть лише 

потенційну загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є більш 

суворою, ніж кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства, яка 

настає за умови завдання державі чи кредитору матеріальної шкоди, яка в 500 і 

більше разів перевищує НМДГ (наявність у санкції ст. 219 КК України 

додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю до 3 років не може вплинути на зроблений 

висновок). Більше того: за вчинення дій, вказаних у ч. 2 ст. 166-5 КУпАП 
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(порушення банківського законодавства, яке призвело до віднесення банку до 

категорії проблемних), передбачено адміністративне стягнення у виді штрафу від 

5000 до 10 000 НМДГ. І це при тому, що віднесення банку до категорії 

проблемних, як це випливає зі ст. 75 Закону від 7 грудня 2000 р., також жодним 

чином не пов’язано з фактом спричинення матеріальної шкоди державі чи 

кредитору.  

По-друге, не викликає сумнівів, що віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних є більш суспільно небезпечним наслідком порушення 

банківського законодавства, ніж віднесення банку до категорії проблемних. Цей 

висновок ґрунтується на порівняльному аналізі, по-перше, критеріїв для визнання 

банку проблемним та неплатоспроможним, а по-друге, правових наслідків 

віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних, передбачених 

не лише Законом від 7 грудня 2000 р., а і Закон від 23 лютого 2012 р. Урешті-решт 

непрямим підтвердженням слушності зробленого висновку виступає і той факт, 

що законодавець у ст. 218-1 КК України встановив відповідальність за дії, які 

призвели до віднесення банку до категорії саме «неплатоспроможних», а не 

«проблемних» [73, с. 96–97]. 

Однак фахівці нагадують, що на сьогодні кримінальна відповідальність 

передбачена лише за доведення до банку до неплатоспроможності, якщо це 

завдало матеріальної шкоди кредитору або державі на суму, яка в 10 тис. і більше 

разів перевищує НМДГ. Як наслідок, таке діяння, як доведення банку до 

неплатоспроможності, яке не спричинило наслідки, вказані у диспозиції ст. 218-1 

КК України, і, тим більше, порушення банківського законодавства, яке призвело 

до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, не можуть розцінюватись 

як злочини [73, с. 97].  

Не завжди вказані діяння можуть кваліфікуватися і як адміністративне 

правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 166-5 КУпАП, адже в цій адміністративно-

правовій забороні йдеться про віднесення банку до категорії проблемних, а не 

неплатоспроможних. Наш висновок базується на тому, що відносини, які 

виникають із приводу віднесення банку до категорії проблемного та здійснення 
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комплексу заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до 

законодавства, фінансового оздоровлення або виконання програми капіталізації 

банку, не можна вважати відносинами неплатоспроможності банків [218]. 

У підсумку О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан констатують, що єдиною нормою, 

за якою можуть кваліфікуватися як «звичайні» випадки порушення банківського 

законодавства, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, 

так і випадки доведення банку до неплатоспроможності, які завдали кредитору 

або державі матеріальної шкоди на суму, меншу за 10 тис. НМДГ, залишається ч. 

1 ст. 166-5 КУпАП. Тому знову маємо нелогічну ситуацію: за порушення 

банківського законодавства, яке не завдало жодної матеріальної шкоди державі 

або кредитору, а лише призвело до віднесення банку до категорії проблемних, на 

пов’язану з банком особу незалежно від її психічного ставлення (умисного чи 

необережного) до можливості настання вказаних наслідків може бути накладено 

адміністративне стягнення у виді штрафу розміром до 10 тис. НМДГ; водночас за 

вчинення умисного, з корисливих або інших особистих мотивів доведення банку 

до неплатоспроможності, що спричинило матеріальну шкоду державі або 

кредитору на суму, наприклад, у 5 млн грн, на пов’язану з банком особу «в 

кращому випадку» може бути накладене адміністративне стягнення у виді штрафу 

розміром від 2 тис. до 5 тис. НМДГ [73, с. 96–99].  

Подібний приклад, але в контексті порівняння санкцій ст. 166-5 КУпАП і 

ст. 219 КК України, наводить й А.С. Скірка. Дослідник звертає увагу на те, що 

доведення до банкрутства, наприклад, містоутворюючого підприємства чи такого, 

який має велику заборгованість перед банком, тягне за собою штраф 

до 3 тис. НМДГ. Проте доведення банку до проблемного (ще не банкрута) тягне 

більш суворе покарання у розмірі до 10 тис. НМДГ. Тобто, – резюмує науковець, – 

простіше вчинити фіктивне банкрутство, не сплатити заборгованість за 

багатомільйонним кредитом та заплатити 3 тис. НМДГ, ніж працювати в банку, 

подати помилкову звітність і нести відповідальність у розмірі 10 тис. НМДГ [215, 

с. 150]. 

Наведені правниками аргументи переконливо доводять, що при 
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криміналізації такого діяння, як доведення банку до неплатоспроможності, були 

допущені грубі порушення принципу системно-правової несуперечливості 

криміналізації. Зроблені висновки демонструють необхідність негайного 

оновлення кримінального та адміністративного законодавства, яке сприяло б 

усуненню продемонстрованої колізійності норм. Однак, враховуючи ту обставину, 

що більшість цих змін пов’язана з необхідністю удосконалення законодавчого 

описання суспільно небезпечних наслідків як криміноутворювальної ознаки 

складу злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, конкретні пропозиції з цього 

приводу будуть озвучені в підрозділі 2.2 дисертації. 

Суть принципу міжнародно-правової необхідності та допустимості 

криміналізації розкривається через дві взаємопов’язаних складових. З одного боку, 

зміст цього принципу полягає в необхідності систематично проводити 

кримінальне законодавство у відповідність із прийнятими на себе державою 

міжнародними зобов’язаннями щодо боротьбі зі злочинністю, а з іншого – в 

обов’язковій попередній оцінці пропонованої зміни кримінального закону з 

позиції його відповідності названим обставинам [180, с. 231]. Значущість 

дотримання вказаного принципу криміналізації підкреслює той факт, що в Україні 

на законодавчому рівні закріплено положення про те, що чинні міжнародні 

договори України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, визнаються частиною 

національного законодавства. Демонструючи повагу до принципів міжнародного 

права, наша держава визнала, що якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються саме 

правила міжнародного договору (ст. 19 Закону України від 29 червня 2004 р. «Про 

міжнародні договори України» [202]). 

Однією з вимог, яку мала виконати Україна для відновлення співпраці з 

міжнародними фінансовими інституціями (передусім МВФ), була необхідність 

виявлення неналежної банківської практики в неплатоспроможних банках та 

офіційне розслідування цих випадків [196]. З урахуванням цієї обставини, а також 

проаналізованих міжнародних зобов’язань України, можемо констатувати, що 
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криміналізація доведення банку до неплатоспроможності відповідає принципу 

міжнародно-правової необхідності та допустимості криміналізації. 

Як свого часу відзначав Г.О. Злобін, загалом позитивна традиція 

правознавства розглядати матеріальне кримінальне право та кримінальний процес 

як відносно самостійні галузі права, науки та юридичні дисципліни має і деякі 

негативні наслідки. До їхнього числа належить, зокрема, недостатнє врахування 

практичних можливостей достовірного встановлення деяких елементів складу 

злочину, сформульованого кримінальним законом [180, с. 231]. Тому фахівець 

наголошував на тому, що однією з методологічних вимог до криміналізації 

конкретного виду діянь є те, щоб до прийняття остаточного рішення було всебічно 

обговорене питання, якими саме засобами доведеться доказувати відповідний 

злочин, наскільки ці засоби є законними та моральними і чи вдасться розкрити 

хоча б значну частину діянь, які криміналізуються, після того, як виникне 

припущення про вчинення злочинного діяння [180, с. 235], – тобто, було вирішено 

питання, чи не порушується в результаті криміналізації принцип процесуальної 

здійсненності переслідування. 

З моменту доповнення КК України ст. 218-1 вже пройшло більше ніж три 

роки – час, хоча доволі незначний, але достатній для того, щоб зробити хоча б 

перші проміжні висновки щодо ефективності аналізованої кримінально-правової 

новели, одним із показників якої є і відсоток розкриття злочинів. І висновки ці, на 

жаль, є вкрай невтішними: за вказаний період органи досудового розслідування не 

спромоглися направити до суду жодного з відкритих ними кримінальних 

проваджень за ст. 218-1 КК України, абсолютна більшість яких закривається через 

недоведеність наявності всіх ознак складу відповідного злочину. 

Видається, що наведені статистичні дані щодо «результативності» ст. 218-1 

КК України більш ніж красномовно демонструють, що при криміналізації 

доведення банку до неплатоспроможності були допущені істотні порушення 

принципу процесуальної здійсненності переслідування. Зокрема, вважаємо, що 

однією з головних детермінант продемонстрованої неефективності ст. 218-1 КК 

України є «успадкована» від ст. 219 КК України законодавча вказівка в ній 
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винятково на умисний характер злочину. На нашу думку, подібне описання ознак 

суб’єктивної сторони, особливо враховуючи іманентно ризиковий характер 

банківської діяльності, максимально ускладнює і зводить нанівець надскладний 

процес доведення ознак складу досліджуваного злочину. З цього приводу в 

літературі можна прочитати, що конструкція ст. 218-1 КК України фактично 

позбавляє суд, як і інші правозастосовні органи, можливості достовірного 

встановлення ознак суб’єктивної сторони складу передбаченого нею злочину і, 

відповідно, можливості винесення компетентного рішення у справі. Тим самим 

законодавець фактично створив усі «передумови» для поповнення за рахунок 

ст. 218-1 числа «мертвих» кримінально-правових норм [73, с. 108]. У подібному 

руслі розмірковують і деякі інші юристи, які наголошують на тому, що саме через 

те, що правоохоронцям потрібно доводити «умисність» доведення банку до 

неплатоспроможності, новий закон фактично не зможе працювати [177]. 

Переконані в тому, що, доповнюючи КК України ст. 218-1, парламентаріям 

варто було звернути увагу й на той факт, що серед причин неефективності 

загальної норми про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)7 науковці 

виділяли саме складність встановлення ознак суб’єктивної сторони. Зокрема, 

свого часу Г.М. Зеленов писав про те, що процес встановлення та доказування 

ознак суб’єктивної сторони доведення до банкрутства значно ускладнюється через 

необхідність доказування бажання особи довести суб’єкт господарської 

діяльності до банкрутства та неконкретизуючу вказівку у ст. 219 КК України на 

корисливі мотиви, іншу особисту заінтересованості або інтереси третіх осіб [104, 

с. 37]. Очевидно, що всі зазначені обставини зайвий раз підкреслюють 

необхідність удосконалення законодавчого описання ознак суб’єктивної сторони 

складу злочину «доведення банку до неплатоспроможності». 

Як зазначає М.І. Панов, системність кримінального права полягає у 

внутрішній єдності структурних елементів кримінального права як цілого, 

наявності між ними відносин і зв’язків, що характеризуються упорядкованістю, 

логічною узгодженістю і несуперечливістю. При цьому вказані відносини і зв’язки 
                                                      

7 За 2014–2016 рр. за ст. 219 КК України було відкрито 69 кримінальних проваджень, жодне з яких не було 

направлено до суду (лише одній особі було повідомлено про підозру). 
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можуть бути поділені на внутрішні та зовнішні. І якщо зовнішні відносини та 

зв’язки, які розглядались нами вище, свідчать про органічний зв’язок 

кримінального права з правовою системою України в цілому, то внутрішні 

відносини і зв’язки визначають кримінальне право як єдиний цілісний системний 

об’єкт, елементи якого повинні знаходитися у відносинах і взаємозв’язках 

координації, узгодженості і несуперечливості [182, с. 312]. У зв’язку із 

зазначеними властивостями кримінального права при криміналізації діянь повинні 

враховуватись і правила, які визначені внутрішніми закономірностями самої 

системи чинного кримінального законодавства, ті обмеження, які ця система 

покладає на включення до неї певних елементів [180, с. 235]. Мова йде про 

кримінально-правові системні принципи криміналізації. 

Принцип відсутності прогалин у законі і ненадмірності заборони означає, 

що при розгляді відповідності йому діяння, яке криміналізується, необхідно 

вирішити питання про вплив запропонованої новели на змістовну повноту 

системи: чи не створює вона нормативної прогалини або, навпаки, надмірності в 

системі чинного кримінального законодавства [180, с. 235]. 

Як зазначає Г.О. Злобін, застосування цього принципу на практиці 

видається не таким простим, як може видатися на перший погляд, адже аналіз 

системної доречності криміналізації діяння розуміє досить складне і різнобічне 

теоретичне обґрунтування. Та при цьому, незважаючи на всю складність оцінки 

системного значення зміни Особливої частини кримінального законодавства, є 

єдиний, хоч і достатньо елементарний критерій. Цей критерій полягає в 

позитивній відповіді на два питання: 1) чи змінилась у результаті появи новели 

міра відповідальності злочинця за яке-небудь із можливих діянь; 2) чи є ця зміна 

такою, на яку розраховував законодавець [180, с. 235].  

Аналіз пояснювальної записки до проекту Закону від 10 лютого 2015 р. 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 

пов’язаних із банком осіб» (далі – законопроект від 10 лютого 2015 р.), свідчить 

про те, що, на думку авторів відповідної законодавчої ініціативи, очікуваним 

результатом її реалізації мало стати посилення відповідальності пов’язаних із 
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банком осіб, насамперед керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників 

банку, інших власників істотної участі у банку, під час прийняття ними рішень, 

що впливають на фінансовий стан банку. Одним із засобів досягнення 

задекларованої мети мало стати запровадження кримінальної відповідальності 

вказаних вище осіб за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку 

до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди 

державі або кредитору. 

Визначивши мету законодавця, маємо повернутись до умовно першого із 

поставлених Г.О. Злобіним запитань, тобто з’ясувати, чи насправді в результаті 

доповнення КК України ст. 218-1 відбулися ті зміни міри відповідальності за 

доведення банку до неплатоспроможності, на які сподівалися ініціатори 

законодавчої ініціативи. 

1. На думку розробників законопроекту від 10 лютого 2015 р., одним із 

найважливіших наслідків його ухвалення як закону мало стати запровадження 

кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності. 

Максимально наближену до цієї точки зору позицію із зазначеного питання 

займала і В.О. Улибіна. Зокрема, ще до набрання чинності Законом від 2 березня 

2015 р. дослідниця писала, що існуюче кримінальне законодавство, зокрема 

ст. 219 КК України, не давало можливості притягувати до відповідальності за 

доведення банку до неплатоспроможності. Обґрунтовуючи своє припущення, 

науковець у першу чергу спиралась на існуючу, на її думку, відмінність між 

аспектами загальної та спеціальної неплатоспроможності, що унеможливлює 

поширення дії ст. 219 КК України на банківський сектор економіки [243, с. 120].  

Однак не всіма фахівцями така позиція сприймається як аксіоматична. Так, 

на думку Н.В. Тараби, і до прийняття аналізованих законодавчих змін дії винних 

осіб цілком могли бути кваліфіковані за статтями КК України, які присвячені 

шахрайству, доведенню до банкрутства тощо. Невисоку ефективність 

кримінально-правового механізму протидії проявам доведення банку до 

неплатоспроможності авторка в першу чергу пояснює не існуючими вадами 

законодавства, а відсутністю політичної волі і низьким рівнем кваліфікації слідчих 
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органів [221]. Схожу позицію займають і чимало інших фахівців [177; 186, с. 98; 

215, с. 149]. Сумніви щодо істинності наведеної вище характеристики 

законопроекту від 10 лютого 2015 р. висловлюють й О.О. Дудоров та 

Р.О. Мовчан. Вони озвучують переконання в тому, що пов’язані з банком особи і 

до доповнення КК України ст. 218-1 були спроможні нести як виконавці 

кримінальну відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності, адже 

такі дії могли кваліфікуватися за ст. 219 КК «Доведення до банкрутства». Свою 

позицію правознавці пояснюють тим, що за винятком уточненого кола 

спеціально-конкретних суб’єктів злочину інші ознаки складів злочинів, 

передбачених статтями 218-1 та 219 КК України, фактично є тотожними [73, 

с. 74].  

Крім відмінної термінології, до причин, які свідчили про неможливість 

застосування ст. 219 КК України до банківських установ, В.О. Улибіна відносила і 

нетотожність господарської та банківської діяльності. На думку юристки, цей 

факт свідчив про те, що законодавець при конструюванні диспозиції ст. 219 КК 

України нівелював та не прийняв до уваги аспекти спеціальної 

неплатоспроможності банків і тому правовідносини неплатоспроможності у сфері 

банківських відносин повинні отримати ще й кримінально-правове закріплення 

[243, с. 120]. Однак повністю погодитись і з цими аргументами В.О. Улибіної 

складно. Вступивши з цією авторкою у полеміку, О.О. Дудоров і Р.О. Мовчан 

переконливо і розгорнуто довели, що результаті ухвалення Закону від 2 березня 

2015 р. і доповнення КК України ст. 218-1 в основному відбулося не встановлення 

кримінальної відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності (як на 

цьому наголошували автори відповідної законодавчої ініціативи), а диференціація 

кримінальної відповідальності за рахунок виділення зі ст. 219 КК України 

найбільш суспільно небезпечних, на думку законодавця, дій та встановлення за 

їхнє вчинення більш суворої кримінальної відповідальності» [73, с. 81]. 

2. Іншим питанням, на яке маємо відповісти в контексті розгляду 

відповідності криміналізації доведення банку до неплатоспроможності принципу 

відсутності прогалин у законі й ненадмірності заборони, є питання, чи відбулося в 
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результаті доповнення КК України ст. 218-1 посилення відповідальності 

пов’язаних із банком осіб. Адже, як ми пам’ятаємо, саме досягнення цього 

результату було визначено ініціаторами ухвалення Закону від 2 березня 2015 р. як 

його кінцева мета, одним із інструментів досягнення якої мало стати доповнення 

КК окремою нормою, присвяченою регламентації відповідальності за доведення 

банку до неплатоспроможності. 

На перший погляд, може здатися, що позитивна відповідь на поставлене 

питання є більш, ніж очевидною, на що, зокрема, вказує порівняльний аналіз 

санкцій статей 218-1 та 219 КК України. Так, якщо за вчинення «звичайного» 

доведення до банкрутства передбачається призначення основного покарання у 

виді штрафу (це – вид покарання, який визнається найменш суворим в ієрархії 

покарань, передбачених ст. 51 КК України), то доведення банку до 

неплатоспроможності карається основним покаранням у виді обмеження волі на 

строк від 1 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Крім того, за 

вчинення злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, передбачено і додаткове 

покарання у виді штрафу, розмір якого (від 5000 до 10 000 НМДГ) є значно вищим 

порівняно з розміром штрафу як основного виду покарання, передбаченого в 

ст. 219 КК України (від 2000 до 3000 НМДГ). 

Однак, порівнявши не лише санкції, а й диспозиції норм, ми були вимушені 

змінити попередню оцінку результатів відповідних змін. Річ у тім, що, 

доповнивши КК України ст. 218-1, законодавець передбачив у цій кримінально-

правовій новелі значно вищий, порівняно зі ст. 219, показник великої матеріальної 

шкоди як криміноутворювальної ознаки складу злочину. Так, якщо «звичайне» 

доведення до банкрутства визнається (і визнавалось) злочинним за умови 

завдання державі чи кредитору шкоди, яка в 500 і більше разів перевищує НМДГ, 

то у випадку з доведенням банку до неплатоспроможності аналогічний показник 

шкоди був збільшений у двадцять разів – до суми, яка в 10 тис. або більше разів 

перевищує НМДГ. Таким чином, можемо констатувати доволі парадоксальний 

результат задекларованого «посилення» відповідальності за доведення банку до 

неплатоспроможності: якщо до доповнення КК України ст. 218-1 вчинене, 
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наприклад, керівником банку доведення відповідної фінансової установи до 

неплатоспроможності, яке завдало матеріальну шкоду в розмірі від 500 до 

10 тис. НМДГ, мало кваліфікуватися як злочин, передбачений ст. 219 КК України, 

то сьогодні (через значне підвищення мінімального порогу суспільно небезпечних 

наслідків як умови настання кримінальної відповідальності за доведення банку до 

неплатоспроможності) такі дії не визнаються злочинними. 

Отже, при криміналізації доведення банку до неплатоспроможності були 

допущені істотні порушення принципу відсутності прогалин у законі й 

ненадмірності заборони, адже: по-перше, і до ухвалення цього рішення значна 

частина пов’язаних із банком осіб була спроможна нести кримінальну 

відповідальність (як виконавці) за відповідні діяння; по-друге, результатом появи 

аналізованої кримінально-правової новели стало не лише очікуване посилення 

відповідальності пов’язаних із банком осіб, а й декриміналізація значного масиву 

діянь, за які до моменту набрання чинності положеннями Закону від 2 березня 

2015 р. вказані особи могли нести кримінальну відповідальність. 

Принцип визначеності та єдності термінології означає, що криміналізація 

будь-якого суспільно небезпечного діяння повинна здійснюватися у визначених з 

точки зору мови закону термінах – єдиних для Загальної та Особливої частин 

діючого кримінального законодавства. При цьому якщо властивості діяння, яке 

криміналізується, та умови настання відповідальності за нього не можуть бути 

виражені за допомогою звичної для кримінального законодавства термінології і 

вимагають нових понять, то ці поняття повинні бути визначені в самому законі 

[180, с. 238]. 

Проаналізувавши ст. 218-1 КК України, можемо констатувати, що при 

криміналізації доведення банку до неплатоспроможності не було допущено 

порушень розглядуваного принципу, адже в досліджуваній кримінально-правовій 

нормі вживаються або терміни, які є «звичними» для вітчизняного кримінального 

законодавства («дії», «умисне», «з корисливих мотивів»), або некримінально-

правові терміни, зміст яких розкривається за допомогою логічного тлумачення 

(«доведення») чи звернення до норм регулятивного законодавства (зокрема, Закон 
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від 7 грудня 2000 р.). Крім того, маємо відзначити і той позитивний факт, що зміст 

криміноутворювальних наслідків у вигляді «великої матеріальної шкоди 

кредитору або державі» було розкрито у ч. 1 примітки ст. 218-1 КК України. 

У спеціальних дослідженнях, присвячених проблематиці криміналізації 

діянь, підкреслюється, що одним із найбільш важливих принципів криміналізації є 

вимога повноти складу діяння, яке криміналізується.  

Завдяки Загальній частині КК України в законодавця при конструюванні 

фактично будь-якої новели відпадає необхідність перераховувати в ній всі 

елементи складу злочину. Тому зазвичай закон, що встановлює кримінальну 

відповідальність за вчинення певного діяння, називає лише об’єктивну сторону 

цього злочину, вказує на особливості інших елементів складу та кваліфікуючі 

ознаки діяння [180, с. 239–240]. З огляду на це, рішення про доповнення КК 

України ст. 218-1 слід визнати таким, що повністю відповідає зазначеному 

принципу, адже аналізована норма, з урахуванням положень Загальної частини 

КК України, за допомогою вказівки на об’єктивну та суб’єктивну сторону, а також 

ознаки спеціального суб’єкта в диспозиції самої статті містить усі необхідні 

елементи для конструювання складу злочину. 

Наявність наступного принципу криміналізації – принципу співмірності 

санкції та економії репресії – пов’язується з такою важливою властивістю 

кримінального права, як його справедливість. Характеризуючи зазначений 

принцип, слід пам’ятати, що в теорії кримінального права до аксіоматичних 

належать положення про те, що визнається справедливими і тому правомірним 

застосування більш суворого покарання за: посягання на більш цінний об’єкт; 

умисне діяння порівняно з необережним; діяння, що спричинило більшу шкоду, 

порівняно з діянням, що спричинило менш тяжкі наслідки; діяння, вчинені у 

співучасті, порівняно зі злочинами, що вчинені поодинці, тощо [180, с. 240–241].  

Після аналізу ст. 218-1 КК України стає очевидним, що при її 

конструюванні законодавцем було фактично проігноровано досліджуваний 

принцип криміналізації. У зв’язку з цим при застосуванні цієї норми створюються 

можливості для істотних порушень принципу справедливості, що ми далі і 
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продемонструємо на прикладі характеристики окремих його складових. 

Складова 1 – за умисне діяння повинно призначатись більше суворе 

покарання, ніж за аналогічне необережне діяння. Порушення цієї вимоги можемо 

констатувати, порівнявши санкції статей 218-1 і 367 КК України. Так, за злочин, 

передбачений ст. 218-1 КК України, передбачено основне покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі на строк від 1 до 5 років у той час, як за злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, передбачено основне покарання у виді 

позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Таким чином, спостерігаємо наявність 

парадоксальної та несправедливої ситуації – за необережне доведення банку до 

неплатоспроможності, яке може кваліфікуватись за ч. 2 ст. 367 КК України, 

передбачено більш суворе основне покарання ніж за аналогічні умисні дії, 

відповідальність за які настає згідно зі ст. 218-1 КК України.  

При цьому на зроблений висновок жодним чином не може вплинути і та 

обставина, що в ч. 2 ст. 367 КК України передбачено відповідальність за службову 

недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Пояснюється це тим, що згідно з ч. 4 

примітки ст. 364 КК України під тяжкими наслідками у ст. 367 слід розуміти такі 

наслідки, які лише у 250 і більше разів перевищують НМДГ. Водночас 

кримінальна відповідальність за умисне доведення банку до 

неплатоспроможності, передбачене ст. 218-1 КК України, настає лише в разі 

завдання матеріальної шкоди на суму, яка в 10 тис. і більше разів перевищує 

НМДГ. Отже, ще раз констатуємо: у результаті ігнорування законодавцем 

принципу співмірності санкції та економії репресії ми отримали ситуацію, коли за 

необережні дії, які спричинили неплатоспроможність банку та матеріальну шкоду 

на суму, яка в 250 разів перевищує НМДГ (ч. 2 ст. 367 КК України), може бути 

призначене більш суворе покарання, ніж за умисне доведення банку до 

неплатоспроможності, наслідком якого стало настання матеріальної шкоди на 

суму, наприклад, у 200 тис. НМДГ (ст. 218-1 КК України). 

Складова 2 – більш суворе покарання має призначатися за діяння, що 

спричинили більшу шкоду, порівняно з діянням, яке спричинило менш тяжкі 

наслідки, та за діяння, вчинені у співучасті, порівняно зі злочинами, які вчинені 
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поодинці. 

На нашу думку, порушення вказаних елементів принципу справедливості є 

ще більш очевидним, ніж попереднього, що в першу чергу пояснюється 

відсутністю у ст. 218-1 КК України кваліфікуючих ознак. Наслідком такого доволі 

незвичного як для Особливої частини КК України конструювання стало те, що 

при застосуванні аналізованої кримінально-правової заборони у правозастосовних 

органів відсутні жодні засоби для диференціації кримінальної відповідальності 

залежно від ступеня суспільної небезпеки конкретних проявів доведення банку до 

неплатоспроможності. Зокрема, чинна редакція ст. 218-1 КК України не дає 

можливості диференціювати відповідальність за доведення банку до 

неплатоспроможності: яке спричинило матеріальну шкоду на суму в 10 тис. і, 

наприклад, 100 і більше тис. НМДГ; яке вчинено однією пов’язаною з банком 

особою, та, наприклад, організованою групою; яке вчинене особою, яка раніше 

вчиняла аналогічний злочин, та особою, котра скоює подібний злочин вперше, 

тощо. Видається, що зазначені приклади доволі переконливо демонструють 

необхідність доповнення (у випадку її збереження) ст. 218-1 КК України новими 

частинами, в яких би передбачалась посилена відповідальність за кваліфіковані 

склади доведення банку до неплатоспроможності. 

Г.О. Злобін відзначає, що принцип економії репресії має і більш широке 

значення, яке лежить у площині міжгалузевих зв’язків кримінального права. 

Широке розуміння цього принципу може бути сформульоване як таке правило: 

криміналізація діяння доцільна лише тоді, коли немає і не може бути норми, яка 

достатньо ефективно регулює відповідні відносини методами інших галузей права 

[180, с. 241].  

Однак на початку цього розділу ми вже звертали увагу на те, що однією з 

найбільш характерних тенденцій законотворчості останніх років в Україні стало 

те, що при ухваленні рішення про криміналізацію певного діяння парламентарії 

далеко не завжди розглядають можливість протидії йому іншими, відмінними від 

кримінально-правових засобами. На жаль, певні прояви зазначеної негативної 

тенденції ми мали змогу спостерігати і при криміналізації доведення банку до 
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неплатоспроможності. Зокрема, мова йде про те, що, доповнюючи КК України 

окремою нормою, присвяченою регламентації кримінальної відповідальності за 

доведення банку до неплатоспроможності, законодавець не розглянув можливість 

встановлення хоча б (за умови відсутності кримінальної) адміністративної 

відповідальності за аналогічні за змістом діяння, які не спричинили передбачених 

у диспозиції ст. 218-1 наслідків. Як наслідок, ми отримали нелогічну ситуацію, 

коли чинним законодавством передбачено лише один вид відповідальності 

(кримінальна) за доведення банку до неплатоспроможності, причому відразу за 

вчинення цього діяння, яке спричинило велику матеріальну шкоду.  

Завершуючи аналіз соціальної обумовленості встановлення кримінальної 

відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності, маємо відзначити, 

що нерідко дослідниками на підтвердження доцільності криміналізації того чи 

іншого діяння наводиться той факт, що воно визнається злочинним у багатьох 

країнах світу. Однак у ході аналізу іноземного кримінального законодавства 

з’ясувалось, що парламентарії абсолютної більшості держав не знайшли підстав 

для виділення спеціальної норми про доведення банку до неплатоспроможності, 

регламентація відповідальності за яке «покладається» на загальні норми про 

доведення до банкрутства. І лише КК Казахстану (частини 2 та 3 ст. 243) та 

Молдови (ч. 3 ст. 252) можуть «похизуватися» наявністю окремих кримінально-

правових приписів, в яких описуються ознаки діянь, подібних за змістом до 

передбачених ст. 218-1 КК України. При цьому маємо зробити важливе 

уточнення: навіть у Казахстані та Молдові кримінальна відповідальність за 

доведення банку до неплатоспроможності передбачається не окремою 

спеціальною нормою, а в межах загальної норми про доведення до банкрутства (у 

Молдові – про умисну неспроможність). Видається, що відповідний іноземний 

досвід лише зайвий раз підтверджує недоцільність існування у вітчизняному 

кримінальному законодавстві окремої норми про доведення банку до 

неплатоспроможності (ст. 218-1 КК України), диференційована відповідальність 

за вчинення якого має бути передбачена в рамках загальної норми про доведення 

до банкрутства (ст. 219 КК України). 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізувавши соціальну обумовленість криміналізації доведення 

банку до неплатоспроможності, можна констатувати, що загалом у законодавця 

були достатні підстави та приводи для ухвалення цього рішення. Зокрема, 

головною підставою криміналізації досліджуваного діяння виступила 

необхідність стабілізації ситуації в банківській системі України, яка мала бути 

досягнута у т. ч. за рахунок встановлення кримінальної відповідальності 

пов’язаних з банком осіб за доведення банку до неплатоспроможності. На думку 

авторів відповідної законодавчої ініціативи, саме ризикові та неправомірні дії 

пов’язаних з банком осіб стали одним із головних чинників масового банкрутства 

вітчизняних банків у 2014 р. – першому кварталі 2015 р., яке, своєю чергою, має 

визнаватись тією подією (криміналізаційним приводом), яка, викликавши 

широкий суспільний резонанс, у подальшому переконала законодавця в 

доцільності доповнення КК України окремою нормою (ст. 218-1), присвяченою 

регламентації відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності. 

2. Криміналізація доведення банку до неплатоспроможності відбулася з 

дотриманням більшості соціальних та соціально-психологічних принципів 

криміналізації. Зокрема, доведено, що аналізованому діянню притаманний ступінь 

суспільної небезпеки, який є достатнім для визнання його злочинним. Водночас, 

за результатами дослідження принципу суспільної небезпеки, з’ясовано, що при 

встановленні кримінальної відповідальності за розглядуване посягання сталося 

необґрунтоване звуження обсягу криміналізації за рахунок вказівки в диспозиції 

ст. 218-1 КК України лише на умисні дії. Адже рівень суспільної небезпеки 

доведення банку до неплатоспроможності, яке стало результатом як пасивних (у 

формі бездіяльності), так і необережних діянь, є достатнім для встановлення 

кримінальної відповідальності за їхнє вчинення.  

3. Аналіз системно-правових принципів криміналізації засвідчив, що 

рішення ВРУ про доповнення КК України окремою нормою про відповідальність 
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за доведення банку до неплатоспроможності супроводжувалося численними 

порушеннями як загальноправових, так і кримінально-правових принципів 

криміналізації. Зокрема, мова йде про порушення таких принципів, як: системно-

правової несуперечливості криміналізації; процесуальної здійсненності 

переслідування; відсутності прогалин й ненадмірності заборони; співмірності 

санкції та економії репресії.  

Ця обставина, а також прогнозоване зменшення кількості банкрутств банків 

у наступні роки (принцип відносної поширеності діяння) схиляють до думки про 

те, що оптимальною моделлю законодавчого забезпечення кримінально-правової 

протидії випадкам доведення банків до неплатоспроможності є встановлення 

відповідальності за це діяння в рамках загальної кримінально-правової норми про 

доведення до банкрутства (ст. 219 КК України) з наступним виділенням у рамках 

останньої частини 2, присвяченої караності у тому числі доведенню банку до 

неплатоспроможності.  

Змістовне наповнення зазначеної моделі можливе лише за результатами 

аналізу складу злочину «доведення банку до неплатоспроможності», всебічному 

розкриттю об’єктивних і суб’єктивних ознак якого і присвячено наступні розділи 

дисертації.  
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО 

НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

 

2.1. Об’єкт доведення банку до неплатоспроможності 

 

Досліджуючи значення складу злочину для кримінально-правової 

кваліфікації, В.О. Навроцький підкреслює важливість дотримання певної 

послідовності у встановленні наявності його ознак, що насамперед слугує 

економії зусиль суб’єкта кваліфікації. Адже констатація того, що та чи інша 

ознака складу злочину відсутня, означає, що всього складу відповідного злочину в 

скоєному немає, а отже, усувається потреба аналізувати всі інші ознаки складу 

цього злочину [172, с. 93–94]. І, як свого часу справедливо зазначав 

В.М. Кудрявцев, оскільки кримінальний закон створюється для охорони певних, 

важливих для держави відносин, то об’єкт можливого посягання має бути 

визначений у першу чергу [141, с. 60]. Лише визначивши об’єкт злочину, ми 

можемо правильно оцінити його соціально-політичний зміст і суспільну 

небезпеку, правильно кваліфікувати злочинне діяння, відмежувати його від 

суміжних складів злочину, а також від суспільно небезпечних посягань, що не 

можуть бути визнані злочинними [222, с. 63]. Тому, приступаючи до аналізу 

складу злочину «доведення банку до неплатоспроможності», ми вирішили 

дотримуватись традиційного для кримінально-правових досліджень підходу, 

згідно з яким цей аналіз слід розпочинати зі встановлення об’єкту складу 

конкретного злочину. 

Заради справедливості відзначимо, що на сторінках юридичної літератури 

інколи можна зустріти і деякі інші позиції щодо послідовності алгоритму 

встановлення ознак складу злочину. Зокрема, перший розділ дисертаційного 

дослідження Л.В. Чорнозуб був присвячений характеристиці не об’єкта, а суб’єкта 

ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі [254, 
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с. 15–17]. Незважаючи на наявність певного раціонального зерна, вказаний підхід 

не отримав (можливо, поки що) підтримки серед вітчизняних криміналістів. 

Зважаючи на неабияку теоретичну та практичну значущість правильного 

встановлення об’єкта злочину, відповідна проблематика завжди належала (і 

належить донині) до числа активно досліджуваних. Та не дивлячись на велику 

кількість робіт, присвячених об’єкту злочину, питання, що саме необхідно під ним 

розуміти, є одним із найбільш дискусійних у кримінально-правовій науці. Всі 

погоджуються з тим, що об’єкт злочину – це те, на що посягає злочин. Однак 

суперечки виникають з приводу трактування того, що саме порушується 

злочином. 

За підрахунками В.К. Грищука, теорія кримінального права може 

«похизуватися» щонайменше вісьмома сучасними концепціями об’єкту злочину 

[60]. Звичайно, враховуючи таку велику кількість концепцій з одного боку, та 

встановлені обмеження щодо обсягу – з іншого, проведення повного та всебічного 

їхнього аналізу в рамках цього дисертаційного дослідження є навряд чи 

доцільним. Зайвість проведення подібного аналізу підкреслюється і тим, що 

різноманітні концепції об’єкта злочину були досить ґрунтовно розглянуті на 

сторінках юридичної літератури [5, с. 58–111; 148, с. 197–208; 126, с. 280–289]. 

Проаналізувавши різноманітні концепції об’єкту злочину, П.П. Андрушко 

дійшов до слушного, з нашої точки зору, висновку про те, що жодна з них не може 

вважатися єдино правильною, кожна з них має право на існування, оскільки має як 

позитивні, об’єктивно безспірні моменти, так і спірні чи неприйнятні моменти, 

перш за все з методологічної точки зору [5, с. 22]. У подібному руслі 

розмірковують і деякі інші правознавці (О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, 

Д.О. Калмиков), котрі зазначають, що складність і багатогранність розглядуваного 

поняття фактично унеможливлює створення універсальної концепції, придатної 

для точного визначення об’єкта будь-якого злочину [125, с. 20]. 

Зважаючи на сказане, в контексті розкриття проблем кримінальної 

відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності для нас не є надто 

принциповим, що ж саме необхідно розуміти під об’єктом злочину. Проте далі в 
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роботі ми будемо відштовхуватися від тієї позиції, що об’єктом злочину є 

суспільні відносини, охоронювані кримінальним законом. 

Для більш якісного аналізу об’єкта злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, ми вирішили скористатись науково обґрунтованою класифікацією 

об’єктів злочину, яка, за влучним висловом В.Я. Тація, сприяє більш повному 

з’ясуванню його сутності та соціально-правової значущості, дозволяє визначити 

вплив об’єкта на розвиток кримінального законодавства та удосконалення 

практики застосування діючих кримінально-правових норм у боротьбі зі 

злочинністю [223, с. 83]. 

У кримінально-правовій науці найбільшого поширення набула заснована на 

співвідношенні філософських категорій «загального», «особливого» та 

«окремого» триступенева класифікація об’єктів за «вертикаллю», згідно з якою 

виділяють загальний, родовий та безпосередній об’єкти злочину.  

Криміналізувавши таке діяння, як доведення банку до 

неплатоспроможності, законодавець розмістив відповідну норму серед норм про 

злочини у сфері господарської діяльності (розділ VІІ Особливої частини КК 

України). На сторінках юридичної літератури справедливо відмічається, що 

ставлення до назви цього розділу (далі – розділ VІІ) не може бути однозначним.  

З одного боку, ця назва, не відображаючи родовий об’єкт відповідних 

злочинів як основу побудови Особливої частини КК України, чітко не показує, які 

саме відносини поставлені під охорону за допомогою кримінально-правових 

норм, об’єднаних у вказаний розділ КК України. Очевидно і те, що приписи 

регулятивного законодавства (передусім ч. 1 ст. 3 ГК України, яка містить 

визначення господарської діяльності) не дозволяють визнавати господарськими 

частину відносин, охоронюваних розділом VII. Сказане стосується, наприклад, 

відносин, пов’язаних зі сплатою податкових і страхових внесків, а також 

приватизаційних відносин. Однак, з іншого боку, фахівці (зокрема, О.О. Дудоров) 

визнають, що назва розділу VІІ певною мірою виправдана, якщо мати на увазі, які 

досить різнопланові посягання виявились об’єднаними в одне ціле у ньому [69, 

с. 172]. Справді, навряд чи будь-який інший розділ Особливої частини КК України 
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може «посперечатися» з розділом VІІ за кількістю зосереджених у ньому 

різнопланових посягань, що, зокрема, виражається і у великій кількості видових 

об’єктів злочинів у сфері господарської діяльності (більш детально про це 

йтиметься далі). Враховуючи це, варто частково погодитись із висновком про 

виправданість та в деякій мірі навіть компромісність назви відповідного розділу.  

Та при цьому не можемо залишити поза увагою той факт, що парламентарії 

абсолютної більшості країн так званої «східної гілки» романо-германської 

правової сім’ї (колишні і теперішні соціалістичні країни) при виборі назв 

аналогічних за змістом розділів (глав) сприйняли позицію розробників 

Модельного КК для країн СНД [168] та відмовились від вказівки на «господарську 

діяльність» на користь більш загальних та, так би мовити, менш «зобов’язуючих» 

формулювань на кшталт «у сфері (проти) економічної діяльності», «у сфері 

(проти) економіки», «економічні злочини» або інколи навіть «у сфері народного 

господарства» (Білорусія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія, Латвія, 

Литва, Молдова, РФ, Таджикистан, Туркменістан).  

Доцільність зміни назви розділу VІІ на «Злочини у сфері (проти) економіки» 

або інші подібні назви визнають і деякі вітчизняні криміналісти.  

Так, Л.В. Павлик критикує формулювання «у сфері господарської 

діяльності» у першу чергу через те, що є декілька сфер господарської діяльності 

(виробництва, послуг, створення нематеріальних благ). Окрім цього, аналіз статей 

розділу VII переконав юристку в тому, що в ньому передбачені норми про 

злочини, які посягають на кожну із вищевказаних сфер господарської діяльності. 

У зв’язку з цим для позначення відповідного різновиду злочинних посягань 

науковець вважає доречним використання саме терміну «у сфері економіки» [181, 

с. 25, 26]. І.І. Митрофанов та Т.В. Гайкова необхідність зміни назви розділу VІІ на 

«Злочини проти встановленого порядку здійснення економічної діяльності» 

мотивують тим, що розглядувані злочини вчиняються як у сфері господарської 

діяльності, так і у сфері фінансової діяльності держави [163, с. 155]. 

Схожим чином необхідність використання формулювання «у сфері 

економічної діяльності» пояснює і В.О. Улибіна, зазначаючи, що поняття 
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економічна діяльність є всеохоплюючим, оскільки до його змісту входять всі види 

господарської діяльності та взаємовідносини з державними органами, у т. ч. і 

податковими [243, с. 89]. На думку Л.М. Демидової, у складі КК України 

необхідно виокремити новий розділ – «Злочини проти державних фінансів», 

одночасно перейменувавши розділ VII із «Злочини у сфері господарської 

діяльності» на «Злочини проти економіки» [64, с. 583]. 

Не вдаючись до детального аналізу обґрунтованості зазначених наукових 

позицій (зокрема, доволі спірною виглядає аргументація, наведена Л.В. Павлик), 

лише зазначимо, що якщо формулювання «у сфері господарської діяльності» 

здебільшого критикується через його невиправдану «вузькість», то вживання в 

назві розділу VІІ понять «економіка» або ж «економічна діяльність» багатьма 

спеціалістами не підтримується через зворотну властивість цих понять, а саме 

їхню надзвичайну «широкість» та «неоднозначність». 

Подібним чином розмірковують і О.О. Дудоров та Д.В. Каменський, на 

думку яких, назва «злочини проти економіки» не здатна (як і формулювання «у 

сфері господарської діяльності») претендувати на таку бажану для кримінального 

закону однозначність. Натомість вчені дійшли до висновку, що для позначення 

злочинів, відповідальність за які передбачена розділом VII, найбільше підходить 

поняття «злочини проти ринкової економіки», яке досить успішно проходить 

умовну перевірку на відповідність назви цієї структурної частини кримінального 

закону її змісту. Фахівці вважають, що в такий спосіб вдасться, крім усього 

іншого, уникнути «розмивання» одного з ключових розділів Особливої частини 

КК України внаслідок реалізації ідеї (вочевидь правознавці коментують ініціативи 

Л.М. Демидової) виокремлення розділу про відповідальність за фінансові злочини 

[74, с. 187–188]. 

До речі, слід звернути увагу на те, що, аналізуючи варіанти вдосконалення 

назви розділу VII, О.О. Дудоров та Д.В. Каменський замість звичного «Злочини у 

сфері ринкової економіки», пропонують формулювання «Злочини проти ринкової 

економіки». Пояснюючи своє рішення, криміналісти зазначають, що зворот 

«злочини проти…» є більш вдалим порівняно зі «злочинами у сфері…». Зміст цих 
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словосполучень є різним: зворот «у сфері» показує, що господарські злочини 

вчиняються безпосередньо під час (у процесі) реалізації законної господарської 

діяльності; водночас буквальне тлумачення звороту «проти господарської 

діяльності» дозволяє стверджувати про значно більший обсяг протиправної 

поведінки: тут головне, щоб відповідні посягання мали «антигосподарську» 

спрямованість. Використання звороту «проти господарської діяльності» (його 

аналогу) є більш доречним, оскільки дозволяє охопити випадки вчинення злочинів 

як поза сферою господарської діяльності, так і безпосередньо проти легального 

господарювання [74, с. 185]. Видається, що висловлені зауваження є слушними і 

мають бути враховані у процесі подальшого вдосконалення вітчизняного 

кримінального законодавства, незалежно від того, вказівка на які цінності 

фігуруватиме в назві відповідного розділу. 

Водночас дозволимо собі припустити, що навіть формулювання назви 

розділу VІІ як «Злочини проти ринкової економіки» навряд чи призведе до 

очікуваної О.О. Дудоровим та Д.В. Каменським однозначності кримінального 

закону. Так, намагаючись «звузити» поняття «злочини у сфері економіки 

(економічної діяльності)» за допомогою вказівки лише на «ринкову економіку», 

правознавці приєднуються до розуміння ринкової економіки як соціально-

економічної системи, яка, спираючись на принципи свободи підприємництва і 

вибору, розвивається на основі приватної власності і товарно-грошових відносин 

[74, с. 187]. Як бачимо, крім інших, одним із неодмінних атрибутів ринкової 

економіки є приватна власність. А це означає, що за умови позначення назви 

розділу VІІ як «Злочини проти ринкової економіки», розміщені в ньому норми 

мали б забезпечувати кримінально-правову охорону в т. ч. і відносин власності 

(зокрема, приватної). Зокрема, під визначення злочини проти ринкової економіки 

цілком підпадає, наприклад, привласнення майна державного підприємства 

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191 

КК України). Однак самі ж О.О. Дудоров та Д.В. Каменський визнають такий 

занадто широкий підхід, у межах якого, зокрема, злочини проти власності 

належать до економічних посягань, неприйнятним і з кримінально-правової точки 
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зору, адже він не дозволяє виокремити ту сферу відносин, яка, будучи 

врегульованою державою, охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання 

товарів і послуг серед невизначеної кількості учасників у процесі здійснення 

систематичної продуктивної діяльності і потребує належної кримінально-правової 

охорони [74, с. 187]. Крім того, за умови використання запропонованої вченими 

назви неодмінно постало б питання і про необхідність включення до відповідного 

розділу і цілого блоку інших кримінально-правових заборон, які сьогодні 

розміщені в інших розділах Особливої частини КК України (наприклад, 

статті 354, 368-3, 369-2 тощо), але також спрямовані проти засад ринкової 

економіки. 

Деякі заперечення назва розділу VII «Злочини проти ринкової економіки» 

викликає і у В.М. Бровка. Зокрема, дослідник відмічає, що в Україні на 

сьогоднішній день не створено ринкової економіки, а існує перехідна економіка, а 

отже, ринковій економіці не може бути заподіяна шкода або вона не може бути 

поставлена під загрозу заподіяння такої шкоди доти, доки вона не буде створена в 

Україні [26, с. 48; 27, с. 127–128]. 

Уважно проаналізувавши іноземний досвід та існуючі у вітчизняній 

кримінально-правовій доктрині позиції щодо назви розділу VІІ, ми дійшли до 

висновку про «приреченість» будь-якої спроби позначити таку назву єдиним 

поняттям, яке б абсолютно точно та правильно відображало зміст багатогранних 

суспільних відносин, поставлених під охорону відповідним розділом, при цьому 

не «звужуючи» і не «розширюючи» його. Через призму сказаного хотілось би 

звернути увагу на те, що, зважаючи на різноплановість посягань, які необхідно 

об’єднати в єдиному розділі про господарські (економічні) злочини, парламентарії 

деяких країн на законодавчому рівні закріпили поділ відповідної групи злочинів 

залежно від їхнього видового об’єкту.  

Так, у складі розділу ІІІ Особливої частини КК Узбекистану «Злочини у 

сфері економіки» було виділено окремі глави, присвячені регламентації 

відповідальності за «Злочини проти основ економіки», «Злочини у сфері 

господарської діяльності» та «Злочини, пов’язані з перешкодою, незаконним 



82  

втручанням у підприємницьку діяльність, та інші злочини, які посягають на права 

та законні інтереси господарюючих суб’єктів» (глави ХІІ–ХІІІ-1). 

Глава 21 Особливої частини Пенітенціарного кодексу Естонії «Винні діяння 

у сфері економіки» була поділена одразу на вісім розділів: «Незаконна 

господарська діяльність», «Винні діяння, пов’язані з комерційними 

товариствами», «Винні діяння, пов’язані з банкрутством та виконавчим 

провадженням», «Винні діяння у сфері податків», «Винні діяння, пов’язані з 

легалізацією (відмиванням) грошей», «Винні діяння у сфері обігу цінних паперів», 

«Винні діяння у сфері конкуренції» та «Винні діяння в партійній сфері». 

Болгарський законодавець взагалі розділив всі господарські в традиційному 

для нас розумінні злочини на дві глави: гл. 6 «Злочини проти господарства», у 

складі якої було виділено «Загальні господарські злочини», «Злочини проти 

кредиторів», «Злочини в окремих галузях господарства», «Злочини проти митного 

режиму» та «Злочини проти грошової та кредитної системи», та гл. 7 «Злочини 

проти фінансової системи», у структурі якої було виокремлено і злочини проти 

податкової системи. 

Однак, як ми знаємо, система Особливої частини КК України побудована за 

дещо іншими принципами і не передбачає поділу розділів на менш дрібні 

структурні одиниці.  

З огляду на сказане, доволі резонними нам видаються судження 

В.М. Бровка, котрий, враховуючи складність вибору єдиного конкретного 

поняття, яке б точно, однозначно та повно відображало родовий об’єкт 

розділу VII, дійшов до висновку про необхідність окреслення в цій назві всіх 

важливих сфер, що перебувають під охороною цього розділу КК, та не охоплюють 

одна одну [26, с. 49–50]. І проаналізувавши розділ VII та відповідну наукову 

літературу, дослідник припустив, що до таких сфер, крім господарської 

діяльності, відносяться сфери фінансової діяльності та приватизації, що дало йому 

підстави запропонувати таку редакцію назви розділу VII: «Злочини проти 

господарської, фінансової діяльності та порядку приватизації» [27, с. 128]. 

Утім, концептуально погоджуючись із міркуваннями В.М. Бровка, 
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вважаємо, що рекомендований ним варіант назви розділу VІІ потребує деякого 

уточнення. Зокрема, у нас викликає сумнів доцільність вказівки у назві 

відповідного розділу поруч із «фінансовою діяльністю» ще й на «порядок 

приватизації». Пояснимо свою позицію. 

Відповідно до чинного законодавства надходження від приватизації 

державного майна належать до джерел фінансування державного бюджету, а 

кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, згідно з 

Бюджетним кодексом України належать до джерел формування бюджету 

розвитку місцевих бюджетів. Враховуючи той факт, що бюджет держави є однією 

з визначальних ланок державних фінансів [226], приватизаційні відносини цілком 

можна визнавати якщо не частиною, то хоча б тісно пов’язаними з фінансовими 

відносинами. До речі, на сторінках економічної літератури також визнається той 

факт, що внаслідок приватизації істотні зрушення відбуваються й у сфері 

фінансових відносин, адже зменшуються обсяги державного сектору економіки, 

зростає величина фінансових ресурсів, які перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб [144]. 

При цьому ми усвідомлюємо, що супротивники обстоюваної нами позиції 

можуть апелювати щодо наявності лише опосередкованого зв’язку між 

фінансовими та приватизаційними відносинами. Утім якщо керуватись подібною 

логікою, то в назві розділу VІІ мало б згадуватись, зокрема, і про порядок 

переміщення предметів через митний кордон України, адже ухвалена у зв’язку 

набранням чинності Законом України від 15 листопада 2011 р. «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності» (далі – Закон від 15 листопада 

2011 р.) нова редакція ст. 201 КК України нині сформульована таким чином, що 

описувані в ній діяння далеко не завжди порушують фінансові чи господарські 

відносини. Однак зрозуміло, що якщо йти шляхом вказівки в назві розділу VІІ на 

всі видові об’єкти зосереджених у ньому посягань, то така назва набуде 

величезних розмірів, що навряд чи сприятиме виконанню основного її (назви) 

призначення – лаконічній передачі змісту суспільних відносин, які охороняються 
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відповідним розділом. 

Крім того, варто пам’ятати і про те, що кримінально-правову охорону 

безпосередньо приватизаційних відносин у розділі VІІ покликана забезпечувати 

лише одна норма – ст. 233 «Незаконна приватизація державного, комунального 

майна». Зважаючи на це, а також перманентну нестабільність вітчизняного 

кримінального законодавства про господарські злочини, внаслідок якої 

передбачене вказаною статтею діяння взагалі може бути декриміналізовано, 

вважаємо недоцільною вказівку на приватизаційні відносини у назві розділу VІІ. 

Зазначимо й те, що, незважаючи на різні (подекуди абсолютно протилежні) 

підходи до позначення «господарських» злочинів, в Особливій частині жодного з 

проаналізованих нами КК іноземних держав ми не змоги відшукати розділ (главу), 

у назві якого згадувалося б про «приватизаційні відносини». 

Отже, з урахуванням представлених аргументів ми дійшли до висновку про 

те, що назву розділу VІІ доцільно викласти в такій редакції: «Злочини проти 

господарської та фінансової діяльності» [37, с. 191].  

Як відомо, у більшості випадків родовий об’єкт злочинів знаходить свій 

вираз саме у назві того чи іншого розділу Особливої частини КК України. 

Враховуючи такий тісний зв’язок між назвою та родовим об’єктом злочинів, не 

дивним є те, що питання про загальне визначення (з якого, власне, і витікає 

родовий об’єкт) та класифікацію злочинів, відповідальність за які передбачена 

розділом VІІ, викликає в кримінальному праві не менш жваві дискусії, аніж 

питання про назву відповідного розділу. 

Зокрема, у різних дослідженнях родовий об’єкт злочинів у сфері 

господарської діяльності визначається як: 

– господарський механізм держави [22, с. 131];  

– суспільні відносини у сфері господарської діяльності [131, с. 185]; 

– суспільні відносини, які складаються у сфері господарської діяльності на 

підставі справедливих ринкових умов і охороняються державою в інтересах 

всього суспільства й окремих його суб’єктів [209, с. 7]; 

– суспільні відносини у сфері економіки (економічної діяльності) [185, с. 5]; 
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– весь конгломерат відносин, що складаються в процесі руху коштів, речей, 

прав, дій у сфері цивільного обороту країни [188, с. 403] тощо. 

Однак, проаналізувавши існуючі підходи до вирішення розгляданої 

проблематики, О.О. Дудоров дійшов до логічного, з нашої точки зору, висновку 

про те, що, даючи підсумкове визначення злочинів у сфері господарської 

діяльності, не слід використовувати узагальненні формулювання типу «ринкова 

система господарювання», «господарський механізм держави», «нормальне 

функціонування системи господарювання», «сфера господарювання» тощо, які 

вимагають подальших тлумачень і роз’яснень. Натомість, на думку вченого, у 

даному питанні необхідно орієнтуватись на сукупність видових об’єктів злочинів 

у сфері господарської діяльності [68, с. 23], на вивченні яких ми і зупинимось далі. 

Як вже зазначалось, норми, які передбачають відповідальність за злочини у 

сфері господарської діяльності, за своїм змістом є одними із найбільш складних та 

різнопланових у системі Особливої частини КК України. А це, безумовно, 

свідчить про доцільність класифікації відповідної групи злочинів саме за 

критерієм їхнього видового об’єкту, що, за влучним висловом В.Я. Тація, 

сприятиме виділенню тих невеликих груп відносин, на які посягають однорідні 

господарські злочини, що додає системі стрункості, підсилює її практичну 

значущість [224, с. 87–88]. 

Досліджуючи злочини у сфері господарської діяльності, О.О. Дудоров та 

Р.О. Мовчан звертали увагу на те, що відповідна проблематика належить до числа 

«лідерів» серед тематики Особливої частини кримінального права України за 

кількістю наукових публікацій [72, с. 217]. Враховуючи це, а також той факт, що 

фактично жодне подібне дослідження не може «обійтися» без класифікації 

розгляданої групи злочинів, без подиву слід сприймати ту обставину, що в 

сучасній кримінально-правовій літературі існує безліч заснованих на 

найрізноманітніших критеріях класифікацій злочинів у сфері господарської 

діяльності. 

Так, Е.М. Кісілюк та О.В. Процюк залежно від галузі виробництва або виду 

діяльності всі злочини у сфері господарської діяльності поділяють на шість груп: 
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1) злочини у сфері державних фінансів; 2) злочини у сфері кредитно-

посередницької та банківської діяльності;  3) злочини у зовнішньоекономічній 

діяльності; 4) злочини у сфері підприємницької діяльності; 5) злочини у сфері 

споживчого ринку; 6) злочини у сфері приватизації [112, с. 170–171] (класифікація 

2015 р.). 

Представники харківської школи кримінального права (В.Я. Тацій, 

М.І. Панов, М.М. Панов, О.І. Перепелиця та В.М. Киричко) за підставу 

класифікації злочинів у сфері господарської діяльності беруть безпосередній 

об’єкт посягання, залежно від якого виділяють такі види досліджуваної категорії 

злочинів: 1) злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем 

України (статті 199, 200, 201, 210, 211, 212, 212-1, 204 і 216); 2) злочини у сфері 

підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих 

суб’єктів (статті 203, 203-1, 205, 206, 209, 209-1, 213, 229, 231 і 232); 3) злочини у 

сфері банкрутства (статті 219); 4) злочини у сфері використання фінансових 

ресурсів та обігу цінних паперів (статті 222, 223-1, 223-2, 224, 232-1, 232-2); 5) 

злочини у сфері обслуговування споживачів (стаття 227); 6) злочини у сфері 

приватизації державного та комунального майна (стаття 233) [183, с. 18; 131, с. 

186–187] (2010 р.). 

Найбільш вдалою ж, з нашої точки зору, є класифікація злочинів у сфері 

господарської діяльності, запропонована О.О. Дудоровим, котрий виділив 8 груп 

злочинів у сфері господарської діяльності: проти системи грошового обігу, 

фондового ринку і порядку обігу деяких документів; проти системи 

оподаткування і системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; проти бюджетної системи; проти порядку переміщення предметів 

через митний кордон України; проти порядку зайняття господарською діяльністю; 

проти прав кредиторів; проти засад добросовісної конкуренції; проти порядку 

приватизації [130, с. 277–278].  

Ми вже звертали увагу на те, що саме сукупність виділених у результаті 

класифікації злочинів у сфері господарської діяльності видових об’єктів має бути 

покладена в основу визначення однойменної групи злочинів (а відповідно і 
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родового об’єкту). Враховуючи це, а також підтримувану нами класифікацію, 

пропонуємо приєднатися до розуміння злочинів у сфері господарської діяльності 

як передбачених нормами розділу VII Особливої частини КК посягань на порядок 

обігу грошей, цінних паперів, інших документів, на системи оподаткування, 

бюджетного і валютного регулювання, порядок переміщення предметів через 

митний кордон, порядок зайняття підприємницькою та іншою господарською 

діяльністю, права і законні інтереси кредиторів і споживачів, добросовісну 

конкуренцію і антимонополістичну діяльність, а також на порядок приватизації 

[68, с. 24]. 

Однак, відзначаючи беззаперечну теоретичну значущість вказаних вище 

класифікацій, маємо зазначити, що всі вони наводились до моменту доповнення 

КК України ст. 218-1. Тому, враховуючи предмет цього дослідження, значно 

більший інтерес для нас представляють ті спроби (а їх, природно, набагато менше) 

класифікації злочинів у сфері господарської діяльності, які були зроблені після 

появи у вітчизняному кримінальному законодавстві окремої норми про доведення 

банку до неплатоспроможності. 

Так, загалом сприйнявши класифікацію, запропоновану О.О. Дудоровим, 

С.Я. Лихова злочин, передбачений ст. 218-1 КК України, віднесла до групи 

злочинів проти прав кредиторів (статті 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222 КК України) 

[151, с. 159–160]. Майже ідентичну точку зору висловлює і Р.А. Волинець, котрий 

відносить аналізований нами злочин до групи злочинів проти прав кредиторів. 

При цьому вчений робить резонне застереження: злочин, передбачений ст. 222 КК 

України, має відноситись до вказаної групи злочинів лише в частині незаконного 

одержання субсидій, субвенцій, дотацій та кредитів або спроби їх отримання. Дії 

ж щодо незаконного одержання пільг щодо податків дослідник визнає посяганням 

на систему оподаткування та систему загальнообов’язкового державного 

соціального страхування [48, с. 188]. Схожу позицію займає І.В. Сингаївська. 

Водночас юристка переконана в тому, що таке діяння, як шахрайство з 

фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), утворює собою окрему групу 

злочинів – злочини проти порядку функціонування фінансової та податкової 
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системи держави, а тому жодні його прояви не можуть вважатися складовими 

групи злочинів проти прав кредиторів, до складу якої фахівець відносить у т. ч. 

доведення банку до неплатоспроможності [4, с. 372].  

Хоча питання про видовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 222 КК 

України, не входить до предмету цього дослідження, дозволимо висловити 

сумніви в обґрунтованості виділення зазначеної вище групи злочинів. Зокрема, з 

урахуванням тієї обставини, що паралельно із «злочинами проти порядку 

функціонування фінансової та податкової системи держави» І.В. Сингаївська 

окремо виділяє такі види злочинів у сфері господарської діяльності, як «злочини 

проти системи оподаткування і системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (статті 212, 212-1 КК України)» та «злочини проти 

бюджетної системи» (статті 210, 211 КК України)», хотілось би дізнатись про 

різницю, скажімо, між «злочинами проти функціонування податкової системи» та 

«злочинами проти системи оподаткування», або між злочинами «проти 

функціонування фінансової системи держави» та «злочинами проти бюджетної 

системи». 

На думку О.О. Круглової, доведення банку до неплатоспроможності є 

складовою групи злочинів у сфері банкрутства. При цьому маємо зазначити, що, 

на відміну від О.О. Дудорова та С.Я. Лихової, криміналістка не включає до 

відповідної групи злочинів делікт, передбачений ст. 222 КК України, вважаючи, 

що в чинному КК України відповідна група злочинів репрезентована лише 

чотирма кримінально-правовими заборонами (статті 218-1, 219, 220-1 та 220-2) 

[139, с. 242].  

Порівняно із зазначеними вище неабиякою оригінальною вирізняється 

позиція Л.М. Абакіної-Пілявської. Мова йде про те, що правознавець віднесла 

доведення банку до неплатоспроможності до складу виокремлених нею серед 

злочинів у сфері господарської діяльності системи злочинів у кредитно-

фінансовій сфері. При цьому, виділивши у складі останньої чотири групи 

злочинів, аналізований нами делікт фахівець віднесла до групи злочинів, які 

посягають на суспільні відносини в частині забезпечення інтересів юридичних чи 
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фізичних осіб або держави, та пов’язані з неплатоспроможністю. Та 

найцікавішим, а якщо буди більш категоричним – то відверто незрозумілим є те, 

що поруч із злочинами, передбаченими статтями 218-1–222, до відповідної групи 

Л.М. Абакіна-Пілявська включила і злочини, передбачені статтями 231, 232, 232-

1, 232-2 КК України [1, с. 447]. Ми не можемо зрозуміти, яким чином такі діяння, 

як, наприклад, незаконне збирання або розголошення комерційної чи банківської 

таємниці, а тим більше незаконне використання інсайдерської інформації чи 

приховування інформації про діяльність емітента, пов’язані з 

неплатоспроможністю. 

А.М. Клочко доведення банку до неплатоспроможності віднесла до групи 

злочинів, про яку не згадувалось у наведених досі класифікаціях, – злочини у 

сфері банківської діяльності. Вочевидь, виділити вказану групу злочинів юристку 

спонукало ухвалення ВРУ 16 липня 2015 р. Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування 

вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку», 

внаслідок чого розділ VІІ був доповнений двома черговими кримінально-

правовими новелами, пов’язаними із порушенням банківського законодавства, – 

ст. 220-1 «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку 

формування звітності» і ст. 220-2 «Фальсифікація фінансових документів та 

звітності фінансових організацій, приховування неплатоспроможності фінансової 

установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи».  

При цьому особливої уваги заслуговує той факт, що, на думку А.М. Клочко 

(як і деяких інших правознавців), виділення групи злочинів у сфері банківської 

діяльності є доцільним не лише на рівні наукових класифікацій, а й на рівні 

законотворчої діяльності, результатом чого має стати створення самостійного 

інституту кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності в Україні у 

вигляді окремого розділу Особливої частини КК України [117, с. 837]. 

А.М. Клочко переконана в тому, що такий крок дасть змогу більш точно 

відобразити особливості видового об’єкту суспільно небезпечних діянь цієї групи, 

сприятиме з’ясуванню їх специфіки і ступеня суспільної небезпеки, правильній 
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кваліфікації та індивідуалізації покарання, а також дасть можливість на більш 

високому рівні встановлювати причини й умови таких кримінальних 

правопорушень та уживати більш ефективні заходи щодо запобігання їм [116, с. 

138]. Коментуючи висловлені А.М. Клочко судження та ініціативи, хотілось би 

відмітити таке. 

По-перше, аналізуючи будь-яку класифікацію злочинів у сфері 

господарської діяльності, слід враховувати умовність такого наукового методу, 

яка лише посилюється в результаті безсистемності вітчизняної кримінально-

правової політики у сфері оновлення законодавства про господарські злочини. Як 

із цього приводу зазначають О.О. Дудоров і Р.О. Мовчан, якщо і раніше стосовно 

класифікацій господарських злочинів, пропонованих в юридичній літературі, 

варто було робити застереження і відзначати їхній умовний характер, то наразі 

жодна така класифікація навряд чи може розраховувати на гідне наукове 

обґрунтування. До того ж різних класифікацій (крім природних), систематизацій, 

типологій тощо, причому виконаних із коректним дотриманням логічних правил 

поділу, існує безконечна кількість, а це в науці суперечить вимозі визначеності 

[72, с. 260]. Враховуючи сказане, питання, що слід визнавати видовим об’єктом 

доведення банку до неплатоспроможності – або суспільні відносини у сфері 

банківської діяльності (як це пропонує А.М. Клочко), або у сфері банкрутства (за 

що виступає О.О. Круглова), або у сфері захисту прав кредиторів (у чому 

переконана С.Я. Лихова), ми вважаємо абсолютно не принциповим. Кожна із 

запропонованих точок зору є доволі обґрунтованою і логічно пояснюється їхніми 

авторами. Розбіжність у позиціях науковців у першу чергу пояснюється різними 

критеріями, обраними ними для класифікації злочинів у сфері господарської 

діяльності, – якщо С.Я. Лихова в якості такого критерію обрала цінності, які 

порушуються в результаті вчинення певної групи господарських злочинів (права 

кредиторів), то А.М. Клочко (як, до речі, і О.О. Круглова) – сферу господарської 

діяльності, в якій відбуваються відповідні порушення законодавства (банківська 

та так звана «сфера банкрутства», відповідно).  

Та навіть з урахуванням нашої «компромісності» щодо зазначеного 



91  

питання, дозволимо собі висловити припущення, що більш вдалою є класифікація 

злочинів у сфері господарської діяльності, заснована на їхньому поділі залежно 

від видового об’єкту групи злочинів, – як це і пропонують О.О. Дудоров та 

С.Я. Лихова – а не тієї сфери господарської діяльності, в якій вчиняються 

відповідні порушення законодавства. Наша позиція пояснюється, по-перше, 

великою кількістю видів господарської діяльності, а, по-друге, складністю (інколи 

неможливістю) застосування відповідного класифікуючого критерію відносно 

інших злочинів, передбачених розділом VІІ, які можуть вчинятися не в одній, а в 

багатьох сферах господарської діяльності (статті 205, 206, 206-2 тощо).  

Отже, надалі будемо розглядати доведення банку до неплатоспроможності 

як загалом один із різновидів злочинних порушень прав кредиторів, а не як злочин 

у сфері (проти) банківської діяльності.  

Не можемо залишити поза увагою і той факт, що, крім статей 218-1, 220-1 та 

220-2, А.М. Клочко віднесла до групи злочинів у сфері банківської діяльності, які 

дослідниця визначила як суспільно небезпечні діяння, спрямовані на заволодіння 

фінансовими ресурсами банківських установ або їх клієнтів, ще й склади злочинів, 

передбачені статтями 200, 209, 219, 222, 231 та 232 КК України [116, с. 137–138].  

Однак, проаналізувавши позицію науковця, у нас виникли сумніви відносно 

її аргументованості. Так, незважаючи на всю умовність класифікацій злочинів у 

сфері господарської діяльності, ми не можемо погодитись із віднесенням до 

злочинів у сфері банківської діяльності деліктів, передбачених статтями 219, 222, 

231 та 232 КК України (лише частково погоджуємось із віднесенням до згаданої 

групи злочинів і посягань, передбачених статтями 200 та 209 КК України). 

Видається, що беззастережно включивши ці діяння до розглядуваної групи 

злочинів, авторка не враховувала запропоноване нею ж визначення злочинів у 

сфері банківської діяльності, у т. ч. таку їхню ознаку, як «спрямованість на 

заволодіння фінансовими ресурсами банківських установ або їх клієнтів». 

Зокрема, у контексті сказаного хотілось би поставити фахівчині одразу два 

схожих та, мабуть, риторичних запитання:  

1) яким чином, наприклад, незаконне збирання відомостей, що містять 
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комерційну таємницю (ст. 231), або розголошення комерційної таємниці (ст. 232) 

пов’язані із «заволодінням фінансовими ресурсами банківських установ або їх 

клієнтів»? 

2) яким чином такі діяння, як доведення до банкрутства, наприклад, 

хімічного підприємства (ст. 219), або надання завідомо неправдивої інформації 

органам місцевого самоврядування з метою одержання субсидій (ст. 222) 

пов’язані зі злочинами у сфері банківської діяльності? 

Враховуючи представлені аргументи, ми дійшли до висновку про 

необґрунтованість запропонованої А.М. Клочко змістовної наповнюваності групи 

злочинів у сфері банківської діяльності. 

По-друге, навіть за умови сприйняття необхідності виділення на 

теоретичному рівні злочинів у сфері банківської діяльності, не можемо 

підтримати ініціативу А.М. Клочко щодо виділення норм про цю групу злочинів в 

окремий розділ Особливої частини КК України. Видається, що, розбалансовуючи 

таким чином та позбавляючи стрункості і так далеко не бездоганну систему 

Особливої частини КК України, цей крок не матиме жодних позитивних наслідків, 

зокрема, і тих, про які вела мову авторка, обґрунтовуючи його необхідність. 

Невже А.М. Клочко сподівається на те, що виділення в окремий розділ злочинів у 

сфері банківської діяльності (як і будь-яких інших злочинів) допоможе змінити на 

краще ситуацію із застосуванням відповідних заборон? 

Цікаво, що, на думку А.М. Клочко, необхідність «встановлення окремої 

кримінально-правової охорони суспільних відносин у сфері банківської діяльності 

пояснюється їхньою цінністю, оскільки вони мають свої особливості: банківська 

діяльність відноситься до окремої сфери суспільних відносин; регулюється на 

законодавчому рівні та має окреме нормативно-правове регулювання; формується 

у самостійну галузь права; тісно пов’язана з фінансовим, бюджетним, цивільним, 

господарським та іншими галузями права; має предметом специфічну 

інформацію, що складає банківську таємницю» [115].  

Але, якщо слідувати такій сумнівній логіці, то слід констатувати, що на 

«окрему кримінально-правову охорону» заслуговують й інші суспільні відносини, 
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які мають не менші, порівняно з відносинами у сфері банківської діяльності, 

особливості: у сфері обігу цінних паперів, у сфері оподаткування, бюджетній 

сфері тощо. Але про всі ці «сфери», кожна з яких також  «регулюється на 

законодавчому рівні та має окреме нормативно-правове регулювання; формується 

у самостійну галузь права; тісно пов’язана з фінансовим, бюджетним, цивільним, 

господарським та іншими галузями права», криміналістка чомусь не згадує. 

Зауважимо, що, крім іншого, сприйняття пропозицій А.М. Клочко, які 

фактично зводяться до необхідності виділення окремої групи злочинів за їхнім 

видовим об’єктом, автоматично свідчитиме про необхідність зміни структури всієї 

системи Особливої частини КК України, яка нині побудована за критерієм саме 

родового, а не видового об’єкту злочину. 

Відзначимо також, що подібний підхід є абсолютно нетиповим і для 

практики кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин в 

іноземних державах. Так, на відміну від, скажімо, злочинів у сфері банкрутства, 

які виокремлюються в окремі розділи (глави) парламентаріями деяких 

європейських країн, злочини у сфері банківської діяльності не були виділені в 

жодному з проаналізованих нами КК зарубіжних країн.  

Отже, спираючись на всі зазначені аргументи, ще раз підкреслимо, що ідея 

про виділення злочинів у сфері банківської діяльності може представляти хіба що 

суто науковий інтерес і не може бути рекомендована як пропозиція щодо 

удосконалення вітчизняного кримінального законодавства. 

Незважаючи на неабияку важливість правильного визначення родового та 

видового об’єктів, найбільше значення з точки зору правозастосування має 

встановлення безпосереднього об’єкта злочину. 

Коментуючи норму про доведення банку до неплатоспроможності, 

О.В. Процюк та В.В. Чернєй основним безпосереднім об’єктом злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, визнають суспільні відносини, що 

виникають із приводу забезпечення правопорядку у сфері господарської 

діяльності відповідно до національних та міжнародних принципів і законних засад 

функціонування банківської системи [174, с. 501]. Мусимо, однак, констатувати, 
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що, незважаючи на свою об’ємність, це визначення не повною мірою відображає 

антисуспільну спрямованість злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України. 

Зокрема, звертає на себе увагу те, що замість згадування про права кредиторів та 

держави, які в першу чергу і намагався захистити законодавець, доповнюючи КК 

України досліджуваною забороною, автори пропонованого визначення чомусь 

вказують на загальне та, будемо відверті, досить розмите формулювання 

«правопорядок у сфері господарської діяльності відповідно до національних та 

міжнародних принципів і законних засад функціонування банківської системи», 

яке однаковою мірою стосується і багатьох інших злочинів, передбачених 

розділом VІІ (статті 200, 209, 209-1, 220-1, 220-2, 222 КК України тощо). 

Нами вже зверталась увага на недостатню кількість досліджень, 

присвячених як проблематиці складу злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, загалом, так і окремих його елементів, зокрема. Тому, поруч з аналізом 

тих небагатьох джерел (власне, одного), в яких робляться спроби визначити 

антисуспільну спрямованість саме доведення банку до неплатоспроможності, для 

остаточного формування власної позиції щодо цього питання ми вкотре 

«змушені» звертатись до напрацювань тих вчених, котрі розглядали суміжні за 

змістом питання або про об’єкт злочину, передбаченого загальною нормою про 

доведення до банкрутства (ст. 219 КК України), або про безпосередній об’єкт 

злочинів у сфері банкрутства (статті 218–221 первинної редакції КК України).  

Так, на думку Г.М. Зеленова, основним безпосереднім об’єктом злочинів, 

передбачених статтями 218–221 КК України, виступають цивільно-правові, у т. ч. 

майново-господарські, податкові і трудові зобов’язання [104, с. 63]. Однак, 

оцінюючи це визначення, мусимо звернути увагу на те, що самі по собі 

«зобов’язання» навряд чи можуть бути визнані об’єктом злочину, що, до речі, 

побічно визнає і сам Г.М. Зеленов, котрий пише, що в результаті вчинення 

зазначених злочинів грубо порушуються не зобов’язання, а установлений 

правовий порядок виникнення та виконання цих зобов’язань, у зв’язку з чим їх 

суб’єкти не отримують належного й зазнають збитків [104, с. 63].  

У дисертації В.О. Улибіної чомусь зустрічаються одразу два «автономних» 
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та абсолютно різних за змістом визначення основного безпосереднього об’єкта 

доведення до банкрутства. Спочатку дослідниця визначає його як «суспільні 

відносини, які охороняються кримінальним законом та які спрямовані на 

порушення ефективної та прибуткової економічної діяльності її суб’єктів, та як 

наслідок, призводить до порушення майнових прав учасників даних відносин», 

але далі кардинально змінює свою думку, пропонуючи розуміти під ним 

«суспільні відносини, які визначають правові статуси учасників господарської 

діяльності до моменту, а також після моменту, порушення господарським судом 

справи про банкрутство» [243, с. 91, 164]. Однак через цілий ряд аргументів ми не 

можемо підтримати ні перше, ні друге із вказаних трактувань. 

По-перше, виникає питання, яким чином об’єктом злочину можуть бути 

суспільні відносини, які «спрямовані на порушення ефективної та прибуткової 

економічної діяльності її суб’єктів» та як взагалі самі по собі суспільні відносини 

можуть порушувати економічну діяльність? Можемо лише висловити 

припущення, що авторка мала на увазі суспільні відносини, які покликані 

захищати відповідну економічну діяльність суб’єктів. 

По-друге, вказуючи (в умовно першому визначенні) на спрямованість «на 

порушення ефективної та прибуткової економічної діяльності її суб’єктів та як 

наслідок, порушення майнових прав учасників даних відносин», науковець не 

враховує, що відповідні наслідки можуть бути спровоковані й іншими 

господарськими злочинами. Зокрема, мова йде про діяння, караність яких 

передбачена статями 206, 206-2, 223-1, 232-1 КК України тощо, кожне з яких 

спричиняє згадані наслідки (порушує права учасників економічних відносин). 

Через це подібне визначення вважаємо таким, що не повною мірою відображає 

суть злочину, передбаченого ст. 219 КК України. 

По-третє, вважаємо, що умовно другий із запропонованих В.О. Улибіною 

варіантів визначення основного безпосереднього об’єкту доведення до 

банкрутства ще меншою мірою відображає антисуспільну спрямованість цього 

злочину навіть порівняно з небездоганним попереднім. Зокрема, для нас знову 

залишаються абсолютно незрозумілими одразу дві обставини: 1) яким чином 
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злочин, передбачений ст. 219 КК України, порушує правові статуси учасників 

господарської діяльності до, а також після моменту порушення господарським 

судом справи про банкрутство; 2) яким чином взагалі можна порушити згадані 

«правові статуси учасників господарської діяльності»? 

Б.М. Грек зазначає, що безпосереднім об’єктом доведення до банкрутства є 

суспільні відносини, що підпадають під дію кримінального закону, оскільки вони 

направлені проти оздоровлення економіки, створення прошарку ефективних 

власників, забезпечення майнових інтересів кредиторів, у т. ч. контролюючих 

органів держави, щодо задоволення своїх претензій за рахунок майна боржника – 

суб’єкта підприємницької діяльності, та інтересів інвесторів, задіяних у механізмі 

санації [57, с. 97]. Позитивно оцінюючи таке визначення, водночас вважаємо 

зайвим вживання автором загальних та характерних для будь-якого злочину в 

сфері господарської діяльності формулювань «оздоровлення економіки» та 

«створення прошарку ефективних власників», використання яких лише розмиває 

уявлення про суть злочину, передбаченого ст. 219 КК України. 

На думку І.А. Клепицького, основним безпосереднім об’єктом умисного 

банкрутства (ст. 196 КК РФ) (як і інших злочинів, пов’язаних з банкрутством) є 

суспільні кредитні відносини як елемент народногосподарського комплексу, а 

додатковим – законні інтереси кредиторів відносно задоволення їхніх вимог за 

рахунок майна боржника [114, с. 325]. Однак із таким трактуванням основного та 

додаткового безпосередніх об’єктів досліджуваного злочину можна було б 

погодитись лише в тому разі, коли б у диспозиції відповідної кримінально-

правової норми вказувалось лише на сам факт доведення до банкрутства і при 

цьому не згадувалося б про таку обов’язкову криміноутворювальну ознаку, як 

спричинення великої шкоди кредиторам, яка, на нашу думку, вказує на те, що 

саме їхні інтереси слід визнавати основним безпосереднім об’єктом аналізованого 

злочину. 

Характеризуючи видовий об’єкт злочинів, передбачених статтями 218–221 

КК України, Г.Є. Болдарь робила акцент на відносинах щодо запобігання 

неплатоспроможності суб’єктів господарської діяльності, внаслідок порушення 
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яких виникає ризик заподіяння шкоди громадянам, юридичним особам та державі 

[23, с. 54–55]. О.І. Перепелиця, В.М. Киричко та В.Я. Тацій безпосередній об’єкт 

злочинів у сфері банкрутства визначають як суспільні відносини у сфері 

виконання суб’єктами господарської діяльності своїх фінансових зобов’язань 

[131, с. 230].  

Видається, що всі зазначені позиції виглядають доволі обґрунтованими та 

не позбавлені раціонального зерна. Однак, загалом погоджуючись із 

запропонованими трактуваннями, все ж вважаємо за доцільне підтримати 

твердження тих вчених (Б.В. Волженкін, О.О. Дудоров, М.В. Телюкіна, 

А.М. Тімербулатов), котрі основним безпосереднім об’єктом доведення до 

банкрутства визнають права та інтереси кредиторів щодо задоволення їхніх вимог 

за рахунок майна боржника – суб’єкта підприємницької діяльності [47, с. 127; 130, 

с. 334; 225, с. 9; 229, с. 10]. Зроблений нами «вибір» у першу чергу обумовлений 

тим, що як критерій класифікації злочинів у сфері господарської діяльності ми 

обрали не сферу господарських відносин, в якій було вчинене відповідне 

посягання (сфера банкрутства (виконання майнових зобов’язань) у харківських 

правознавців та О.О. Круглової; відносини неплатоспроможності у Г.Є. Болдарь), 

а ті конкретні правоохоронювані інтереси, які порушуються в результаті вчинення 

відповідного злочину у сфері господарської діяльності (у нашому випадку – права 

кредиторів). Тому, намагаючись бути послідовними та дотримуватись 

співвідношення філософських категорій «особливого» (родового та видового 

об’єктів) та «конкретного» (безпосереднього об’єкту злочину), у подальшому 

будемо виходити з того, що основним безпосереднім об’єктом доведення до 

банкрутства є права кредиторів щодо задоволення їхніх вимог за рахунок майна 

боржника.  

При цьому, проаналізувавши й інші підходи щодо розуміння антисуспільної 

спрямованості злочину, передбаченого ст. 219 КК України, не можемо не 

помітити, що, істотно відрізняючись за формою, вони є фактично ідентичними за 

змістом до підтримуваного нами визначення.  

На наш погляд, вказана обставина лише зайвий раз підтверджує умовність 
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спроб навести «категоричне» та «остаточне» визначення об’єкту будь-якого 

злочину в сфері господарської діяльності. 

Як вже неодноразово зазначалось, норма про доведення банку до 

неплатоспроможності є спеціальною щодо загальної норми – про доведення до 

банкрутства. Більше того: у випадку зі ст. 218-1 КК України слід мову вести про 

такий різновид спеціальної норми, який в юридичній літературі отримав назву 

«підпорядковано-спеціальних норм» [147, с. 112], для яких є характерним збіг 

основних об’єктів передбачених ними злочинів з об’єктами злочинів, 

передбачених відповідними загальними нормами, а основна відмінність полягає у 

ступені небезпечності караних за ними посягань. Тому, визначаючи основний 

безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, будемо 

виходити з того, що він має лежати в площині об’єкта злочину, передбаченого 

ст. 219 КК України, який умовно можна визнати «підвидовим» (у складі групи 

злочинів проти прав кредиторів) об’єктом будь-якого доведення до банкрутства, 

зокрема, доведення банку до неплатоспроможності. При цьому слід враховувати 

те, що в результаті доведення банку до неплатоспроможності матеріальна шкода 

може бути спричинена не лише кредиторам, а й державі (наприклад, у результаті 

вимушеної націоналізації банку). Хоча вказівка на «державу» існує і в ст. 219 КК 

України, як буде доведено далі, у випадку зі «звичайним» доведенням до 

банкрутства її цілком можна відносити до когорти кредиторів. Тому замість 

формулювання «що забезпечують реалізацію прав та інтересів кредиторів банку, у 

тому числі держави», у нашому випадку необхідно окремо вказати на інтереси 

держави, не пов’язані зі статусом кредитора. 

Отже, враховуючи сказане та адаптуючи наведене визначення об’єкту 

«загального» доведення до банкрутства до потреб нашого дослідження, під 

основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, 

пропонуємо розуміти суспільні відносини, що забезпечують реалізацію прав та 

інтересів кредиторів банку щодо задоволення їхніх вимог за рахунок майна банку, 

а також державних інтересів, які можуть бути порушені в результаті віднесення 

банку до категорії неплатоспроможних [32, с. 66]. 
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У кримінально-правовій теорії виділяють такі елементи структури 

суспільних відносин як об’єкта злочину: а) носії (суб’єкти) відносин; б) предмет, із 

приводу якого існують відносини (чинники, які визначають факт виникнення й 

існування такого взаємозв’язку); в) суспільно значуща діяльність (соціальний 

зв’язок) як зміст відносин [50, с. 19–25]. Визначивши коло охоронюваних ст. 218-1 

КК України суспільних відносин, ми перейдемо до характеристики кожного із 

зазначених елементів цих відносин.  

Для того, щоб правильно визначити суб’єктний склад аналізованих 

відносин, слід спиратись на положення: 1) диспозиції ст. 218-1 КК України, в якій 

згадується про «пов’язаних із банком осіб», «банк», «державу» та «кредитора»; 

2) Закону від 7 грудня 2000 р., в якому наводиться законодавча дефініція поняття 

«банк»; 3) Закону від 23 лютого 2012 р., адже саме цей нормативно-правовий акт 

регулює як процедуру виведення з ринку неплатоспроможних банків, так і 

процедуру задоволення вимог кредиторів банку, у т. ч. порядок повернення 

вкладів фізичних осіб, сума яких в переважній більшості випадків і формує 

матеріальну шкоду, про яку йдеться у примітці ст. 218-1 КК України. Зокрема, у 

п. 15 ст. 2 цього Закону вказується на те, що система гарантування вкладів 

фізичних осіб – це сукупність відносин, що регулюються цим Законом, 

суб’єктами яких є Фонд, КМУ, НБУ, банки та вкладники. Таким чином, можна 

констатувати, що суб’єктами охоронюваних ст. 218-1 КК України відносин є 

пов’язані з банком особи, держава, Фонд, КМУ, НБУ, банки, кредитори, у т. ч. 

вкладники банки. 

Враховуючи те, що про кредиторів та державу більш детально йтиметься 

при розгляді потерпілих від аналізованого злочину, а про пов’язаних з банком осіб 

– при характеристиці суб’єкта, тут доцільно зупинитися лише на характеристиці 

правового статусу Фонду та банків. 

Згідно з п. 3 ст. 2 Закону від 7 грудня 2000 р. банк – це юридична особа, яка 

на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, 

відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. За своїм змістом 

банківська діяльність включає: 1) залучення у вклади грошових коштів фізичних і 
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юридичних осіб; 2) розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних 

умовах та на власний ризик; 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних 

та юридичних осіб. Банки в Україні створюються у формі публічного 

акціонерного товариства або кооперативного банку. 

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування 

вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації 

банків. 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 т. ч. 

відчуження, передача в оренду, ліквідація), що не суперечать законодавству та 

меті діяльності Фонду. Фонд підзвітний ВРУ, КМУ та НБУ (статті 2, 4, 5 Закону 

від 23 лютого 2012 р.). Саме Фонд виступає тимчасовим адміністратором 

неплатоспроможного банку та його ліквідатором. 

Проаналізувавши законодавчу дефініцію поняття «кредитор», в якій 

останній визначається як юридична або фізична особа, яка має документально 

підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань, можна 

констатувати, що суспільні відносини, які є об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 218-1 КК України, виникають у зв’язку з нездатністю визнаного 

неплатоспроможним банку задовольнити вимоги кредиторів і відповідних 

державних органів. Керуючись ст. 509 ЦК України та ст. 175 ГК України, майнові 

зобов’язання можна визначити як зобов’язання боржника вчинити на користь 

кредитора певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити 

гроші тощо) або утриматися від певної дії, при якому кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов’язку. 

Однак, визначаючи основний безпосередній об’єкт доведення банку до 

неплатоспроможності, ми підкреслювали, що ним виступають не лише суспільні 

відносини, які забезпечують реалізацію прав та інтересів кредиторів банку щодо 

задоволення їхніх вимог за рахунок майна банку – предметом яких і виступають 

грошові зобов’язання, а й суспільні відносини, котрі забезпечують державні 
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інтереси, які можуть бути порушені в результаті визнання банку 

неплатоспроможним – предметом яких майнові зобов’язання визнані бути не 

можуть, адже в цьому випадку відсутні необхідні для виникнення зобов’язальних 

відносин «боржник» та «кредитор» (держава тут стає власником, а не кредитором 

банку). 

Вирішити теоретичне питання про предмет відповідних суспільних 

відносини ми змогли лише після того, як проаналізували положення конкретного 

нормативно-правового акту – постанови КМУ № 961 від 18 грудня 2016 р. «Про 

деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи», основним 

результатом прийняття якої став перехід ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі – 

«ПриватБанк») у державну власність (націоналізація). В абз. 3 п. 2 цієї постанови 

чітко зазначається, що «з метою відновлення та забезпечення стабільної роботи 

«ПриватБанку» держава в особі Міністерства фінансів бере участь у його 

додатковій капіталізації шляхом придбання акцій додаткової емісії існуючої 

номінальної вартості на суму, що не перевищує розміру мінімальної потреби в 

капіталі, розрахованої НБУ». Як бачимо, у цьому випадку суспільні відносини 

виникають не з приводу майнових зобов’язань банку, а у зв’язку з грошовими 

сумами, які держава витрачає на капіталізацію банківської установи та які, 

вочевидь, мають визнаватися предметом відповідних суспільних відносин. Отже, 

предметом аналізованих суспільних відносин слід визнавати майнові 

зобов’язання, у т. ч. зобов’язання щодо виплати заробітної плати і податкові 

зобов’язання, а також грошові кошти. 

Проаналізувавши ст. 218-1 КК України, ми дійшли до висновку, що змістом 

охоронюваних цією нормою відносин є ведення пов’язаними з банком особами 

ефективної та правомірної банківської діяльності, яка надає можливість банку 

виконувати свої майнові зобов’язання перед кредиторами та за умови якої 

держава не має потреби вдаватись до процедури націоналізації банку. Що 

стосується механізму заподіяння шкоди названим відносинам, то вона 

заподіюється через розрив відповідного соціального зв’язку, який стає наслідком 

порушення пов’язаними з банком особами своїх обов’язків, що призводить до 
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визнання банку неплатоспроможним та завданням великої матеріальної шкоди 

кредиторам або державі. Таким чином, можна констатувати, що в нашому 

випадку шкода суспільним відносинам завдається «зсередини». 

Визначивши та охарактеризувавши основний безпосередній об’єкт 

доведення банку до неплатоспроможності, а також зіставивши його з родовим 

об’єктом злочинів у сфері господарської діяльності, можна дійти до очевидного 

висновку про обґрунтованість включення аналізованої норми саме до розділу VІІ. 

Однак, правильно вирішивши питання щодо місце розташування норми про 

доведення банку до неплатоспроможності в системі Особливої частини КК 

України, куди меншу виваженість законодавець виявив при вирішенні більш 

локального питання, пов’язаного з правильним місце розташуванням відповідної 

заборони безпосередньо в структурі розділу VІІ, тобто при обранні порядкового 

номера, який мав бути присвоєний відповідній кримінально-правовій новелі. 

Пояснимо свою позицію. 

У доктрині до аксіоматичних належить положення про те, що якщо після 

прийняття КК його доповнюють новими кримінально-правовими нормами, то 

вони включаються до Кодексу у вигляді окремих статей, яким дають номер 

найбільш споріднених із ними статей КК (виділено нами – Є.В.), з обов’язковою 

вказівкою додаткового цифрового індексу, що теж має порядковий номер. Цей 

порядковий індекс пишеться цифрою меншого розміру праворуч угорі над 

номером, даним новій статті [128, с. 34]. 

Таким чином, враховуючи присвоєння нормі про доведення банку до 

неплатоспроможності номера 218-1, можна констатувати, що, на думку народних 

депутатів України, найбільш близьким за змістом до посягання, передбаченого 

аналізованою забороною, слід визнавати діяння, описуване у виключеній на 

підставі Закону України від 15 листопада 2011 р. ст. 218 КК України, якою 

передбачалась відповідальність за фіктивне банкрутство. Однак зрозуміти подібну 

логіку вітчизняних парламентаріїв доволі складно, якщо взагалі можливо. Слід 

погодитись з О.О. Дудоровим та Р.О. Мовчаном, котрі зазначають, що навіть 

поверховий аналіз ст. 218-1 КК України дозволяє стверджувати, що найбільш 
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близькою до неї за змістом (як, до речі, і за назвою) і до того ж загальною нормою, 

щодо якої вона виступає як підпорядковано-спеціальна, є ст. 219 КК України. А 

норми про такі склади злочинів повинні розташовуватись або в одній статті із 

загальною нормою, або в окремій статті поряд із статтею, що передбачає загальну 

норму. Враховуючи це, присвоєння досліджуваній кримінально-правовій новелі 

номеру 218-1 суперечить як загальним правилам розміщення нових статей у 

кримінальному законодавстві, так і правилам розташування підпорядковано-

спеціальних норм, у зв’язку з чим норма, в якій йдеться про доведення банку до 

неплатоспроможності, мала б бути розміщена або безпосередньо в ст. 219 КК 

України (наприклад, в її частині 2), або услід за ст. 219 «Доведення до 

банкрутства» з присвоєнням їй порядкового номеру «219-1» [73, с. 72–73]. У 

подібному руслі висловлюється і О.Є. Звірко. Зокрема, фахівець звертає увагу на 

нелогічність місця розташування норми про доведення банку до 

неплатоспроможності, яка мала б бути поміщена не перед, а після ст. 219 

«Доведення до банкрутства» (загальна норма) під номером 219-1 [103]. 

Незрозумілим присвоєння не існуючій ст. 218 порядкового номеру 1 є і для 

А.С. Скірки. Зважаючи на те, що ст. 219 «Доведення до банкрутства» є 

співзвучною з новоствореною 218-1, для впорядкованості КК України ст. 218-1 

науковець пропонує помістити у ст. 219 або слідом за нею створити ст. 219-1 

[215]. 

Повністю погоджуючись із представленими аргументами, лише відзначимо, 

що з урахуванням тих напрацювань, які були нами зроблені при написанні 

попереднього розділу, більш правильним вважаємо розміщення норми про 

доведення банку до неплатоспроможності не в ст. 219-1, а безпосередньо в ст. 219 

КК України (в її частині 2). 

У теорії кримінального права, крім класифікації об’єктів «по вертикалі», 

широке розповсюдження отримала також і класифікація об’єктів злочину «по 

горизонталі».  

Додатковим обов’язковим об’єктом аналізованого злочину вважаємо 

відносини власності, яким, з урахуванням вказівки у ст. 218-1 КК України на 
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такий вид похідних суспільно небезпечних наслідків, як завдання великої 

матеріальної шкоди, завдається шкода у кожному випадку кримінально караного 

доведення банку до неплатоспроможності. Додатковими факультативними 

об’єктами злочину виступають відносини оподаткування, встановлений порядок 

здійснення своїх службових повноважень певними особами (наприклад, 

керівниками банку, керівниками служби внутрішнього аудиту) тощо. Проте в 

будь-якому разі не можна погодитись із висловленою на сторінках юридичної 

літератури позицією відносно того, що одним із додаткових факультативних 

об’єктів злочину є «відносини … у сфері кредиторських зобов’язань» [174, с. 501], 

адже вказані відносини є не додатковим, а основним об’єктом розглядуваного 

делікту. 

Визначенням суспільних відносин, поставлених під охорону за допомогою 

ст. 218-1 КК України, дослідження об’єкта передбаченого цією статтею злочину 

не вичерпується, адже чинна редакція аналізованої кримінально-правової 

заборони пов’язує настання відповідальності за доведення банку до 

неплатоспроможності із завданням великої матеріальної шкоди чітко окресленим 

у диспозиції цієї норми суб’єктам – державі або кредитору. Отже, одним з 

обов’язкових елементів складу досліджуваного злочину є потерпілий від злочину. 

Приступаючи до характеристики вживаного у ст. 218-1 КК України терміну 

«кредитор», маємо нагадати, що аналогічне поняття законодавець використав і 

при формуванні ознак потерпілого (поряд з державою) від злочину, передбаченого 

ст. 219 КК України. Незважаючи на це, при тлумаченні змісту вказаних 

ідентичних за формою понять ми маємо звертатись до положень різних 

нормативно-правових актів: якщо при застосуванні загальної норми про 

доведення до банкрутства слід керуватись визначеннями, що містяться в нормах 

«загального» господарського законодавства (йдеться, перш за все, про ст. 1 Закону 

від 22 грудня 2011 р. і ч. 1 ст. 210 ГК України), то при кваліфікації дій особи за 

ст. 218-1 КК України, зважаючи на специфіку суспільних відносин, до уваги слід 

брати законодавчу дефініцію поняття «кредитор», яка наводиться в нормах 

спеціального законодавства, – законах України «Про банки і банківську 
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діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».  

Відповідно до ст. 2 Закону від 23 лютого 2012 р. кредитором є юридична 

або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо 

його майнових зобов’язань. Фактично аналогічним чином змістовні 

характеристики аналізованого поняття були відображені в ст. 2 Закону 

від 7 грудня 2000 р., за тим лише виключенням, що в цій нормі надається 

визначення поняття «кредитор банку», а не «кредитор», а відповідно в самому 

визначенні замість вказівки на «вимоги до банку», потреба якої зникає з 

урахуванням згадування про «банк» у назві самого терміну, йдеться про «вимоги 

до боржника», під яким, звичайно, слід розуміти саме банк. Зазначимо, що, на 

відміну від Закону від 22 грудня 2011 р., у названих джерелах банківського 

законодавства відсутній поділ кредиторів на конкурсних, поточних та 

забезпечених.  

Аналіз ч. 1 ст. 23 Закону від 23 лютого 2012 р., в якій розкривається 

черговість задоволення вимог кредиторів банку, свідчить про те, що кредиторами 

банку, а отже, потерпілими від злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, 

можуть бути: 1) громадяни, щодо яких виникли зобов’язання внаслідок 

заподіяння шкоди їхньому життю та здоров’ю; 2) працівники банку, які мають 

грошові вимоги до банку щодо заробітної плати, які виникли із зобов’язань банку 

до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 

3) Фонд (у випадках, передбачених розглядуваним Законом); 4) вкладники – 

фізичні особи (у т. ч. фізичні особи – підприємці), які не є пов’язаними особами 

банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом; 5) НБУ (у результаті 

зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування); 

6) фізичні особи (у т. ч. фізичні особи – підприємці), які не є пов’язаними особами 

банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано; 7) інші вкладники, які 

не є пов’язаними особами банку, юридичні особи –  клієнти банку, які не є 

пов’язаними особами банку; 8) особи, які мають інші вимоги, крім вимог за 

субординованим боргом; 9) кредитори банку (фізичні особи, у т. ч. фізичні особи – 

підприємці, а також юридичні особи), які є пов’язаними особами банку; 10) особи, 
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які мають вимоги за субординованим боргом. 

Критично осмислюючи положення ст. 218-1 КК України, О.О. Дудоров та 

Р.О. Мовчан звертають увагу на те, що в результаті доведення банку до 

неплатоспроможності велика матеріальна шкода здебільшого завдається не 

одному, а декільком кредиторам і, відповідно, може бути сумарною, у зв’язку з 

чим пропонують уточнити диспозиції цих кримінально-правових норм 

відповідним чином [73, с. 85]. У подібному руслі розмірковує і О.Є. Звірко, 

вказуючи на те, що у ст. 218-1 КК України замість «кредитору» треба вказати на 

«кредиторам», адже шкода може бути завдана великій кількості вкладників (сотні 

тисяч, якщо не мільйони), але окремо кожному менше розміру великої шкоди, що 

виключає кримінальну відповідальність у таких випадках [103]. Так, через 

віднесення до категорії неплатоспроможних одного з найбільших банків України 

– ПАТ «Дельта Банк» (постанова Правління НБУ № 150 від 2 березня 2015 р.) свої 

вклади на суму, що перевищує 200 тис. грн, не змогли повернути 33 тис. 240 

вкладників [250].  

Аналогічні за змістом пропозиції, які, щоправда, висловлені в контексті 

дослідження потерпілого від злочину, передбаченого ст. 219 КК України, лунали з 

вуст О.М. Круглової. Зокрема, науковець пише, що «якщо в диспозиції норми 

буде вказівка на те, що шкода завдається саме кредиторам, а не одному 

кредиторові, то таке формулювання може свідчити про те, що розмір шкоди 

визначається сумарно з урахуванням шкоди кожному з кредиторів» [140, с. 117–

118]. 

Загалом погоджуючись з аргументами вчених, маємо звернути увагу на те, 

що реалізація рекомендацій О.Є. Звірка та О.О. Круглової може спровокувати 

виникнення зворотної проблеми, коли при буквальному тлумаченні ст. 218-1 КК 

України, зокрема, вжитого у множині терміну «кредиторам», виключатиметься 

кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності, 

наслідком якого стало завдання великої матеріальної шкоди одному кредитору 

[34, с. 64]. З урахуванням цього більш вдалими видаються пропозиції, які при 

розв’язанні суміжної проблематики, пов’язаної із законодавчим описанням ознак 



107  

потерпілого від злочину, передбаченого ст. 219 КК України, були висловлені 

Г.М. Зеленовим. Зокрема, визнаючи, що в результаті доведення до банкрутства 

шкода може бути завдана не лише одному, а й декільком кредиторам і, відповідно, 

бути сумарною, науковець пропонує на законодавчому рівні диспозицію цієї 

кримінально-правової норми (ст. 219 КК України) доповнити альтернативною 

вказівкою на кредиторів [104, с. 11]. Удосконаливши подібним чином ст. 218-1 КК 

України, законодавець би чітко засвідчив, що кримінально караним є будь-який 

прояв доведення банку до неплатоспроможності, наслідком якого стало завдання 

вказаної у примітці статті матеріальної шкоди незалежно від того, чи була ця 

шкода завдана одному або декільком кредиторам. 

Звернемо увагу й на те, що задля уникнення необґрунтованого звуження 

кола потерпілих від існуючої раніше групи злочинів у сфері банкрутства 

Г.М. Зеленов вважав за потрібне доповнити диспозиції відповідних кримінально-

правових норм не лише вказівкою на «кредиторів», а й на «інших осіб», якими, на 

думку науковця, могли бути, наприклад, працівники підприємства-боржника [104, 

с. 31]. Однак, розглянувши відповідні пропозиції правника, ми дійшли до 

висновку, що вони, на відміну від попередніх, навряд чи можуть бути використані 

при удосконаленні ст. 218-1 КК України. Така наша позиція пояснюється, з одного 

боку, тим, що відповідно до Закону від 23 лютого 2012 р. (п. 1 ч. 1 ст. 23) 

працівники банку також можуть бути визнані кредиторами, а, з іншого, тим, що 

ми не можемо назвати тих «інших осіб», яким у результаті доведення банку до 

неплатоспроможності може бути завдана велика матеріальна шкода та які при 

цьому не можуть бути визнані кредиторами банку. 

Крім «кредитора», у ст. 218-1 КК України законодавець вказав на ще одного 

потерпілого, завдання великої матеріальної шкоди якому в результаті доведення 

банку до неплатоспроможності повинно кваліфікуватися за цією кримінально-

правовою нормою, – мова йде про «державу». Як відомо, держава набуває і 

здійснює свої цивільні права та обов’язки через органи державної влади в межах 

їхньої компетенції, встановленої законом (ст. 170 ЦК України [251]). Потерпілими 

від доведення банку до неплатоспроможності можуть бути КМУ, ДФС та інші 
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державні органи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо 

його майнових зобов’язань. 

Вказівка на «державу» як потенційного потерпілого від злочину міститься і 

в загальній нормі про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України). При цьому 

не всі дослідники вважають її доречною. Так, на думку О.О. Круглової, відповідні 

державі органи (наприклад, ДФС) мають право вимагати від боржника виконання 

своїх зобов’язань лише тому, що такі повноваження на них поклала держава. 

Первинно це право належить саме їй; і тому саме держава повинна визнаватися 

кредитором, але в особі своїх представників. З урахуванням сказаного юристка 

дійшла висновку про те, що в результаті доведення до банкрутства велика 

матеріальна шкода завдається лише кредиторам, а отже, лише кредитори повинні 

визнаватися потерпілими від цього злочину [140, с. 102]. Схожим чином 

розмірковує і В.О. Улибіна, переконана в тому, що загальне визначення кредитора 

в ст. 1 Закону України від 22 грудня 2011 р. вже передбачає державу як сторону з 

борговими зобов’язаннями, а тому в ст. 219 КК України необхідно відмовитися 

від виокремлення держави як потерпілого від злочину [243, с. 96]. Утім, 

розглянувши ці пропозиції через призму можливості вдосконалення норми про 

доведення банку до неплатоспроможності, ми дійшли до висновку про 

необхідність збереження у ст. 218-1 КК України вказівки на державу як одного з 

потенційних потерпілих від цього злочину.  

У першу чергу це зумовлено тим, що, на відміну від «загального» доведення 

до банкрутства, в результаті доведення банку до неплатоспроможності держава 

може зазнати матеріальних збитків, не виступаючи при цьому кредитором банку. 

Типовим прикладом такої ситуації можуть бути випадки, коли держава 

націоналізує той чи інший неплатоспроможний банк (зазвичай системно 

важливий).  

Системно важливим є банк, що відповідає критеріям, встановленим НБУ, 

діяльність якого впливає на стабільність банківської системи (статті 1, 4 Закону 

від 7 грудня 2000 р.). Відповідності до постанови НБУ № 863 від 25 грудня 2014 р. 

«Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих 
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банків» НБУ визначає системно важливі банки за такими критеріями: 

1) розмір банку. Показники, що характеризують цей критерій, такі: 

- загальні активи; 

- кошти фізичних осіб, суб’єктів господарювання та небанківських 

фінансових установ; 

2) ступінь фінансових взаємозв’язків. Показники, що характеризують цей 

критерій, такі: 

- кошти, розміщені в інших банках; 

- кошти, залучені від інших банків; 

3) напрям діяльності. Показником, що характеризують цей критерій, є 

кредити, що надані суб’єктам господарювання у промисловість, сільське 

господарство та будівництво. 

НБУ визначає системно важливі банки щороку станом на 1 січня за даними 

оборотно-сальдових балансів банків (крім санаційного банку та банків, щодо яких 

НБУ прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних) та 

статистичної звітності про надані банками кредити в розрізі видів економічної 

діяльності. 

Рішення про віднесення банку до системно важливих приймає Правління 

НБУ за пропозицією відповідного структурного підрозділу НБУ, що здійснює 

нагляд за діяльністю банку [199]. 

У результаті фінансово-економічної кризи 2009 р. уряд був змушений 

витратити на націоналізацію «Родовід Банку», банку «Київ» та «Укргазбанку» 

загалом 9,5 млрд грн [166]. Найбільший резонанс в історії вітчизняної банківської 

системи, безумовно, викликала відносно нещодавня націоналізація (постанова 

КМУ № 961 від 18 грудня 2016 р. «Про деякі питання забезпечення стабільності 

фінансової системи» [194]) найбільшого за розмірами активів українського банку 

та лідера роздрібного банківського ринку в Україні – «ПриватБанку». У вказаній 

постанові КМУ урядовці визнали, що порятунок «ПриватБанку» вимагає випуску 

облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 116,8 млрд грн. За 

підрахунками ж експертів, загальна сума витрат держави на докапіталізацію банку 
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становитиме 155,3 млрд грн, а майбутні відсоткові платежі становитимуть ще 

184,5 млрд грн. При чисельності населення в 42,5 млн осіб, загальна сума витрат 

сягатиме 8 000 грн на 1 громадянина [214]. При цьому ще раз підкреслимо, що у 

випадку з націоналізацією держава набуває статус власника, а не кредитора банку. 

Враховуючи те, що в диспозиції досліджуваної кримінально-правової норми 

вказується на завдання великої матеріальної шкоди виключно «державі або 

кредитору», інкримінування ст. 218-1 КК України має виключатись у випадках 

завдання великої матеріальної шкоди власнику (власникам) банку. Хоч для нас є 

очевидним, що суспільна небезпека таких дій є ані трішечки не меншою, аніж 

суспільна небезпека аналогічних дій, які призвели до завдання великої 

матеріальної шкоди державі або кредитору. Про шляхи вирішення цієї проблеми 

йтиметься у наступному підрозділі дисертації. 

Крім потерпілого, об’єкт злочинного посягання може бути конкретизований 

і такою ознакою, як предмет. 

Досліджуючи аналогічний за конструкцією склад злочину, передбачений 

ст. 219 КК України, Б.М. Грек дійшов до висновку, що його предметом виступає 

грошове зобов’язання, під яким слід розуміти зобов’язання боржника сплатити 

кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору або 

інших підстав, передбачених цивільним законодавством України [57, с. 101]. 

Однак така точка зору не знайшла належної підтримки серед представників 

вітчизняної кримінально-правової доктрини.  

До речі, Б.М. Грек приєднався до визначення предмета злочину, яке було 

запропоноване В.Я. Таційом. Більше того: Б.М. Грек погоджується і з тим, що до 

предмета злочину необхідно відносити тільки певні речі, а не будь-які інші 

цінності, на підставі цього резюмуючи, що предмет завжди є речовою 

(матеріальною) ознакою злочину [57, с. 98]. Таким чином, можна констатувати, 

що позиція фахівця є не до кінця послідовною, адже зобов’язання – вони ж 

правовідносини – не будучи матеріальним утворенням, у жодному разі не можуть 

бути визнані річчю. 

На думку О.О. Круглової, предметом доведення до банкрутства є майно, 
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негативний вплив на яке стає результатом фінансової кризи суб’єкта 

господарської діяльності [140, с. 100]. Схожі за змістом міркування лунають і з 

вуст В.О. Улибіної, котра переконана в тому, що в результаті доведення до 

банкрутства безпосереднього злочинного впливу зазнає майно підприємства – 

воно зменшується, відчужується та, як наслідок, це призводить до появи у 

підприємства ознак, що передують банкрутству. Однак, маємо зазначити, що, на 

відміну від О.О. Круглової, В.О. Улибіна вважає, що «з огляду на особливості 

злочину, передбаченого ст. 219 КК України, який входить до групи злочинів 

вчинених у сфері господарської діяльності, майно підприємства, як предмет 

злочину, має бути наділене економіко-правовим змістом і тому ним потрібно 

визнавати «активи»» [243, с. 99–101]. 

Г.М. Зеленов висловлює сумніви і щодо обґрунтованості цієї позиції. 

Зокрема, вступаючи в наукову полеміку з О.О. Кругловою, правник пише, що 

знищення або пошкодження майна – це, дійсно, негативний вплив на нього, але 

продаж або дарування навряд чи можна визнати негативним впливом, тому що 

майно не зазнає ніякої шкоди. Тому точніше говорити не про негативний вплив на 

майно, а про незаконні дії з майном, які призводять до фінансової кризи 

підприємства [104, с. 75]. Погоджуючись з аргументами Г.М. Зеленова, вважаємо 

за потрібне нагадати і слушні зауваження В.Я. Тація, котрий звертав увагу на те, 

що предмет злочину – це така ознака, яка завжди безпосередньо названа в 

кримінальному законі (виділено нами – Є.В.), і в цих випадках він виступає як 

необхідна ознака складу злочину [223, с. 47]. Як ми пам’ятаємо, ні у ст. 219, ні у 

ст. 218-1 КК України подібної вказівки немає. 

Отже, спираючись на загальне вчення про предмет злочину, а також 

враховуючи теоретичні позиції щодо «предметності» злочину, передбаченого 

загальною нормою про доведення до банкрутства, ми дійшли до висновку про те, 

що злочин, передбачений ст. 218-1 КК України, слід відносити до числа 

«безпредметних», адже в диспозиції цієї кримінально-правової норми відсутня 

вказівка на будь-які матеріальні цінності, з приводу яких та (або) шляхом 

безпосереднього впливу на які вчинюється доведення банку до 
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неплатоспроможності. 

 

2.2. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 218-1 

Кримінального кодексу України 

 

Аналіз ст. 218-1 КК України свідчить про те, що ознаки об’єктивної сторони 

цього злочину закріплені в законі за допомогою вказівки на: 1) суспільно 

небезпечне діяння (доведення банку до неплатоспроможності); 2) дворівневі 

суспільно небезпечні наслідки (віднесення банку до категорії неплатоспроможних 

(проміжні) та завдання великої матеріальної шкоди державі або кредитору 

(похідні наслідки)). Звідси можна зробити висновок про те, що злочин, описаний у 

ст. 218-1 КК України, є злочином із матеріальним складом, обов’язковими 

ознаками якого є суспільно небезпечні діяння та наслідки, а також причинний 

зв’язок між ними. 

Як відомо, поняття «суспільно небезпечне діяння» охоплює дві форми 

злочинної поведінки особи – активну (дія) та пасивну (бездіяльність) (ч. 1 ст. 11 

КК України). Як вже зазначалось, у диспозиції ст. 218-1 КК України законодавець 

прямо вказав, що кримінально караними за цією нормою мають визнаватись лише 

ті прояви доведення банку до неплатоспроможності, які стали наслідком дій 

зазначених у статті суб’єктів.  

Як і в загальній нормі про доведення до банкрутства, в диспозиції ст. 218-1 

КК України відсутня вказівка на перелік конкретних дій, шляхом вчинення яких 

здійснюється доведення банку до неплатоспроможності. Вочевидь, такий варіант 

законодавчого конструювання досліджуваної та суміжної з нею статті є цілком 

виправданим, адже, як слушно відмічає Г.М. Зеленов, перерахувати всі 

різноманітні способи доведення до зазначеного стану практично неможливо [104, 

с. 104]. При цьому не менш очевидним для нас є й те, що численність схем 

доведення банку до неплатоспроможності не «звільняє» кримінально-правову 

науку від обов’язку щодо розроблення певних орієнтирів відносно того, які саме 

зловживання найчастіше використовуються для досягнення злочинного 
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результату. Крім того, зважаючи на іманентно ризиковий характер банківської 

діяльності, для правильного застосування ст. 218-1 КК України надзвичайно 

важливим є те, щоб відповідні органи мали чітке уявлення про ознаки, які 

дозволяють відмежувати законну діяльність, яка, проте, через певні причини 

призвела до банкрутства банку, від протиправних дій, направлених на доведення 

банку до неплатоспроможності. Можемо припустити, що аналогічним чином 

розмірковували парламентарії Казахстану та Молдови, які в нормах, подібних за 

змістом до ст. 218-1 КК України, вирішили навести приблизний перелік діянь, які 

можуть призвести до неплатоспроможності банку.  

Зокрема, у ч. 3 ст. 252 КК Молдови вказується на те, що про доведення 

банку до неплатоспроможності може свідчити вчинення таких діянь, як 

здійснення надмірних видатків, продаж банківських активів за ціною, нижчою ніж 

їхня реальна вартість, прийняття недоцільних зобов’язань, здійснення бізнесу з 

неплатоспроможною особою, нестягнення боргових зобов’язань фінансової 

установи в кінці строку, а також інші дії чи бездіяльність, вчинені всупереч 

належному управлінню, які свідомо зменшують майно фінансової установи. У 

ст. 243 КК Казахстану, якою передбачена відповідальність не за доведення банку 

до неплатоспроможності, а за незаконне використання грошей банку, йдеться про 

такі діяння, як видача завідомо неповоротних кредитів, здійснення завідомо 

невигідних для банка угод, надання безпідставних гарантій банку чи 

безпідставних пільгових умов клієнтам банку чи іншим особам. 

Схожі за змістом дії згадуються і в розроблених свого часу (2006 р.) 

Міністерством економіки України спеціальних Методичних рекомендаціях, 

спрямованих на формування єдиних правозастосовних орієнтирів відносно того, 

яка ж саме діяльність суб’єкта господарювання має розцінюватись як доведення 

до банкрутства (ст. 219 КК України). Так, у п. 3.2 зазначених рекомендацій 

вказується на те, що економічними ознаками таких дій може вважатися такий 

фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело 

до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання 

завідомо невигідних для підприємства (у т. ч. фіктивних) договорів; 
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необґрунтована виплата грошових коштів, необґрунтована передача третім особам 

майна; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають 

на виробничу, торгівельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить 

до фінансових збитків та втрат; заплутування звітності, знищення документів або 

інформації, унаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо. 

Останнім часом типовою також стала схема доведення підприємства до 

банкрутства, пов’язана з використанням підприємств-боржників як боргових 

«звалищ», зокрема за податковими зобов’язаннями. Спочатку штучно 

створюється заборгованість підприємства перед зовнішніми кредиторами 

(контрагентами, фінансовими установами, податковими органами) з одночасним 

відчуженням коштів і майна на користь новостворених дочірніх підприємств або 

третіх осіб. Згодом зацікавлені особи ініціюють процедуру банкрутства 

підприємства, що заборгувало [138, с. 146]. До речі, розуміючи суспільну 

небезпеку подібного доведення до банкрутства, польські парламентарії прямо 

передбачили відповідальність за такі дії, як зрив чи обмеження належних 

кредиторам виплат шляхом створення всупереч приписам права нової 

господарської одиниці і передання їй складових частин власного майна (пар. 1 

ст. 301 КК Польщі). 

Повертаючись безпосередньо до різновидів доведення банку до 

неплатоспроможності, маємо зазначити, що головним джерелом отримання 

відповідної інформації мали б стати конкретні акти застосування аналізованої 

кримінально-правової норми. Однак вкотре маємо нагадати, що за час дії 

останньої жодне провадження за ст. 218-1 КК України так і не було направлено до 

суду. За таких умов чи не єдиним способом отримання більш-менш достовірних 

даних про те, які схеми реально використовуються для доведення банків до 

неплатоспроможності, залишається аналіз тих фактів, на підставі яких 

правозастосовні органи вносять відомості до ЄРДР та розпочинають 

розслідування злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України. Як засвідчив 

відповідний аналіз, найчастіше такими підставами виступають заяви ФГВФО, які, 

будучи досить інформативними документами (на відміну від постанов органів 
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досудового розслідування про закриття кримінальних проваджень), дають доволі 

чітке уявлення про ті обставини, за яких конкретний банк був визнаний 

неплатоспроможним [31, с. 53]. Зокрема, було з’ясовано, що найчастіше 

неплатоспроможність банку стає наслідком таких дій пов’язаних із банком осіб.  

1. Здійснення заздалегідь збиткових операцій із кредитування 

підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які не мали на меті 

повернення наданих запозичень (цей спосіб є найбільш поширеним).  

При цьому аналіз правозастосовних матеріалів засвідчує, що здебільшого 

відповідні суб’єкти господарської діяльності, за допомогою яких і здійснюється 

безповоротне виведення грошових коштів із банку, містять ознаки фіктивності. 

Зокрема, на думку фахівців ФГВФО, саме така схема була використана для 

доведення до неплатоспроможності ПАТ «Банк Михайлівський».  

Так, у ході здійснення тимчасової адміністрації вказаного банку 

уповноваженою особою ФГВФО встановлено, що 19 травня 2016 р. банк уклав 

кредитні договори з декількома юридичними особами із ознаками фіктивності, за 

допомогою яких було здійснено безповоротне виведення грошових коштів із банку. 

У подальшому кошти на загальну суму 695 млн грн були використані на 

погашення діючих кредитів підприємств, які, у свою чергу, пов’язані з єдиним 

акціонером Банку ТОВ «Екосипан» та кінцевим бенефіціаром Поліщуком B.C.  

У заяві ФГВФО звертається увага на те, що підприємства – позичальники 

були створені лише з метою прикриття незаконної господарської діяльності та 

були «інструментом» в отриманні кредитів, кошти за якими використані для 

погашення заборгованості за існуючими кредитами з подальшим виведенням із 

під застави ліквідного забезпечення. Прикметно й те, що всі товариства, яким 

виділялися багатомільйонні (точніше – всього 695 млн грн) кредити, були 

новоствореними і на кожному з них працевлаштовано … по одній особі, а 

рахунки відкрито лише в квітні 2016 р. у ПАТ «Банк Михайлівський» [90].  

Дещо інший різновид цієї ж схеми був використаний для доведення до 

неплатоспроможності ПАТ «КСГ БАНК».  

Зокрема, було встановлено, що на підставі рішень Кредитного комітету 
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Банку, затверджених протоколами спільного засідання Наглядової ради та 

Правління від 22 квітня 2016 р., було прийнято рішення про прийняття в 

забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладених з 

вісьмома ТОВ, 12 земельних ділянок, які розташовані на території Кіровської 

сільської ради Бориспільського району Київської області. При цьому було 

з’ясовано, що вказані земельні ділянки вже перебували в іпотеці ПАТ «КСГ 

БАНК» за кредитом іншого ТОВ. Внаслідок неповернення кредитів відповідними 

товариствами банку було завдано збитків на суму 245 млн 760 тис. грн [91]. 

Таким чином, ми бачимо, що одне і те саме майно було двічі прийнято для 

забезпечення виконання зобов’язань.  

Різновидом аналізованого доведення банку до неплатоспроможності є  

проведення операцій із кредитування юридичних осіб під заставу неліквідних 

цінних паперів. 

Так, Фондом було з’ясовано, що ПАТ «Банк Камбіо» протягом 2013–

2014 рр. проводив операції з кредитування юридичних осіб під заставу неліквідних 

цінних паперів: простих іменних акцій публічних акціонерних товариств. Ці 

операції стали збитковими для Банку, оскільки кредити надавались під ставку 

10 % річних, що майже вдвічі менше за вартість залучених ресурсів. За цими 

кредитами фактично відсутня застава, оскільки передані в заставу Банку цінні 

папери (прості іменні акції та іменні інвестиційні сертифікати) є неліквідними. 

Емітенти таких цінних паперів не ведуть виробничу діяльність, наявність цих 

паперів у другому рівні лістингу ПФТС підтримується штучно, шляхом 

проведення операції з купівлі-продажу дуже незначної кількості, в порівнянні з 

загальною емісією [92]. 

Фахівці ФГВФО особливо звертають увагу на те, що для всіх цих кредитів 

характерним є наступне: усі боржники зареєстровані в м. Донецьк; більшість 

боржників пов’язані між собою договорами купівлі–продажу цінних паперів; 

ставка кредитування – 10% річних, що є збитковою для Банку, якщо враховувати 

вартість залучених ресурсів; банк, за наявності інформації щодо вартості купівлі 

боржниками цінних паперів, свідомо робить набагато вищу оціночну вартість. 
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Загальна сума збитків, завданих такими діями, склала 173 млн 564 тис. грн. 

Схожу схему, яку умовно можна назвати «прихованим кредитуванням» – 

тобто надання грошової позики без процентної ставки та строків погашення, 

цільового призначення, забезпечення, – було задіяно і для доведення до 

неплатоспроможності ПАТ «КБ «Євробанк».  

Зокрема, у ході здійснення перевірки діяльності зазначеного банку було 

встановлено, що ПАТ «КБ «Євробанк» профінансував у режимі прихованого 

кредитування під видом купівлі цінних паперів ТОВ «Бізнес Іновації» на суму 

216 млн 881 тис. грн, ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» на суму 24 млн 

650 тис. грн та інші підприємства. Поряд із тим, ПАТ «КБ «Фідобанк» із 

кореспондентського рахунку в ПАТ КБ «Євробанк» провів фінансування 

вищезазначених підприємств, шляхом купівлі цінних паперів (без перевірки 

ліквідності та ринкової вартості) у ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» –  

216 млн 669 тис. грн, ТОВ «Кредит Грант» – 216 млн 942 тис. грн та інших. 

Вказані фінансові операції здійснювались з рахунку «1500…» (кореспондентський 

рахунок інших банків) та по суті являлись прихованим кредитування 

споріднених підприємств [93].  

За результатами проведеного аналізу протоколів підключень підприємств по 

системі Клієнт-Банку також було з’ясовано цікаві деталі, які розкривають сутність 

та підтверджують протиправність використаної схеми. Зокрема, було виявлено, 

що існувало три центри контролю всіх зазначених вище підприємств, які умовно 

можна позначити м. Київ, Латвія – м. Рига, США – м. Нью-Йорк: підприємства 

групи Київ керувалися з однієї адреси, в межах одного провайдера Інтертелеком, в 

м. Києві; підприємства групи Рига керувалися з одного дата-центру в Латвії у 

м. Рига; підприємства групи Нью-Йорк керувалися з одного дата-центру в США у 

м. Нью-Йорк. На думку фахівців ФГВФО, з якою вочевидь варто погодитись, 

викладене свідчить про те, що власники підприємств мали спільні інформаційні 

ресурси, а в разі групи Київ, вони, ймовірніше за все, перебували в одному 

приміщенні. 

Завершуючи аналіз першого різновиду доведення банку до 
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неплатоспроможності, хотілось би відмітити, що нерідко для видачі завідомо 

безповоротних кредитів банки використовували кошти, отримані від НБУ як 

рефінансування, зокрема, і для виплати депозитів населенню. При цьому експерти 

звертають увагу на те, що в кожному з цих банків діяв куратор від НБУ, 

завданням якого було слідкувати за цільовим характером використання кредиту 

рефінансування. Тому слід погодитися з висновком про те, що НБУ як орган 

банківського нагляду не впорався у 2014 р. із цією функцією, оскільки ефективне 

здійснення банківського нагляду передбачає недопущення доведення банку до 

стану неплатоспроможного заходами системи раннього реагування на проблеми у 

банку. Наприклад, крім введення кураторів, НБУ мав можливість відсторонити 

керівництво проблемного банку на певний період від управління банком і 

поставити своїх менеджерів, які б забезпечили прозорість використання коштів 

рефінансування і не допустили операцій із виводу активів з банку. На жаль, 

жодної такої дії НБУ не здійснив [3]. 

Зокрема, наявність подібної ситуації ми мали змогу спостерігати при 

банкрутстві ПАТ «Дельта Банку». Як зазначають спеціалісти, банк почав 

відчувати фінансові проблеми на початку 2014 р., а у вересні цього ж року НБУ 

видав йому стабілізаційний кредит і ввів куратора. Проте вже у жовтні 2014 р. 

НБУ визнав банк проблемним. Але під час перевірки діяльності було виявлено, 

що за місяць до введення тимчасової адміністрації група Cargill (США), яка була 

основним інвестором та співвласником банку, вивела основний ліквідний 

кредитний портфель банку. Також було викрито факти переуступок за 

кредитними вимогами на користь компаній, що належали керівництву банку [16, 

с. 39]. 

2. Укладання завідомо невигідного для банку договору відступлення 

прав вимоги. Аналізуючи цю схему, Г.В. Белінська звертає увагу на те, що в ній 

зазвичай задіяні фінансові та факторингові компанії, які викупають у банків 

реальні та прибуткові кредитні портфелі за заниженою ціною. За підрахунками 

експертів, через використання подібних операцій банківська система України 

втратила 12,43 млрд грн [16, с. 39]. 
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Зокрема, така схема була задіяна при доведенні до неплатоспроможності 

АТ «Банк «Національні інвестиції», посадовими особами якого були укладені 

договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, що належали 

банку. У сукупності вищевказані договори призвели до виведення з Банку 

високоліквідних активів, а також коштів, що були розміщені на поточних та 

депозитних рахунках клієнтів Банку, внаслідок чого Банк не зміг виконувати свої 

зобов’язання перед рядом інших вкладників та став неплатоспроможним [94]. 

Прикметно, що інколи недобросовісні банкіри вдаються до ще більш 

зухвалого різновиду цієї схеми, коли найбільш ліквідні активи певного банку 

викупаються підконтрольними пов’язаним з банком особам суб’єктам 

господарювання не просто за безцінь, а й за рахунок коштів, які були отримані в 

цьому самому банку. 

Так, Головним слідчим управлінням СБУ було встановлено, що 28 травня 

2015 р., у порушення вимог постанови Правління НБУ №293/БТ від 30 квітня 

2015 р. службовими особами банку ПАТ «Український професійний банк» надано 

фінансову допомогу ТОВ «ФК Аурум Фінанс» на загальну суму 5 млн 450 тис. грн. 

Того ж дня, ТОВ «ФК Аурум Фінанс» за рахунок отриманих незаконним шляхом 

коштів викупило частину кредитного портфелю Банку – йому було відступлено зі 

значною знижкою права вимоги за рядом кредитних договорів, укладених із 

декількома підприємствами, зобов’язання за якими були забезпечені ліквідним 

майном. Унаслідок вказаних протиправних дій Банк віднесено до категорії 

неплатоспроможних та завдано матеріальної шкоди Державі в особливо великих 

розмірах у виді неповернення НБУ кредиту в сумі 106 млн 695 тис. грн, та 

нарахованих несплачених процентів – 1 млн 596 тис. грн [132].  

При цьому маємо зазначити, що при застосуванні цієї схеми нерідко 

використовується і «позитивний» досвід попередньої злочинної «технології», 

зокрема, щодо використання для досягнення злочинного результату штучно 

створених підконтрольних суб’єктів господарювання з мінімальним статутним 

фондом і кількістю працюючих.  

Так, у 2015 р. ПАТ «Укрінбанк» було проведено відчуження належних Банку 
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прав вимоги до позичальника – ТОВ «Технік Енерджі», яке відбулося з порушенням 

законних прав Банку та на вкрай невигідних для Банку умовах, здійснено на 

користь неплатоспроможного покупця – ТОВ «Мегабуд 2010», який, виходячи з 

даних фінансової звітності, не здатен був оплатити придбане майно, адже 

баланс ТОВ «Мегабуд 2010» на 1 січня 2015 р. складав 9,2 тис. грн, кількість 

працівників – 1 особа. Передачу прав вимоги по зобов’язаннях ТОВ «Технік 

Енерджі», які випливали з укладених із Банком кредитних договорів, а саме – 

права вимоги в сумі 55 млн 583 тис. грн за кредитним договором від 18 травня 

2010 р. та права вимоги в сумі 158 тис. євро за кредитним договором 

від 25 травня 2011 р., передбачалось здійснити за умови сплати ТОВ «Мегабуд 

2010» винагороди в розмірі 44 млн грн, що мала сплачуватись у продовж 

120 місяців. Однак до теперішнього часу жодної копійки в оплату набутого 

активу ТОВ «Мегабуд 2010» не сплатило [95]. 

Таким чином, ПАТ «Укрінбанк» передав права вимоги в сумі 55 млн 

583 тис. грн та 158 тис. євро суб’єкту господарювання, кількість працівників якого 

складала 1 особу, а на балансі перебувало лише 9,2 тис. грн. 

Як бачимо, однією з цілей укладання договору відступлення прав вимоги 

може бути виведення ліквідних активів або без фактичного отримання коштів, або 

з отриманням незначної суми коштів, які явно не відповідають вартості активів. 

Так, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївскому 

районі Головного управління ДФС у м. Києві було встановлено, що посадовими 

особами ПАТ «Банк Форум» здійснено продаж активів банку фактично 

неконкурентним способом завідомо по заниженій вартості, що призвело до 

фінансової неспроможності Банку виконувати свої зобов’язання, чим заподіяно 

збитки кредиторам банківської установи у розмірі 37 млн 514 тис. грн [133]. 

Різновидом подібного зловживання є придбання одним банком в іншого 

права на отримання кредитів, які не забезпечені належною заставою і, як наслідок, 

не можуть бути повернуті. 

Так, 26 червня 2015 р. було укладено договір про відступлення права вимоги, 

згідно якого ПАТ «Юніон Стандарт Банк» (на сьогоднішній день банк 
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знаходиться у стадії ліквідації) відступає, а ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» 

набуває права вимоги за 5-ма Договорами про відкриття кредитних ліній 

юридичним особам декількома юридичними особам на загальну суму 206 млн 

364 тис. грн терміном погашення 26 червня 2016 р. 

У забезпечення вказаних кредитів у якості застави позичальниками були 

надані цінні папери (іменні дисконтні облігації) емітентів відповідних юридичних 

осіб номінальною вартістю 206 млн 364 тис. грн, які не принесуть Банку в 

майбутньому економічні вигоди, не можуть бути реалізовані в ході звичайної 

діяльності, зарезервовані у розмірі 100 % та підпадають під положення 

НКЦПФР «Про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та 

включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» 

№ 980 від 10 липня 2015 р. Надання кредитів ПАТ «Юніон Стандарт Банк» 

позичальникам, придбання ними цінних паперів за рахунок кредитних коштів, 

надання цінних паперів у заставу та продаж кредитного портфелю Банку 

здійснювалося одночасно. За відступлення права вимоги Банк сплатив ПАТ 

«Юнісон Стандарт Банк» грошову суму в розмірі 206 млн 364 тис. грн та 

отримав на баланс кредити, проценти за якими не сплачувались та які не були 

погашені позичальниками у визначені договорами терміни. Станом на 1 липня 

2016 р. загальна сума простроченої заборгованості за кредитом та відсотками 

по вказаним кредитному портфелю складала 268 млн 358 тис. грн [187]. 

3. Завідомо збиткова інвестиційна діяльність у цінні папери. Описуючи 

цю схему, К. Фрумкін зазначає, що її суть полягає в придбанні цінних паперів 

(«сміттєвих акцій», векселів та боргових зобов’язань фірм-«одноденок»), які на 

ринку нічого не коштують, а за номінальною вартістю в сукупності складають 

величезну суму [249]. Кращою ілюстрацією, з одного боку, всієї простоти та 

певною мірою навіть цинічності, а з іншого – «ефективності» (з точки зору 

досягнення злочинного результату) такої схеми може бути випадок із доведенням 

до неплатоспроможності АТ «Артем-банк», яке, як і у випадку з ПАТ «Банку 

Михайлівський», було досягнуто за допомогою одночасного використання 

декількох різновидів злочинних дій.  
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Так, було встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу цінних 

паперів від 2 квітня 2015 р. ТОВ «Тально» продав, а AT «Артем-банк» придбав 

облігації іменні дисконтні емітента ТОВ «Торгімпорт» у кількості 19 330 од. 

номінальною вартістю 19 млн 330 тис. грн договірною вартістю пакету цінних 

паперів 14 млн 497 тис. грн. Однак відповідно до протоколу від 16 серпня 2016 р. 

засідання кредитного комітету AT «Артем-банк» прийнято рішення про продаж 

на позабіржовому ринку облігацій ТОВ «Торгімпорт» за 10 тис. грн – тобто за 

0,07 % від вартості, за яку їх було придбано. Таким чином, за 1 рік та 4 місяці з 

вкладень у сумі 14 млн 497 тис. грн, що здійснив банк у цінні папери ТОВ 

«Торгімпорт» у квітні 2015 р., АТ «Артем-банк» не тільки не отримав прибутку, а 

й зазнав збитків у сумі 14 млн 487 тис. грн через купівлю та подальший продаж 

зазначених неліквідних цінних паперів (списано з балансу за рахунок 

сформованого резерву).  

Аналогічні факти було встановлено при дослідженні купівлі-продажу 

іменних інвестиційних сертифікатів ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» 

(ТОВ «КУА «Нью ессет») та купівлі-продажу іменних дисконтних облігацій 

ТОВ «Фінансова компанія «Експерт»». У підсумку інвестиційна діяльність 

АТ «Артем-банк» із розміщення коштів у цінні папери підприємств протягом 

2015–2016 рр. спричинила збитки на суму щонайменше 32 млн 697 тис. грн [96]. 

Схожу «інвестиційну» діяльність у цінні папери проводив і ПАТ 

«Укрінбанк».  

4. При доведенні до неплатоспроможності згаданого АТ «Артем-банк» було 

використано й укладення договору про співробітництво. 

Так, 20 червня 2016 р. між банком та ТОВ «Фінагро-трейд» укладено 

договір про співробітництво, предметом якого є надання послуг з пошуку 

інформації про потенційних клієнтів – юридичних та фізичних осіб, з метою 

залучення таких клієнтів, що мають потребу в отриманні відповідних послуг за 

оплату. За результатами вивчення Акту про надання послуг від 30 вересня 2016 р. 

встановлено, що Банк сплатив на користь ТОВ «Фінагро-трейд» грошові кошти 

в сумі 175 тис. 337 грн за роботу, яка проводилась самостійно працівниками 
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відділень банку та входила в коло їхніх обов’язків, за що останні і так отримували 

заробітну плату. Аналогічні фінансові оборудки здійснено і в межах договорів про 

співробітництво і з іншими суб’єктами господарювання. Таким чином, посадові 

особи Банку вчиняли цілеспрямовані дії щодо укладення договорів про 

співробітництво з суб’єктами підприємницької діяльності із різних регіонів 

України, створюючи видимість їхньої масштабної роботи за умовами 

господарських договорів, для подальшого виведення високоліквідних активів у 

вигляді готівкових грошових коштів за допомогою чекових книжок через касу 

установ банку. Внаслідок зазначених дій Банком безпідставно сплачено кошти в 

сумі 35 млн 936 тис. грн [96]. 

5. Як відмічають фінансові аналітики, однією з найбільш поширених схем 

виведення коштів із України, яка в подальшому призводить до 

неплатоспроможності фінансової установи, є розміщення грошових коштів 

українських банків на кореспондентських рахунках у банках Австрії, 

Швейцарії, Ліхтенштейну. Під заставу цих коштів банк видає кредити третім 

особам на території ЄС або України. Далі ці фінанси списуються в рахунок 

погашення зобов’язань третіх осіб, наприклад, кіпрських компаній. За даними 

експертів, саме за таким алгоритмом були виведені сотні мільярдів гривень з ряду 

банків, які вже перебувають під управлінням ФГВФО [179]. 

Зокрема, для реалізації цієї схеми недобросовісні банкіри нерідко залучали 

«сумнозвісний» австрійський Meinl Bank Aktiengesellschaft, по кореспондентським 

рахункам із яким працювали ПАТ «Банк професійного фінансування», ПАТ «КБ 

Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», CityCommerce Banc, ПАТ «Дельта Банк», 

ПАТ «Український професіональний банк» та багато інших банків, які в 

подальшому збанкрутували. При цьому, за інформацією ФГВФО, лише в 

результаті «співпраці» Meinl Bank Aktiengesellschaft з CityCommerce Banc були 

нанесені збитки в розмірі 14 млрд грн [179]. 

До речі, в 2017 р. Апеляційний суд м. Києва прийняв певною мірою навіть 

історичне для вітчизняної феміди рішення, визнавши винуватим у доведенні (хоча 

лише необережному – ч. 2 ст. 367 КК України) банку до неплатоспроможності 
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гр. Т. – колишнього голову правління ПАТ «Банк «Таврика». Зокрема, судом було 

з’ясовано, що в результаті неналежного виконання своїх службових обов’язків 

гр. Т. в період з 23 лютого 2011 р. по 30 січня 2012 р. були спричинені тяжкі 

наслідки, а саме, віднесення ПАТ «Банк «Таврика» до категорії 

неплатоспроможних, а також взяттям державою зобов’язань перед вкладниками 

зазначеного банку щодо повернення коштів у сумі 211 млн 837 тис. 947 грн. Та 

найбільший інтерес у цій історії для нас викликало те, що конкретною причиною 

нанесення таких величезних збитків стало саме аналізоване нами відкриття 

ПАТ «Банк «Таврика» кореспондентського рахунку та подальше укладення гр. Т. 

як головою правління цього банку договору відповідального зберігання та застави 

грошових коштів з … правильно – Meinl Bank Aktiengesellschaft [8]. Як бачимо, 

історія залучення Meinl Bank Aktiengesellschaft до процесу доведення банку до 

неплатоспроможності є далеко не новою і налічує щонайменше 7 років.  

Фахівці зазначають, що названа банківська установа фігурувала і в багатьох 

інших резонансних справах, пов’язаних із незаконним виведенням коштів із 

вітчизняної банківської системи України. Зокрема, враховуючи статистику виводу 

коштів і банкрутства банків, вже сам факт відкриття кореспондентського рахунку 

в Meinl Bank Aktiengesellschaft для професіоналів свідчить про те, що угода 

повинна бути взята під жорсткий контроль із метою перевірки, які кошти були чи 

будуть покладені на відповідний рахунок, – власні банку чи кошти вкладників 

[179]. Незважаючи на такі перестороги експертів, у часи кризи 2014–2015 рр. НБУ 

не звертав на відповідні операції жодної уваги. 

6. Інколи для доведення банку до неплатоспроможності злочинці вдаються і 

до фіктивного оприбуткування грошових коштів фінансової установи.  

Так, Головним управлінням Національної поліції в Одеській області було 

встановлено, що в жовтні 2015 р. службові особи ПАТ «Юніон Стандарт Банк», 

за попередньою змовою групою осіб з акціонерами Банку та іншими 

невстановленими особами, своїми умисними діями, які полягали в привласненні 

грошових коштів вказаної банківської установи, шляхом їх фіктивного 

оприбуткування та подальшої передачі до непрацюючого у вказаний період 
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Харківського регіонального Управління № 1 Банку, довели ПАТ «Юніон Стандарт 

Банк» до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди 

державі. На підставі цього було відкрите кримінальне провадження за ознаками 

вчинення злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України [134]. 

7. Як засвідчує аналіз правозастосовних матеріалів, інколи підставою для 

відкриття кримінальних проваджень за ознаками доведення банку до 

неплатоспроможності стають отримані правоохоронними органами дані про 

«подрібнення вкладів», коли вклад певної фізичної особи на суму, що перевищує 

гарантовану законом суму відшкодування за вкладами фізичних осіб, та/або вклад 

перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії ФГВФО, та/або 

юридичних осіб, «дробиться» на вклади, оформлені на декількох (інколи кілька 

десятків) фізичних осіб, сума кожного з яких внаслідок «дроблення» вже 

знаходиться в межах відповідної гарантованої суми відшкодування (200 тис. грн).  

Так, у заяві директора Департаменту розслідування протиправних діянь 

ФГВФО № 30-61/17 від 4 січня 2017 р. вказувалось на те, що колишнім 

керівництвом АТ «Дельта Банк» у період з 30 жовтня 2014 по 3 березня 2015 р., 

ігноруючи Постанову НБУ № 692/БТ від 30 жовтня 2014 р., за попередньою 

змовою з службовими особами ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», умисно 

вчинено дії, які збільшили гарантовану законом суму відшкодування за вкладами 

фізичних осіб, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних 

та завдало великої матеріальної шкоди державі.  

На аналогічні дії вказується і в заяві ФГВФО №4/101, в якій йдеться про 

те, що колишнім керівництвом ПАТ «КБ «Хрещатик» на протязі 2013 – червня 

2016 року умисно вчинено дії, що призвели до віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних, зокрема, дроблення депозиту ПАТ НВЦ «Борщаговський 

хіміко-фармацевтичний завод», громадян В. та Л. під виглядом надання 

фінансової допомоги або позики на суми до 200 тис. грн. На підставі цих заяв 

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві в 

обох випадках відкривало кримінальне провадження за ознаками доведення банку 

до неплатоспроможності [135; 136]. 
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Підставою для кваліфікації дій відповідних осіб як доведення банку до 

неплатоспроможності стали положення регулятивного законодавства, відповідно 

до яких НБУ зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних у т. ч. у разі виявлення фактів здійснення банком після 

віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за 

вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, 

стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) 

договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах 

гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення 

зобов’язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму 

відшкодування, та/або зобов’язань перед фізичними особами, які не підпадають 

під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами (п. 5 

ч. 1 ст. 76 Закону від 7 грудня 2000 р.).  

Назвавши характерні різновиди дій, шляхом вчинення яких здійснюється 

доведення банку до неплатоспроможності, водночас слід зазначити і те, що 

регулятивне законодавство не забороняє суб’єктам підприємницької діяльності як 

учасникам ринкового господарства вчиняти перераховані та інші подібні, так би 

мовити, економічно недоцільні дії [129, с. 625]. Наприклад, на певному етапі свого 

розвитку для досягнення тієї чи іншої проміжної цілі (подолання тимчасових 

економічних труднощів на кшталт тих, з якими зіштовхнулась більшість 

вітчизняних банків у 2014–2015 рр., залучення якомога ширшої клієнтської бази 

тощо) банк може вдатися і до певних збиткових операцій, зокрема, залучення 

коштів під надзвичайно високі відсотки, або, навпаки, кредитування осіб під 

невиправдано низькі відсотки. Запроваджуючи кримінальну відповідальність за 

доведення банку до неплатоспроможності та обмежуючи певним чином за 

допомогою ст. 218-1 КК України свободу підприємництва, законодавець мав не 

меті заборонити лише ті дії, які вчиняються несумлінними боржниками і 

направлені на заздалегідь передбачуване ними порушення прав держави і 

кредиторів. 

Крім того, навіть виокремивши найбільш поширені різновиди доведення 
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банку до неплатоспроможності, маємо підкреслити певну умовність такого 

наукового методу. Це пояснюється тим, що для досягнення злочинного результату 

пов’язані з банком особи здебільшого використовують не одну, а відразу декілька 

із зазначених вище протиправних схем. Тобто фактично використовується 

комбінація діянь, що й було продемонстровано на прикладі АТ «Артем-банк» та 

ПАТ «Банк Михайлівський».  

Доведення банку до неплатоспроможності може набувати характеру 

продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, які 

спрямовані до єдиної мети і складають у цілому єдиний злочин. Як з цього 

приводу зазначала О.О. Круглова, сам термін «доведення» передбачає певний 

процес, що триває впродовж певного часу [140, с. 113]. 

Аналіз правозастосовних матеріалів свідчить про те, що одним із 

поширених різновидів доведення банку до неплатоспроможності є нездійснення 

передбачених законом заходів (подання претензій, позовів), спрямованих на 

стягнення дебіторської заборгованості. 

Так, у жовтні 2010 р. Голова Правління ПАТ «Банк «Контракт»» підписала 

з ПП «Аріст Продукт» договір фінансового лізингу обладнання. Після закінчення 

терміну дії договору з боку керівництва банку не було здійснено ніяких дій для 

повернення у власність банку обладнання, яке було надане у лізинг. Майно 

втрачене. Збитки банку склали 1 млн 53 тис. грн. У грудні 2007 р. керівництвом 

цього ж банку був підписаний договір про факторингове обслуговування з 

регресом з ПП «Атол-М» на суму 6 млн грн. Термін дії договору закінчився, кошти 

не повернуті. Претензійно-позовна робота Головою Правління банку щодо 

повернення грошових коштів не велася. Загальний збиток банку від злочинних дій 

(бездіяльності) керівника склав 4 млн 202 тис. грн. 

Відповідна бездіяльність посадових осіб банку, яка в підсумку призвела до 

віднесення останнього до категорії неплатоспроможних, була кваліфікована 

прокуратурою як злочинна недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), хоча для нас 

очевидно, що за своєю суттю таке діяння (за умови доведення відповідного 

умислу) є нічим іншим, як доведенням банку до неплатоспроможності, яке мало б 
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отримати кримінально-правову оцінку з посиланням на ст. 218-1 КК України8.  

Видається, що продемонстровані приклади зайвий раз підтверджують 

обґрунтовану в першому розділі роботи необхідність криміналізації не лише дій, а 

й бездіяльності, яка призвела до віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних. Водночас, навіть пам’ятаючи про попередні висновки, слід 

мати на увазі, що якщо бездіяльність мала місце після вчинення відповідних дій 

(наприклад, удаваного правочину, справжньою метою якого була передача іншій 

особі майна, сплата грошових коштів без належної компенсації тощо), і була 

безпосередньо пов’язана з їхнім вчиненням, то вона може вважатися ознакою 

об’єктивної сторони аналізованого злочину [176, с. 665]. Інакше кажучи, не 

виключається вчинення злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, шляхом 

поєднання відповідних дій і бездіяльності. 

Так, посадовими особами ФГВФО було з’ясовано, що в березні 2013 р. 

ПАТ «Укрінбанк» були встановленні корвідносини з ПАТ АБ «Столичний». На 

підставі міжбанківської валютної угоди від 1 березня 2013 р. та договору № 1 

про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента, укладених 

між Банком та ПАТ АБ «Столичний», на кореспондентському рахунку в ПАТ АБ 

«Столичний» Банком розміщено грошові кошти, а самому ПАТ АБ «Столичний» 

видано міжбанківські кредити. Утім в обумовлені договірними відносинами 

строки залучені кошти ПАТ АБ «Столичний» не повернув. Станом на 7 квітня 

2015 р. за ПАТ АБ «Столичний» рахувався борг у вигляді неповернутих 

міжбанківських кредитів в розмірі 3 млн 400 тис. дол. США та 67 млн грн. 

У результаті умисних дій посадових осіб Банку з липня по грудень 2015 р. 

Банк не провів жодних примусових заходів, спрямованих на повернення боргу 

ПАТ АБ «Столичний». Впродовж вказаного строку Банк неодноразово отримував 

різноманітні повідомлення, що свідчили про необхідність вжиття невідкладних 

дій, спрямованих на примусове повернення боргу, у т. ч. пред’явлення 

кредиторських вимог у процедурі ліквідації ПАТ АБ «Столичний». 

Будучи обізнаними з наявністю простроченого боргу та запровадженням 
                                                      

8 Звичайно, з урахуванням положень про дію кримінального закону в часі, ми ведемо мову лише про ті діяння, 

які вчинені після набрання чинності статтею 218-1 КК України. 
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процедури ліквідації, посадові особи Банку мали забезпечити організацію та 

належний контроль дотримання строків подання кредиторських вимог до 

неплатоспроможного позичальника, чого зроблено не було. Як наслідок, вимоги 

Банку не увійшли до складу реєстру вимог кредиторів ПАТ АБ «Столичний» та 

Банк втратив право на їх задоволення, у результаті чого йому було заподіяно 

матеріальну шкоду на суму понад 3 млн 429 тис. дол. та 53 млн 120 тис. грн [98]. 

Як бачимо, доведенню до неплатоспроможності ПАТ «Укрінбанк» 

«сприяли» не лише згадувані дії (укладання завідомо невигідного для банку 

договору відступлення прав вимоги, завідомо збиткова інвестиційна діяльність у 

цінні папери тощо), а і певна бездіяльність посадових осіб банку (непроведення 

жодних примусових заходів, спрямованих на повернення боргу і, зокрема, 

незабезпечення організації та належного контролю за дотриманням строків 

подання кредиторських вимог до неплатоспроможного позичальника), яка якраз 

таки і слідувала за вчиненням відповідних дій. 

Як свідчить аналіз правозастосовних матеріалів, у т. ч. заяв ФГВФО, 

доведення банку до неплатоспроможності майже завжди супроводжується 

вчиненням інших злочинів. Зокрема, мова йде про злочини, передбачені статтями 

190, 191, 205, 209, 212, 219, 358, 364, 364-1, 366 КК України. У всіх цих випадках 

дії винних осіб потребують кваліфікації за сукупністю відповідних злочинів. 

Розглянувши ознаки діяння, далі ми перейдемо до дослідження іншої 

обов’язкової  ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, – його суспільно небезпечних наслідків.  

Проаналізувавши диспозицію ст. 218-1 КК України, можемо констатувати, 

що момент закінчення цього злочину пов’язується з настанням двох 

взаємопов’язаних між собою видів суспільно небезпечних наслідків: 

1) віднесенням банку до категорії неплатоспроможних і 2) завданням великої 

матеріальної шкоди державі або кредитору. 

Характеристика першого з цих наслідків вимагає від нас звернення до 

приписів Закону від 23 лютого 2012 р., в якому наводиться визначення поняття 

«неплатоспроможний банк». Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 цього Закону 
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неплатоспроможним слід вважати той банк, щодо якого НБУ прийняв рішення 

про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, 

передбаченому Законом від 7 грудня 2000 р.. Як бачимо, норми 

Закону від 23 лютого 2012 р. не регламентують ні процедуру віднесення банку до 

категорії неплатоспроможних, ні сутнісних ознак аналізованого поняття, які 

визначаються положеннями іншого акту – Закону від 7 грудня 2000 р. Зокрема, у 

ч. 1 ст. 76 зазначеного Закону законодавець виокремив п’ять критеріїв, за 

наявності яких НБУ зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до 

категорії неплатоспроможних. Зупинимось на аналізі кожного з них. 

1. Неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами 

законодавства, у т. ч. нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до 

категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його 

проблемним. О.М. Лобач відмічає, що ця підстава є відносно новою для 

визначення банку неплатоспроможним і ґрунтується на тих нормативах, які 

визначено в Постанові Правління НБУ № 368 від 28 серпня 2001 р. «Про 

затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» 

(далі – Постанова НБУ № 368) та вимогах іншого законодавства [153; 195]. Зміст 

зазначеної ознаки (критерію) полягає в тому, що банк, віднесений НБУ до 

категорії проблемних, протягом 180 днів з дня такого віднесення не вжив або 

вжив недостатньо заходів із метою приведення своєї діяльності у відповідність до 

вимог законодавства, у т. ч. нормативно-правових актів НБУ [217, с. 41]. 

Зокрема, згідно п. 12.5 Постанови Правління НБУ № 346 від 17 серпня 

2012 р. «Про затвердження Положення про застосування Національним банком 

України заходів впливу» (далі – Постанова НБУ № 346) банк (філія іноземного 

банку) подає у строк, визначений ст. 75 Закону від 7 грудня 2000 р.: заходи щодо 

приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства; план 

фінансового оздоровлення, якщо віднесення банку до категорії проблемних 

пов’язане з погіршенням фінансового стану банку [198]. 

НБУ розглядає отримані заходи (план фінансового оздоровлення) та в разі 

потреби надає обґрунтовані зауваження, які банк зобов’язаний урахувати. 
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НБУ приймає рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає 

законодавству України, у разі: а) дострокового виконання банком прийнятих на 

себе зобов’язань – за умови подання банком відповідного клопотання та 

документів, що підтверджують усунення порушень у діяльності банку, виконання 

банком заходів щодо фінансового оздоровлення банку, а також приведення 

банком своєї діяльності у відповідність до законодавства; б) приведення банком 

своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України у визначені 

строки. 

2. Зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу 

банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або 

нормативно-правовими актами НБУ. 

Як зазначають фахівці, ця ознака (зокрема, перша її складова) ґрунтувалася і 

ґрунтується на економічному показнику – достатність (адекватність) 

регулятивного капіталу – і свідчить, що в Україні стверджується фінансово-

правовий метод регулювання банківської неспроможності [153]. Регулятивний 

капітал є одним із найважливіших показників діяльності банків, основним 

призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків-, які 

банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, 

фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.  

Показник мінімального рівня регулятивного капіталу визначається 

Постановою НБУ № 368. У цій постанові відповідний показник є 

диференційованим і залежить від дати отримання банківської ліцензії: 

1) якщо ліцензія була отримана після 11 липня 2014 р., мінімальний розмір 

регулятивного капіталу має становити 500 млн грн; 

2) для банків, які отримали ліцензію до зазначеної дати, – 200 млн грн (з 11 

липня 2020 р. ця сума збільшується до 300, з 11 липня 2022 р. – до 400, а з 

11 липня 2024 р. – до 500 млн грн відповідно).  

У ст. 30 Закону від 7 грудня 2000 р. вказується на те, що складовими 

частинами регулятивного капіталу є основний та додатковий капітал.  
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Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які 

створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу 

акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд 

покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні 

банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних 

активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні 

відповідати певним критеріям.  

НБУ має право визначати своєю постановою інші складові регулятивного 

капіталу, а також умови та порядок його формування. 

Додатковий капітал не може бути більш як 100 % основного капіталу. 

Як зазначається в ч. 1 ст. 35 Закону від 7 грудня 2000 р., банк та кожний 

власник істотної участі зобов’язані підтримувати норматив достатності 

(адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому НБУ. 

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає 

здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій 

грошового характеру. Чим вище значення показника достатності (адекватності) 

регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники 

банку; і навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її 

приймають на себе кредитори/вкладники банку. Як бачимо, головним 

призначенням встановлення цього нормативу є запобігання надмірному 

перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських 

активів на кредиторів/вкладників банку. 

Порядок встановлення аналізованого нормативу регламентований п. 1.2 

гл. 1 розділу ІV Постанови НБУ № 368, згідно з яким він визначається як 

співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і певних 

позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику після їх 

зменшення на суму: сформованих відповідних резервів/уцінки за активними 

банківськими операціями; забезпечення у вигляді безумовного зобов’язання або 

грошового покриття; необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що 
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рефінансуються НБУ, та боргових цінних паперів, емітованих НБУ, придбаних за 

операціями репо (але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається 

до розрахунку цього нормативу) з переходом права власності на такі цінні папери. 

Крім нормативу достатності регулятивного капіталу, Постанова НБУ № 368 

також виділяє і норматив достатності основного капіталу, який визначається 

як співвідношення основного капіталу до суми активів та позабалансових 

зобов’язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику. Нормативне 

значення цього нормативу має бути не менше ніж 7 % (гл. 2 розділу ІV).  

3. Невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше 

відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або 

встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів 

клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, 

після віднесення банку до категорії проблемних. 

Ця ознака ґрунтується на щоденному аналізі НБУ балансу банку, який 

повинен відображати на визначених позабалансових рахунках невиконані 

зобов’язання з причин недостатності на його коррахунку коштів. При цьому слід 

мати на увазі, що банки не завжди відображають на відповідному рахунку 

невиконані платежі, тобто НБУ може і не володіти реальною картиною стану 

справ у цьому банку. 

16 липня 2015 р. ВРУ ухвалила Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування 

вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку». Одним із 

наслідків набрання чинності цим Законом стало те, що з ч. 1 ст. 76 був 

виключений п. 4 («одноразове грубе або систематичне порушення банком 

законодавства у сфері готівкового обігу, запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку» 

(далі – «порушення законодавства у сфері легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом»)), замість якого у відповідній нормі з’явились пункти 5 та 6, 

якими передбачено дві нові підстави (фактично 4 та 5) для віднесення банку до 
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категорії неплатоспроможних: 

4) виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії 

проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання 

клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших 

соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, 

внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми 

відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов’язань перед фізичними 

особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов’язань 

перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду, та/або 

юридичними особами (далі – «виявлення фактів збільшення гарантованої суми 

відшкодування»); 

5) невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, 

розпорядження, рішення НБУ (у т. ч. і про застосування заходів впливу/санкцій) 

та/або вимоги НБУ щодо усунення порушень банківського законодавства, 

нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного НБУ строку. 

Маємо зазначити, що, втративши статус підстави для віднесення банку до 

категорії неплатоспроможних, «порушення законодавства у сфері легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом» набуло статус підстави, за якої НБУ з 

власної ініціативи має право прийняти інше рішення, яке тягне не менш негативні 

(порівняно з віднесенням до категорії неплатоспроможних) для банку юридичні 

наслідки, – відкликання банківської ліцензії. 

Дозволимо собі припустити, що головним мотивом цієї «трансформації» 

стало намагання законодавця привести визначені у ст. 76 Закону від 7 грудня 

2000 р. критерії у відповідність до того розуміння, яке зазвичай вкладається у 

господарсько-правовий за змістом термін «неплатоспроможність». Пояснимо 

свою позицію. 

Згідно з тлумаченням словників термін «неплатоспроможний» означає: 

той, який не може сплатити те, що він зобов’язаний сплатити; під 

«неплатоспроможністю» слід розуміти або стан, який виникає у 

неплатоспроможного, або фінансовий чи валютний стан держави або 
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підприємства, фірми, за якого вони не можуть своєчасно виконувати свої 

фінансові зобов’язання [39, с. 773]. Як бачимо, етимологічний зміст 

досліджуваних понять чітко вказує на головну ознаку стану неплатоспроможності 

– це нездатність вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання. Саме таке 

розуміння поняття «неплатоспроможність» було втілене в нормах Закону 

від 22 грудня 2011 р., в якому вона визначається як неспроможність боржника 

виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед 

кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності (абз. 8 ч. 1 

ст. 1). 

На подібних ознаках робиться наголос і в доктринальних визначеннях 

похідного від «неплатоспроможності» поняття «неплатоспроможність банку». 

Зокрема, В.Д. Чернадчук трактує неплатоспроможність банку як визнану у 

встановленому законом порядку відповідним юрисдикційним органом 

неспроможність банку щодо задоволення вимог кредиторів за грошовими 

зобов’язаннями та (або) виконання обов’язку щодо сплати обов’язкових платежів 

[252, с. 7]. Про «неспроможність» банку веде мову і М.Л. Шинкар, яка визначає її 

як фінансово-економічний стан банківської установи, за якого на час порушення 

справи, а також у перебігу процедур спостереження, фінансової санації, 

запровадження зовнішнього управління вона не здатна задовольнити вимоги 

кредиторів у повному обсязі, зокрема щодо здійснення обов’язкових платежів, 

проте наявні реальні матеріальні можливості й активи відновити 

платоспроможність установи шляхом погашення заборгованостей на стадіях 

спостереження, санації або зовнішнього управління [255, с. 65]. 

На думку Ю.Г. Собчук, неплатоспроможність банку – це нездатність 

(неможливість) банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги 

кредиторів через відсутність коштів, зменшення розміру регулятивного капіталу 

банку або економічних нормативів порівняно із встановленими банківським 

законодавством та нормативно-правовими актами НБУ, наслідком чого може бути 

загроза платоспроможності банку [218]. Як бачимо, авторка (подібну точку зору 

згодом підтримує і В.Д. Чернадчук) наголошує на необхідності врахування таких 
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ознак «неплатоспроможності банку»: 1) характерної і для «загальної» 

неплатоспроможності «неспроможності», під якою пропонується розуміти 

нездатність (неможливість) банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні 

вимоги кредиторів через відсутність коштів; 2) притаманної виключно для 

«банківської неплатоспроможності» «невідповідності», яка характеризується 

зменшенням розміру регулятивного капіталу банку або економічних нормативів 

порівняно із встановленими банківським законодавством або нормативно-

правовими актами НБУ, наслідком чого може бути загроза платоспроможності 

банку [218; 253, с. 97].  

Таким чином, дослідивши зміст поняття «неплатоспроможність банку», 

можна констатувати, що факт вчинення банком згаданого раніше «порушення 

законодавства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом» жодним 

чином не має впливати на можливість віднесення його до числа 

неплатоспроможних. Враховуючи це, рішення законодавця про вилучення 

відповідної підстави зі ст. 76 Закону від 7 грудня 2000 р. слід вважати 

виправданим. Утім, проаналізувавши і три інші підстави, передбачені в 

попередній редакції ст. 76 (діяла до 16 липня 2015 р.), О.М. Лобач дійшла до 

висновку, що не всі з них також фактично характеризують банк як 

неплатоспроможний. Зокрема, така ознака, як «неприведення банком своєї 

діяльності у відповідність із вимогами законодавства після віднесення його до 

категорії проблемних…», сформульована в Законі занадто широко, оскільки може 

охоплювати як усі групи економічних нормативів, а не лише нормативи капіталу, 

так і будь-які інші невідповідності діяльності банку вимогам банківського та 

інших галузей законодавства, включаючи нормативно-правові акти НБУ [153]. 

Очевидно, що подібні зауваження можна висловити і відносно такого критерію, як 

«невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, 

рішення НБУ та/або вимоги НБУ щодо усунення порушень банківського 

законодавства…». 

Проте найменш зрозумілим для нас є рішення вітчизняних парламентаріїв 

про доповнення критеріїв неплатоспроможності банку такою підставою, як 
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«виявлення фактів збільшення гарантованої суми відшкодування» (п. 5 ст. 76 

Закону від 7 грудня 2000 р.). Очевидно, що основним мотивом ухвалення цього 

рішення було прагнення законодавця запобігти поширеній у пікові періоди 

банкрутства банків практиці «подрібнення вкладів»9, за допомогою якої певні 

особи незаконно, на думку ФГВФО, збільшували розміри гарантованої Фондом 

суми відшкодування. 

При цьому маємо звернути увагу і на те, що, посилаючись на п. 7 ч. 3 ст. 38 

Закону від 23 лютого 2012 р., відповідно до якої правочини (у т. ч. договори) 

неплатоспроможного банку є нікчемними, зокрема, якщо банк уклав правочини (у 

т. ч. договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з 

метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для 

них законодавством чи внутрішніми документами банку, подібні правочини 

ФГВФО визнавав нікчемними і на підставі цього не вважав відповідних осіб 

такими, які мають право на гарантоване відшкодування коштів Фондом за новими 

вкладами, які утворились у результаті «дроблення» інших.  

Утім, на сьогодні така правова позиція ФГВФО вже неодноразово була 

спростована в порядку адміністративного судочинства.  

Зокрема, у постанові ВАСУ від 2 березня 2017 р. у справі за позовом гр. Д до 

Уповноваженої особи ФГВФО відзначається, що згідно з ч. 1 ст. 1058 ЦК 

України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що 

прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що 

надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї 

або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.  

Аналізуючи зміст наведених законодавчих норм, ВАСУ дійшов до висновку, 

що чинне законодавство прямо передбачає, що грошові кошти на депозитний 

рахунок можуть бути внесені як безпосередньо вкладником, так і іншою 

особою для вкладника, а отже, відповідачем (ФГВФО) не доведено наявність 

правових підстав стосовно невключення позивача до переліку вкладників ПАТ 

«КБ «Український фінансовий світ», які мають право на відшкодування коштів за 

                                                      
9 Сутність цієї схеми збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів розглядалась раніше. 
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вкладами за рахунок Фонду як вкладника відповідно до договору банківського 

вкладу, а тому така бездіяльність уповноваженої особи суперечить 

приписам Закону від 23 лютого 2012 р. [189]. 

Аналогічна правова позиція наведена і в інших рішеннях ВАСУ (ухвали 

ВАСУ від 1 лютого 2017 р.; від 2 лютого 2017 р. тощо) [2; 171]. 

Але навіть якщо припустити, що подібна практика все ж є протиправною, 

ми все рівно не можемо відшукати причинно-наслідковий зв’язок між фактом 

виявлення «дроблення вкладу» та необхідністю віднесення відповідного банку до 

категорії неплатоспроможних. Адже таким чином «неплатоспроможним» може 

бути визнано банк, який насправді є абсолютно «платоспроможним» (у 

буквальному, а не передбаченому банківським законодавством розумінні цього 

поняття), але здійснив передбачені п. 5 ч. 1 ст. 76 Закону від 7 грудня 2000 р. 

операції. 

Видається, що має рацію О.М. Лобач, котра вказує на необхідність 

закріплення у законодавстві чітких критеріїв неплатоспроможності банку, а 

точніше критеріїв, наявність яких дозволяє зробити висновок саме про нездатність 

банку до виконання вимог кредиторів і які можуть слугувати, по-перше, 

підставою для відкликання ліцензії з причини неплатоспроможності, по-друге, за 

допомогою цих критеріїв кредитори зможуть обґрунтувати «підставність» своєї 

заяви про визнання банку неплатоспроможним та його ліквідації, що подається 

ними до господарського суду [153]. При цьому такими мають бути критерії, 

аналогічні тим, які закріплено в Законі від 22 грудня 2011 р., – безспірні грошові 

вимоги кредиторів до боржника; законодавчо визначений абсолютний розмір цих 

вимог; незадоволення цих вимог протягом певного строку, встановленого для 

їхнього погашення. Пояснюючи свою позицію, дослідниця апелює до того, що, не 

дивлячись на відмінні механізми регулювання, неплатоспроможний банк нічим не 

відрізняється від інших суб’єктів підприємництва, що неспроможні виконати свої 

грошові зобов’язання перед кредиторами [153].  

Водночас враховуючи певну специфіку банківської діяльності, О.М. Лобач 

резонно вказує на те, що стосовно банків до зазначеного вище складу ознак 
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додається четвертий, притаманний тільки їм, особливий критерій – це зменшення 

розміру капіталу банку до суми менше однієї третини від мінімального розміру 

регулятивного капіталу банку. Останній критерій може бути визначений лише 

НБУ, який, на відміну від кредиторів, має доступ до аналізу щоденних балансів 

банку і, відповідно, в змозі встановити розмір капіталу банку і виявити, в якому 

платіжному стані знаходиться банк [154, с. 157–158]. 

На необхідність зміни існуючого в чинному законодавстві підходу щодо 

поняття та критеріїв неплатоспроможності банку вказує і іноземний досвід 

регламентації відповідних суспільних відносин, зокрема, країн СНД, із багатьма з 

яких Україна тривалий час знаходилась в єдиному правовому просторі. Залежно 

від способів викладення норм про неплатоспроможність банків (абстрактний чи 

казуїстичний), а також галузей законодавства, в яких були закріплені відповідні 

правові приписи, всі країни групи СНД можна розділити на чотири умовних 

групи. 

Перша група. Це країни, в яких розглядувані суспільні відносини 

регламентується загальними нормами господарського законодавства, 

присвяченого банкрутству, які визначають однакові для всіх суб’єктів 

господарювання (зокрема, банків) критерії неплатоспроможності (Азербайджан, 

Естонія, Литва, Туркменістан, Узбекистан) [77; 89; 80; 88; 86]. 

Друга група. Це країни, в яких відносини неплатоспроможності банків 

також регламентуються загальним господарським законодавством, у структурі 

якого, проте, виділяються окремі розділи (глави), присвячені банкрутству 

банківських (фінансових) організацій (Білорусь, РФ) [82; 87]. 

Третя група. Це країни, в яких критерії неплатоспроможності банків, як і в 

Україні, встановлюються законами, які регулюють всі питання, пов’язані з 

банківською діяльністю (Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Молдова) [78; 83; 79; 

84]. 

Четверта група. Це країни, в яких відповідні суспільні відносини 

регламентуються спеціальним законодавством, присвяченим виключно 

банкрутству банків (Вірменія та Таджикистан) [81; 85]. 
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Вивчивши відповідний іноземний досвід, можна констатувати наявність 

відразу декількох підходів щодо регламентації відносин банківської 

неплатоспроможності. У законодавстві одних держав наводяться лише визначення 

«неплатоспроможності банку»; в інших – розкриваються й критерії такої 

неплатоспроможності; деякі ж парламентарії взагалі не визнали за потрібне 

встановлювати спеціальне, порівняно з іншими суб’єктами господарської 

діяльності, поняття, ознаки та порядок віднесення банків до категорії 

неплатоспроможних.  

Однак, незважаючи на продемонстровані, подекуди доволі істотні, 

відмінності, всі проаналізовані країни об’єднує те, що в жодній із них, на відміну 

від України, неплатоспроможність банку не пов’язується з будь-якими іншими 

підставами (на кшталт «подрібнення» вкладів, неприведення діяльності у 

відповідність до вимог законодавства чи невиконання банком рішення НБУ), крім: 

1) нездатності виконати свої зобов’язання (передусім грошові) перед кредиторами 

у встановлений законом строк; 2) зменшення розміру капіталу нижче 

встановленого відповідним центральним банком показників (притаманні для всіх 

країн); 3) порушено нормативи резервування чи ліквідності; 4) перевищення 

зобов’язань кредитної організації над її активами (на відміну від двох перших, 3 та 

4 умовно виділені нами критерії характерні лише для деяких країн).  

Тут вважаємо за доцільне нагадати, що в чинній до 23 лютого 2012 р.10 

редакції ст. 2 Закону від 7 грудня 2000 р. неплатоспроможність банку також 

пов’язувалась зі згаданими вище двома першими підставами і трактувалась як 

неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги 

кредиторів саме через 1) відсутність коштів або 2) зменшення капіталу банку до 

суми, що становить менше 1/3 мінімального розміру регулятивного капіталу 

банку.  

Порівнюючи наведене визначення із нормами чинного законодавства, 

можна констатувати серйозну трансформацію в підході до того, що має 

визнаватись головною підставою для визнання банку неплатоспроможним: якщо 
                                                      

10 Як зазначають фахівці, саме з цією датою слід пов’язувати запровадження позасудової моделі виведення 

неплатоспроможного банку з ринку, що підпадає під фінансово-правове регулювання  [155]. 
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раніше вона пов’язувалась із чіткими, зрозумілими, та, головне, об’єктивними 

критеріями, які свідчили про те, що банк справді став неплатоспроможним, то 

сьогодні головним «мірилом» неплатоспроможності банку виступає суб’єктивна 

оцінка НБУ, яка базується на неоднозначних та подекуди не маючих жодних 

зарубіжних аналогів і відношення, власне, до «неплатоспроможності» ознаках, 

встановлених у ст. 76 Закону від 7 грудня 2000 р.  

Видається, що прямим наслідком вказаних змін до підходів у розумінні 

мети віднесення банку до категорії неплатоспроможних стало те, що під час кризи 

2014–2015 рр. НБУ не спромігся врятувати жоден банк, звівши свої функції до 

періодичного звітування про «успіхи» у справі виведення з ринку чергового 

неплатоспроможного банку.  

Отже, сьогодні ми отримали, без перебільшення, неприйнятну, на нашу 

думку, ситуацію, коли НБУ може визнати «неплатоспроможним» банк, який 

насправді є цілком «платоспроможним», але таким чином карається за певні 

порушення банківського законодавства або невиконання приписів НБУ [30, с. 74].  

Вважаємо, що першопричиною такого стану речей є неправильний підхід 

законодавця до визначення суті відносин неплатоспроможності банку та ролі НБУ 

в цьому процесі. Адже замість того, щоб звести функції НБУ до суто технічної 

ролі констатації наявності неплатоспроможності банку за наявності чітких 

об’єктивних критеріїв такого стану, вітчизняні парламентарії визнали «віднесення 

банку до категорії неплатоспроможних» одним із багатьох інших заходів впливу 

(поруч, наприклад, із письмовим застереженням, накладенням штрафів, 

відстороненням від посади), які можуть застосовуватись НБУ в разі певних 

порушень банківського та іншого законодавства (ст. 73 Закону від 7 грудня 

2000 р.), тим самим перетворивши НБУ на орган, який не констатує, а на власний 

суб’єктивний розсуд розцінює, чи доцільно визнавати той чи інший банк 

неплатоспроможним.  

Неприйнятність подібної ситуації ще більше підкреслюється результатами 

вивчення іноземного досвіду регламентації відносин банківської 

неплатоспроможності, які засвідчують, що в абсолютно всіх проаналізованих 
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нами країнах неплатоспроможність (банкрутство) банку встановлюється 

виключно судом, а не Центральним банком, функції якого зведені до виявлення 

ознак неплатоспроможності та подання відповідної заяви до суду. 

Переконані в тому, що з передбачених чинним законодавством критеріїв 

віднесення банку до категорії неплатоспроможних лише такі ознаки, як 

«зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до 

однієї третини від мінімального рівня…» та «невиконання банком протягом п’яти 

робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками 

та іншими кредиторами…» (пункти 2 та 3), повною мірою характеризують стан 

банку як неплатоспроможний. Інші або взагалі не мають жодного відношення до 

неплатоспроможності (п. 5), або лише опосередковано пов’язані з нею (п. 1 та 

п. 6), і тому мають бути вилучені з відповідної правової норми.  

Питання, чи мають замість цих критеріїв з’явитися нові, чи достатнім є 

наявність двох критеріїв, передбачених пунктами 2 та 3, залишається відкритим і 

має вирішуватись у першу чергу економістами. На сторінках дослідження, 

присвяченого кримінально-правовій тематиці, можемо висунути єдину вимогу до 

таких критеріїв, яка ще в 2006 р. була озвучена О.М. Лобач, – їхня наявність має 

бути об’єктивним свідченням того, що банк є нездатним до виконання своїх 

зобов’язань (у т. ч. у випадку зменшення регулятивного капіталу).  

Одночасно слід пам’ятати, що відповідно до ст. 77 Закону від 7 грудня 

2000 р. НБУ може відкликати банківську ліцензію не лише за пропозицією 

ФГВФО, а й з власної ініціативи у разі, якщо: 1) виявлено, що документи, надані 

для отримання банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію; 2) банк не 

виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської 

ліцензії; 3) встановлено «систематичне порушення банком законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом».  

Видається, що перелік цих критеріїв цілком міг би бути доповнений і за 

рахунок тих підстав, які сьогодні невиправдано, на нашу думку, враховуються при 

віднесенні банку до категорії неплатоспроможних, а отже, при кваліфікації дій 
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особи за ст. 218-1 КК України.  

Аналізуючи зміст вживаного у ст. 219 КК України поняття «стійка 

фінансова неплатоспроможність», О.О. Дудоров резонно зауважував, що якби для 

застосування розгляданої норми вимагалось прийняття господарським судом 

постанови про визнання боржника банкрутом, то виникла б досить незвична 

ситуація: дії, що до моменту ухвалення такої постанови були незлочинними, 

надалі трансформувались б у кримінально карані [129, с. 628].  

Однак, на відміну від ст. 219, у ст. 218-1 КК України чітко вказано, що 

зазначені в диспозиції дії визнаються злочинними не просто за умови настання 

«неплатоспроможності банку», а лише за умови «віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних», рішення про яке приймається НБУ. Таким чином, у нашому 

випадку ми маємо приклад саме такої «незвичної ситуації», коли постанові НБУ 

фактично надається ретроспективна сила у визначенні ознак складу аналізованого 

злочину.  

Утім, окрім самої лише «незвичності», така ситуація породжує досить 

серйозну процесуальну проблему, здатну ще більше ускладнити притягнення 

винних осіб до кримінальної відповідальності. Мова йде про те, що скасування в 

судовому порядку постанови НБУ про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних (а точніше набрання відповідним рішенням суду законної 

сили) означає з погляду кваліфікації за ст. 218-1 відсутність одного з двох 

обов’язкових суспільно небезпечних наслідків, а отже, складу розглядуваного 

злочину.  

За такого стану речей кожне рішення НБУ про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможного має бути юридично «бездоганним», особливо у частині 

обґрунтування тих критеріїв, які виступили підставами для такого кроку. Однак 

аналіз правозастосовних матеріалів засвідчує, що про «бездоганність» постанов 

НБУ стосовно визнання конкретних банків неплатоспроможними, на жаль, вести 

мову не доводиться. У сукупності ж із продемонстрованою вище нечіткістю 

деяких законодавчих критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних 

це призвело до того, що на сьогодні вже декілька таких постанов були скасовані 
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судами.  

Тут хотілось би також звернути увагу на те, що більшість із проаналізованих 

раніше критеріїв для віднесення банку до категорії неплатоспроможних (крім 

передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 76) пов’язані з попереднім прийняттям іншого рішення 

НБУ, а саме щодо визнання банку проблемним.  

Крім 7 ознак, передбачених у Законі від 7 грудня 2000 р. (ч. 1 ст. 75), ще 21 

критерій «проблемності» банку визначені у Постанові НБУ № 346. Та головним є 

те, що значна кількість цих критеріїв сформульовано ще менш чітко та 

однозначно, ніж критерії неплатоспроможності, що створює зайве підґрунтя для 

оскаржень тих рішень НБУ, в яких неплатоспроможність банку пов’язується з 

попереднім віднесенням відповідного банку до категорії проблемних.  

І хоч НБУ постійно апелює – інколи просто в ЗМІ, а інколи навіть надсилає 

листи-«протести» до ВСУ – стосовно того, що, скасовуючи відповідні рішення 

регулятора, суди втручаються у виключно дискреційні повноваження НБУ 

застосовувати до банків заходи впливу та не враховують уже породжені такими 

рішеннями правові наслідки (прийняття ФГВФО на виконання вимог закону 

рішення про затвердження тимчасової адміністрації в банку або проведення 

процедури ліквідації банку) [61, с. 5; 150], станом на початок 2018 р. із 26 

розглянутих судами рішень НБУ про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних вже 11 були скасовані в порядку адміністративного 

судочинства (ще 26 справ, в яких оскаржується рішення регулятора про виведення 

банку з ринку, знаходяться на розгляді в судах різних інстанцій) [63].  

До речі, маємо зазначити і те, що в експертному середовищі нищівній 

критиці був підданий сам факт надсилання НБУ листа до ВСУ, назвавши його 

«безпідставним та безграмотним». Більше того: одним із правозахисників на цій 

підставі була навіть подана заява в прокуратуру про скоєння головою НБУ 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 КК України «Втручання в 

діяльність судових органів» [157]. 

Проаналізувавши відповідні судові рішення, Ю.В. Самаєва констатує, що 

всі позови подібних «банків-зомбі» будуються на одному і тому ж – нечітких 
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законодавчих нормах чи їхній невідповідності. «Вишенькою ж на торті» завжди 

стає той факт, що правові колізії не використовуються НБУ в інтересах банку, 

вкладників та кредиторів [212].  

І при цьому слід звернути увагу на зауваження заступника директора-

розпорядника ФГВФО А.Я. Оленчика, котрий відмічає, що кожне подібне 

рішення не лише «обнуляє» можливість переслідування відповідних осіб у 

кримінальному порядку, а й надає їм змогу дістатися до тих активів, які ще 

залишились у банку, і далі спокійно ними розпоряджатись. «Адже, – продовжує 

свою думку посадовець, – у подібних судових рішеннях є ще й чисто український 

винахід, коли суд приймає рішення на користь колишніх акціонерів, то інтереси 

акціонерів захищаються виключно в частині активів, але не зобов’язань, які 

«покладаються» саме на ФГВФО» [124]. 

Видається, що продемонстровані приклади лише зайвий раз підтверджують 

необхідність внесення змін до чинного банківського законодавства у частині 

регламентації критеріїв для віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 

Допоки відповідні зміни не будуть внесені, тягар відповідальності (зокрема, 

майнової) за дії осіб, які довели банк до неплатоспроможності, і далі нестиме 

держава, згідно з принципом, який був бездоганно викладений у рішенні ВАСУ: 

«якщо держава нездатна забезпечити видання зрозумілих правил, то саме вона і 

повинна відповідати за недоліки своєї законодавчої діяльності відповідно до 

правила пріоритету норми за найбільш сприятливим для особи тлумаченням».  

Як вже відмічалося, караним за ст. 218-1 КК України визнається не будь-яке 

доведення банку до неплатоспроможності, а лише ті прояви зазначених дій, які 

призвели до завдання великої матеріальної шкоди державі або кредитору. 

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у 10 тис. і більше разів 

перевищує НМДГ (ч. 1 примітки ст. 218-1 КК України).  

Як і у ст. 219 КК України, під час визначення шкоди, завданої доведенням 

банку до неплатоспроможності, насамперед необхідно керуватись положеннями 

ст. 623 ЦК України і статей 224, 225 ГК України, які регламентують склад і розмір 

збитків, завданих порушенням зобов’язань [17, с. 65]. При цьому, аналізуючи 
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питання, з чого саме складається розмір великої матеріальної шкоди шкоду у 

«банкрутських злочинах», більшість дослідників сходились на тому, що при 

кваліфікації за відповідними статтями мають бути враховані як реальні збитки, так 

і упущена вигода [17, с. 65; 23, с. 86; 104, с. 98–99]. \ 

Пояснюючи свою позицію, науковці посилались на положення ч. 2 ст. 22 

ЦК України. Водночас слід ураховувати слушні зауваження Н.О. Антонюк, котра 

звертає увагу на те, що упущена вигода може бути врахована під час кваліфікації 

суспільно небезпечного посягання лише за таких підстав: 1) майнова шкода, яка 

включатиме упущену вигоду, викликана суспільно небезпечною поведінкою 

винної особи; 2) є причиновий зв’язок між діянням і шкодою (зокрема й 

упущеною вигодою); 3) наслідки охоплювалися умислом винної особи [7, с. 108]. 

Видається, що всі наведені положення мають бути враховані і при 

кваліфікації злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України.  

У тому разі, коли НБУ ліквідовує неплатоспроможний банк за пропозицією 

Фонду, попередній розмір шкоди кредиторам має встановлюватись з урахуванням 

показника недостатності майна банку, який у п. 6-2 ч. 1 ст. 2 Закону від 23 лютого 

2012 р. визначається як перевищення розміру зобов’язань банку відповідно до 

реєстру акцептованих вимог кредиторів над оціночною вартістю ліквідаційної 

маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та 

використовується виключно для позачергового задоволення вимог 

заставодержателя.  

Остаточний же розмір шкоди може бути встановлений лише після 

завершення формування ліквідаційної маси та продажу майна банку, що 

ліквідується, і має дорівнювати різниці між заявленими та підтвердженими 

ФГВФО вимогами і фактично задоволеними вимогами кредиторів. 

Порядок формування ліквідаційної маси банку визначається ст. 50, а 

процедура продажу майна банку, який ліквідовується, – ст. 51 

Закону від 23 лютого 2012 р. 

У попередньому підрозділі цієї роботи зазначалось, що у випадку 

націоналізації доведеного до неплатоспроможності банку матеріальна шкода 
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визначається сумою грошових коштів, які держава, котра набуває статус власника, 

а не кредитора банку, вимушена витратити на капіталізацію банківської установи. 

Варто ще раз нагадати, що, незважаючи на вжитий у ст. 218-1 КК України в 

однині термін «кредитору», кримінально караним має визнаватись будь-який 

прояв доведення банку до неплатоспроможності, наслідком якого стало завдання 

вказаної у примітці статті матеріальної шкоди незалежно від того, чи була ця 

шкода завдана одному, або декільком кредиторам.  

Вказівка на виключно матеріальний характер великої шкоди як обов’язкової 

ознаки об’єктивної сторони складу аналізованого злочину не дозволяє 

кваліфікувати за ст. 218-1 КК випадки доведення банку до неплатоспроможності, 

що супроводжувались такими суспільно небезпечними наслідками, як масові 

звільнення з роботи працівників тієї чи іншої фінансової установи, психічне 

захворювання або самогубство кредитора тощо. 

Як вже писалось раніше, зміст ч. 1 примітки ст. 218-1 КК України, в якій 

закріплюється розмір великої матеріальної шкоди, – це типовий прояв 

притаманної розділу VII фундаментальної проблеми, яку в науковій літературі 

інколи позначають як довільність і відсутність уніфікації показників, що 

характеризують суспільно небезпечні наслідки і предмети злочинів у сфері 

господарської діяльності.  

Як із цього приводу зазначають О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан, для 

вироблення обґрунтованих вартісних критеріїв злочинності діянь у цій сфері 

необхідним є проведення серйозних кримінологічних досліджень [73, с. 85–86]. У 

контексті розгляду питання про соціальну обумовленість криміналізації доведення 

банку до неплатоспроможності ми піднімали два взаємопов’язаних питання:   

1) чому кримінальна відповідальність настає лише за ті дії, які завдали 

матеріальної шкоди саме на суму 10 тис. НМДГ і більше?  

2) невже суспільна небезпека доведення банку до неплатоспроможності, яке 

спричинило меншу матеріальну шкоду, не володіє рівнем суспільної небезпеки, 

достатнім для визнання його злочинним?  

Для того, щоб продемонструвати всю абсурдність ситуації, яка склалась, 
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наведемо приклад із практики застосування ст. 218-1 КК України. 

Так, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у 

Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві було встановлено, що 21 вересня 

2016 р. від представника ТОВ «Атомінжиніринг» надійшла заява про вчинення 

службовими особами ПАТ КБ «Євробанк» кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, а саме доведення банку до 

неплатоспроможності, що спричинило невиплату відповідній організації 

депозитних коштів у розмірі 2 млн 290 тис. 602 грн. Однак, розглянувши 

матеріали кримінального провадження, слідчий дійшов висновку про відсутність 

у діях службових осіб ПАТ КБ «Євробанк» складу злочину, адже заявлена сума 

збитків є меншою ніж 10 000 НМДГ (на момент розгляду провадження така 

сума мала б сягати 6 млн 890 тис. грн). Як наслідок, відповідне кримінальне 

провадження було закрите [191]. 

Як бачимо, незважаючи на завдання матеріальної шкоди на астрономічну 

для більшості пересічних громадян України суму в розмірі 2 млн 290 тис. 602 грн, 

враховуючи положення ч. 1 примітки ст. 218-1 КК України, дії відповідних осіб не 

було підстав вважати кримінально караним доведенням банку до 

неплатоспроможності. І це при тому, що за умови відсутності аналізованої нами 

спеціальної норми, подібні дії цілком могли б кваліфікуватися за ст. 219 КК 

України.  

Однак вирішення поставлених питань буде мати практичний сенс лише за 

умови ствердної відповіді на інше, більш важливе питання – чи є взагалі 

доцільною вказівка у диспозиції досліджуваної норми на будь-які матеріальні 

наслідки доведення банку до неплатоспроможності? Подібне питання є 

актуальним й щодо «кримінальних банкрутств» загалом. 

Так, розглядаючи відповідну категорію злочинів, Б.І. Колб зазначає, що 

вони є закінченими тоді, коли встановлено велику шкоду, а це з’ясовується лише 

після закінчення конкурсної процедури, тобто через 2–3 роки після вчинення 

злочину, тобто тоді, коли докази вчинення злочину вже втрачені. На думку 

науковця, очікування наслідків паралізує боротьбу правоохоронних органів із 
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цими злочинами та не дозволяє своєчасно почати розслідування [119, с. 15]. 

Схожу точку зору висловлює і І.А. Клепицький, котрий категоричний у тому, що 

визначення у КК РФ складів злочинів, пов’язаних з банкрутством, як матеріальних 

створює серйозні перешкоди, іноді нездоланні, для порушення кримінальної 

справи (наприклад, у випадку застосування відновлювальних процедур) [114, 

с. 302]. Вказана проблема не могла залишитись осторонь уваги і вітчизняних 

криміналістів. 

Зокрема, П.С. Берзін та Г.М. Зеленов свого часу писали про те, що у ЦК 

України не містяться положення щодо методики визначення розміру заподіяної 

порушенням зобов’язань матеріальної шкоди, спричиненої посяганнями на 

встановлений порядок проведення банкрутства [17, с. 64], що негативно 

відбивається на діяльності правоохоронних органів і суду при кваліфікації дій 

винних осіб за статтями 218–222 КК України [104, с. 99]. 

На необхідність відмови від наслідків у вигляді великої майнової шкоди у 

ст. 219 КК України вказувала і В.О. Улибіна. При цьому свою позицію науковець  

аргументувала тим, що на підставі вивчення рішень місцевих судів зі скасування 

винесених працівниками досудового слідства постанов про порушення 

кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого диспозицією 

ст. 219 КК України, нею було виявлено нечітке обґрунтування великої майнової 

шкоди, що завдавалася кредитору або державі [243, с. 132]. 

Досліджуючи відповідну проблематику, О.О. Круглова звертала увагу на те, 

що в ряді іноземних країн завдання великої шкоди або інших тяжких наслідків 

розглядається як кваліфікуюча ознака кримінальних банкрутств (Швеція, ФРН, 

Польща та інші), на відміну від вітчизняного законодавства, де завдання великої 

шкоди є необхідною умовою застосування кримінальних норм, що передбачають 

відповідальність за кримінальні банкрутства [140, с. 108]. 

Однак, якщо при аналізі норм про «загальне» доведення до банкрутства 

О.О. Круглова вказувала лише на «ряд іноземних країн», в яких завдання великої 

матеріальної шкоди не визнається криміноутворювальною ознакою відповідних 

складів злочинів, то при дослідженні зарубіжного досвіду регламентації 
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кримінальної відповідальності саме за доведення банку до неплатоспроможності 

жодної потреби у подібній вказівці немає, адже в усіх державах (хоча й 

нечисленних), кримінальні закони яких містять норми, подібні за змістом до 

ст. 218-1 КК України, злочинність відповідних діянь не пов’язується з фактом 

завдання великої матеріальної шкоди. 

Так, у ч. 2 ст. 239 КК Казахстану єдиною умовою настання кримінальної 

відповідальності за доведення фінансової організації до неплатоспроможності є 

подальша примусова ліквідація відповідної організації; а ч. 3 ст. 252 КК Молдови 

взагалі не містить жодних подібних умов, визнаючи злочинним будь-який прояв 

умисного доведення банку до неспроможності.  

При цьому найбільш цікавим є те, що: 1) в обох країнах кримінальна 

відповідальність за «загальне» доведення до неплатоспроможності настає лише у 

разі завдання великої шкоди; 2) у ст. 243 КК Казахстану, якою передбачена 

відповідальність за незаконне використання грошей банку, яке, проте, не призвело 

до неплатоспроможності фінансової організації, злочинність діяння також 

пов’язується з фактом настання великої шкоди.  

На нашу думку, подібне конструювання зазначених норм красномовно 

засвідчує факт усвідомлення як казахськими, так і молдовськими 

парламентаріями, підвищеної, порівняно зі «звичайною» неплатоспроможністю, 

суспільної небезпеки доведення до неплатоспроможності саме банків (фінансових 

організацій), у зв’язку з чим ними і було прийнято логічне рішення про те, що ці 

діяння, на відміну від доведення до неплатоспроможності «звичайного 

(загального)» суб’єкта господарювання, визнаються злочинними незалежно від 

розміру спричиненої ними матеріальної шкоди.  

Позиція вітчизняного законодавця виглядає відверто парадоксальною, адже, 

задекларувавши мету доповнення КК України ст. 218-1 як «посилення 

відповідальності пов’язаних із банком осіб», він чомусь передбачив кримінальну 

відповідальність лише за ті прояви доведення банку до неплатоспроможності, які 

завдали матеріальної шкоди саме на суму 10 тис. НМДГ і більше, у той час як у 

загальній (по відношенню до ст. 218-1) ст. 219 КК України «Доведення до 
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банкрутства» криміноутворюючий «поріг» є чомусь значно нижчим – лише 

500 НМДГ. 

Однак, розглядаючи питання про доцільність/недоцільність конструювання 

аналізованого складу злочину як матеріального, ми чітко усвідомлюємо, що самі 

по собі продемонстровані процесуальні складнощі встановлення матеріальної 

шкоди та відповідний іноземний досвід навряд чи можуть вважатися 

достовірними показниками необхідності вилучення вказівки на «завдання великої 

матеріальної шкоди». При всій своїй важливості такі обставини можуть слугувати 

лише додатковими аргументами «за» чи «проти» відповідного рішення, при 

ухваленні якого в першу чергу має враховуватись інший показник – ступінь 

суспільної небезпеки діяння. 

Аби не дублювати положень, які були викладені нами під час написання 

першого розділу цієї роботи, лише нагадаємо, що, проаналізувавши суспільну 

небезпеку злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, ми констатували, що 

важливість суспільних відносин, які порушуються в результаті його вчинення, є 

настільки високою, що дозволяє ставити питання про необхідність криміналізації 

будь-яких проявів доведення банку до неплатоспроможності, незалежно від 

матеріальних наслідків такого діяння. З урахуванням тих аргументів, які були 

викладені вже в цьому підрозділі, вважаємо, що наразі є всі підстави не просто 

«ставити питання», а робити остаточний висновок про необхідність 

конструювання основного складу злочину «доведення банку до 

неплатоспроможності» як формального [29, с. 33]. 

Однією зі складових принципу співмірності санкції та економії репресії є те, 

що більш суворе покарання має призначатися за діяння, що спричинили більшу 

шкоду, в порівнянні з діянням, яке спричинило менш тяжкі наслідки. Тому, 

пропонуючи вилучити з основного складу досліджуваної заборони вказівку на 

«велику матеріальну шкоду», вважаємо, що настання відповідних наслідків мало б 

визнаватися кваліфікуючою ознакою доведення банку до неплатоспроможності.  

Зазначимо, що подібний варіант конструювання аналогічної за змістом 

норми був обраний парламентаріями Казахстану, які відповідальність за 
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некваліфіковане доведення фінансової організації до неплатоспроможності 

передбачили у ч. 2, а за ті самі діяння, що спричинили велику шкоду фінансовій 

організації, – у ч. 3 ст. 239 КК Казахстану. У деяких країнах у залежності від 

розміру матеріальних збитків диференційована відповідальність і за «звичайне» 

доведення до банкрутства (ст. 211 КК Азербайджану, ст. 240 КК Білорусі тощо).  

На необхідність доповнення ст. 195 КК РФ такою кваліфікуючою ознакою, 

як «що спричинило особливо велику шкоду», вказують і російські дослідники 

[231; 233]. Та при цьому, зокрема і враховуючи наші пропозиції, висловлені у 

першому розділі цієї роботи, вважаємо, що і для ч. 1 нової редакції ст. 219 КК 

України, присвяченій «загальному» доведенню до банкрутства, і для ч. 3, яка має 

передбачити відповідальність за кваліфіковане доведення банку до 

неплатоспроможності, має бути встановлений єдиний показник «великої» 

матеріальної шкоди, зазначений у примітці до чинної ст. 219 КК України, – 500 і 

більше НМДГ.  

Що ж стосується матеріальної шкоди, яка наразі визнається «великою» у ст. 

218-1 КК України (10 тис. і більше НМДГ), то, на нашу думку, така шкода 

повинна визнаватись «особливо великою», а її настання – особливо 

кваліфікуючою ознакою доведення банку до неплатоспроможності, яка має бути 

передбачена у ч. 4 нової редакції ст. 219 КК України. 

Утім, доки наші пропозиції щодо конструювання складу злочину 

«доведення банку до неплатоспроможності» як формального не будуть враховані 

ВРУ, у кожному випадку застосування ст. 218-1 КК України мають бути 

встановлені не лише велика матеріальна шкода, а й причинний зв’язок між діями 

особами та обома видами розглянутих вище суспільно небезпечних наслідків. 

Аналізуючи склад злочину, передбачений ст. 219 КК України, 

О.О. Круглова зазначала, що він однозначно може бути вчинений на першому 

етапі нормальної (незбиткової) фінансової діяльності суб’єкта господарської 

діяльності, і в такому разі всі подальші етапи будуть наслідками цього злочину. 

Крім того, дослідниця звертала увагу і на те, що якщо особа на етапі погіршення 

фінансового стану суб’єкта господарської діяльності вчинить діяння, які 
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спрямовані на погіршення існуючого стану й саме вони сприятимуть тому, що 

суб’єкт господарювання зазнає стану фінансової неспроможності, то це також слід 

кваліфікувати як доведення до фінансової неспроможності такого суб’єкта [140, 

с. 113]. 

При цьому криміналістка резонно відмічає, що те, наскільки фінансовий 

стан був погіршений ще до вчинення злочинних дій, а також те, чи сам по собі він 

був ознакою неминучої фінансової неспроможності, обов’язково повинно 

враховуватись. Адже якщо злочинець вчинив злочинні дії щодо підприємства, 

котре вже зазнало фінансового краху чи вже встановлена його неминучість є всі 

підстави для того, щоб констатувати, що ці дії не є безпосередньою причиною 

фінансової неспроможності суб’єкта господарювання [140, с. 114]. 

Проектуючи вказані положення на розглядувану нами проблематику, слід 

зазначити, що наявність причинного зв’язку маємо констатувати незалежно від 

того, на якому етапі банківської діяльності були вчинені дії, які призвели до 

неплатоспроможності банку: це може бути і так званий етап «нормальної 

діяльності»; і етап, коли у банку розпочинають з’являтися певні економічні 

негаразди; і навіть на етапі, коли відповідний банк вже був віднесений до категорії 

проблемних. Головним при цьому є доведення того, що відповідні дії не були 

вчинені щодо банку, неплатоспроможність якого була неминучою і без них, адже 

в такому разі ми будемо вимушені констатувати відсутність причинного зв’язку. 

При цьому деякі фахівці задають резонне та актуальне з точки зору 

застосування ст. 218-1 КК України питання – хто і на підставі яких методик 

визначатиме причинно-наслідковий зв’язок між діями пов’язаної з банком особи і 

віднесенням банку до категорії неплатоспроможних? Якщо це робитиме, 

наприклад, НБУ, МВС або інша державна установа постфактум, тобто вже після 

визнання банку неплатоспроможним, то тут вбачається величезне поле для грубих 

зловживань щодо політично «неугодних» власників банків [66].  

Підкреслюючи складність встановлення причинно-наслідкового зв’язку у 

справах розгляданої категорії, А.О. Молчанов акцентує увагу на тому, що 

відповідні наслідки можуть бути результатом  сукупності факторів, кон’юнктури 
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ринку, ситуації в державі, дій з боку контрагентів, але не завжди – виключним 

наслідком окремих дій вказаних вище суб’єктів [170]. 

Злободенність поставлених питань підтверджується таким прикладом із 

практики застосування ст. 218-1 КК України, пов’язаним із з’ясуванням обставин 

неплатоспроможності ПАТ «Інтеграл-банк».  

У відповідній заяві ФГВФО вказувалось на те, що колишнім керівництвом 

ПАТ «Інтеграл-банк» на протязі 2014 – вересня 2015 рр. умисно вчинено ряд дій, 

які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних (надання 

кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність; 

непроведення роботи з боржниками щодо кредитів по яким не своєчасно 

сплачувались або взагалі не платилися відсотки за користування кредитами; 

безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку 

тощо) [97]. Проте у ході розслідування слідчим «не вдалося визначити період, з 

якого розпочалося доведення ПАТ «Інтеграл-банк» до неплатоспроможності, 

також не можливо визначити, які саме господарські операції мали суттєве 

значення для погіршення фінансового становища банку та укладання свідомо 

невигідних для банку угод», що в підсумку стало підставою для закриття 

слідчим відповідного кримінального провадження [192]. 

Водночас, навіть усвідомлюючи складність доведення причинного зв’язку у 

справах відповідної категорії, схильні вважати, що в цьому разі основною 

причиною закриття кримінального провадження стала не відсутність відповідних 

методик встановлення причинно-наслідкового зв’язку, а низька кваліфікація 

слідчого або ж інші чинники суб’єктивного характеру. Така позиція ґрунтується, з 

одного боку, на ретельному аналізі поданої ФГВФО заяви, в якій міститься 

достатніх даних про те, що саме ці конкретні дії керівників банку призвели до 

неплатоспроможності останнього; а з іншого – на тому, що при розслідуванні 

злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, головним є не «точне встановлення 

періоду, з якого розпочалося доведення банку до неплатоспроможності», на чому 

акцентував увагу слідчий, а встановлення факту того, що конкретні дії пов’язаних 

із банком осіб мали наслідком віднесення банку до категорії неплатоспроможних, 
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що й було продемонстровано ФГВФО. Крім того, відвертий подив викликає та 

обставина, що при дослідженні «законності діяльності ПАТ «Інтеграл-банк»» 

слідчий у першу чергу спирався на показання посадових осіб тих суб’єктів 

господарювання, яким і видавались кредити, а також колишніх співробітників 

банку. При цьому слідчий доходить до висновку, що «показань, які б свідчили про 

вчинення злочину посадовими особами банку, не надано». З цього приводу 

хотілось би поставити слідчому два питання:  

1) невже він сподівався отримати докази винуватості відповідних суб’єктів 

за допомогою показань осіб, яких ФГВФО прямо звинувачує у причетності до 

вчинення злочину?  

2) чому, весь час апелюючи до зазначених показань, слідчий не приділив 

належної уваги встановленню: реального фінансового становища підприємств, 

яким надавались кредити; дослідженню претензійно-позовної роботи банку11; 

реальної вартості майна, прийнятого в забезпечення виконання зобов’язань; 

реальній вартості придбаних цінних паперів тощо? 

Видається, що за умови використання подібних підходів до зібрання та 

оцінки доказів, у жодного провадження, відкритого за ознаками злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, навіть за наявності «досконалих» методик 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку немає будь-яких шансів потрапити 

до суду. 

Ще більше складним встановлення причинного зв’язку може бути в 

ситуаціях, коли протягом нетривалого періоду часу у відповідного банку декілька 

разів змінюються органи управління та контролю. У таких випадках 

правозастосовні органи мають чітко встановити, конкретні дії яких саме 

керівників призвели до неплатоспроможності банку. У разі, коли буде з’ясовано, 

що неплатоспроможність була зумовлена діями різних складів органів управління 

банку, які послідовно змінювали один одного, до відповідальності за ст. 218-1 КК 

України має бути притягнута кожна особа, яка вчиняла відповідні дії. 

 
                                                      

11 Хоча тут слід відмітити, що непроведення відповідної роботи є проявом бездіяльності, а, відповідно (і про 

це вже писалось), не підпадає під ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. З урахуванням того, що норми, передбачені розділом VІІ Особливої 

частини КК України, покликані забезпечувати кримінально-правову охорону не 

лише господарської, а й фінансової діяльності, назву відповідного розділу 

пропонується викласти в такій редакції: «Злочини проти господарської та 

фінансової діяльності». 

2. Основним безпосереднім об’єктом доведення банку до 

неплатоспроможності є суспільні відносини, що забезпечують реалізацію прав та 

інтересів кредиторів банку щодо задоволення їхніх вимог за рахунок майна банку, 

а також державних інтересів, які можуть бути порушені в результаті визнання 

банку неплатоспроможним. Додатковим обов’язковим об’єктом аналізованого 

злочину є відносини власності, а додатковими факультативними – відносини 

оподаткування, встановлений порядок здійснення службовими особами своїх 

повноважень тощо. 

3. Присвоєння досліджуваній кримінально-правовій новелі номеру 218-1 

суперечить як загальним правилам розміщення нових статей у кримінальному 

законодавстві, так і правилам розташування підпорядковано-спеціальних норм, у 

зв’язку з чим норма, в якій йдеться про доведення банку до неплатоспроможності, 

мала б бути розміщена безпосередньо в ст. 219 КК України (в її частині 2). 

4. У результаті доведення банку до неплатоспроможності шкода може бути 

завдана не лише одному, а й декільком кредиторам і, відповідно, бути сумарною. З 

урахуванням цього диспозицію аналізованої кримінально-правової норми 

пропонується доповнити альтернативною вказівкою на кредиторів. Цей крок 

засвідчив би, що кримінально караним є будь-який прояв доведення банку до 

неплатоспроможності, наслідком якого стало завдання вказаної у примітці ст. 218-

1 КК України матеріальної шкоди незалежно від того, чи була ця шкода завдана 

одному або декільком кредиторам. 

5. У сучасних умовах основними різновидами дій, шляхом окремого або 

сукупного вчинення яких банки доводяться до неплатоспроможності, є: 
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проведення заздалегідь збиткових операцій з кредитування підконтрольних 

суб’єктів господарської діяльності, які не мали на меті повернення наданих 

запозичень; укладання завідомо невигідного для банку договору про відступлення 

прав вимоги або про співробітництво; завідомо збиткова інвестиційна діяльність у 

цінні папери; розміщення коштів на кореспондентських рахунках у банках 

іноземних держав із подальшим списуванням цих коштів у рахунок погашення 

зобов’язань третіх осіб; фіктивне оприбуткування грошових коштів банку.  

Водночас доведення банку до неплатоспроможності може бути 

спровоковане не лише діями, а й бездіяльністю пов’язаних з банком осіб, що 

свідчить про те, що цій пасивній поведінці притаманний не менший (порівняно з 

діями) ступінь суспільної небезпеки. Враховуючи це, а також відповідний 

іноземний досвід, потрібно замінити вживане у ст. 218-1 КК України 

формулювання «вчинення дій» на словосполучення «вчинення діянь», які 

призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 

6. У контексті розкриття суспільно небезпечних наслідків злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, встановлено, що з передбачених 

регулятивним законодавством критеріїв віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних лише два (зменшення розміру регулятивного капіталу або 

нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня; невиконання 

банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх 

зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами) повною мірою 

характеризують стан банку як неплатоспроможний. Інші відповідні критерії або 

жодним чином не стосуються неплатоспроможності, або лише опосередковано 

пов’язані з нею, у зв’язку з чим вони: а) не повинні братись до уваги при 

вирішенні питання про наявність складу досліджуваного злочину; б) мають бути 

вилучені з відповідної статті Закону від 7 грудня 2000 р. 

7. Під час визначення розміру шкоди, завданої доведенням банку до 

неплатоспроможності, мають бути враховані як реальні збитки, так і упущена 

вигода. При цьому остаточний розмір матеріальної шкоди, завданої кредиторам, 

може бути встановлений лише після завершення формування ліквідаційної маси 
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та продажу майна банку, що ліквідується, і має дорівнювати різниці між 

заявленими та підтвердженими Фондом вимогами і фактично задоволеними 

вимогами кредиторів. У випадку націоналізації доведеного до 

неплатоспроможності банку матеріальна шкода завдається не кредиторам, а 

державі, яка, не будучи кредитором, витрачає грошові кошти на капіталізацію 

банківської установи. 

8. Проаналізувавши відповідний іноземний досвід, та, головне, суспільну 

небезпеку злочину, передбаченого ст. 218-1 КК, ми дійшли висновку про 

необхідність конструювання основного складу злочину «доведення банку до 

неплатоспроможності» як формального. При цьому завдання великої матеріальної 

шкоди має визнаватися кваліфікуючою, а особливо великої – особливо 

кваліфікуючою ознакою складу аналізованого злочину. 
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РОЗДІЛ 3 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО 

НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

 

3.1. Суб’єкт доведення банку до неплатоспроможності 

 

На законодавчому рівні знайшла закріплення класифікація, згідно з якою 

виділяють загальний та спеціальний суб’єкти злочину. Вказівка на те, що 

суб’єктом злочину може бути лише фізична особа (ч. 1 ст. 18 КК України), 

виключає можливість визнання суб’єктом злочину організацій. Це положення 

закріплює принцип особистої відповідальності за вчинений злочину або, як його 

вдало називав П.С. Матишевський, принцип особистої відповідальності за 

наявності вини [161, с. 17]. При цьому варто звернути увагу на те, що у 

вітчизняній (і не лише) кримінально-правовій науці вже тривалий час активно 

обговорюється можливість розширення кола потенційних суб’єктів злочину за 

рахунок і юридичних осіб.  

Завданнями цієї роботи не охоплюється описання всіх аргументів 

прибічників та противників запровадження кримінальної відповідальності 

юридичних осіб. З урахуванням встановлених обмежень щодо обсягу, а також 

того, що відповідні аргументи були ґрунтовно проаналізовані в численних 

дослідженнях, спеціально присвячених цій проблематиці [46; 56; 59; 62; 164], 

вважаємо за доцільне обмежитись стислим викладенням окресленого питання. 

Одним із головних аргументів супротивників розгляданої ініціативи є те, що 

у випадку її реалізації буде порушено згаданий принцип особистої 

відповідальності за вчинений злочину, адже юридична особа не наділена 

свободою волі, не здатна усвідомлювати значення своїх дій, а отже цілі покарання 

відносно неї не можуть бути досягнуті.  

Але й поборники ідеї запровадження кримінальної відповідальності 

юридичних осіб наводять численні докази на користь необхідності ухвалення 
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такого кроку. Зокрема, узагальнивши такі аргументи, В.К. Матвійчук звів їх до 

наступних: 1) наявність однакових умов дієздатності в кримінальному і 

цивільному праві; 2) можливість призначення покарання; 3) закордонний досвід; 

4) економічна невигідність штрафів для юридичних осіб; 5) рекомендації 

Європейського комітету з проблем злочинності РЄ; 6) незадоволеність 

громадськості засобами цивільної відповідальності юридичних осіб; 7) наявність 

групового та колективного егоїзму виробників; 8) можливість застосування такої 

відповідальності до обмеженого кола злочинів; 9) зростаюча небезпечність 

злочинів у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

10) необхідність ефективної його охорони; 11) зміна способу виробництва 

(ринкові відносини) [160, с. 270]. 

Полеміка з досліджуваного питання ще більше активізувалася після того, як 

у 2014 р. наша держава уклала політичну та економічну угоду про Асоціацію з 

ЄС, багатьом країнам якого відома кримінальна (квазікримінальна) 

відповідальність юридичних осіб. З цього приводу згадуються слова П.С. Берзіна 

та В.О. Гацелюка, котрі відмічають, що, незважаючи на традиційне несприйняття 

юридичною доктриною України кримінальної відповідальності юридичних осіб, 

включення України у світовий правовий та політичний контекст дало певним 

науковцям підстави для обґрунтованого висновку про те, що запровадження 

такого інституту цілком можливе [18, с. 149].  

Врешті-решт «дослухавшись» до аргументів сторін, а також враховуючи 

вимоги європейської спільноти, вітчизняні парламентарії були «змушені» змінити 

свою категоричну позицію з цього питання, викладену в первинній редакції КК 

України, на більш компромісну. Йдеться про те, що, не торкаючись приписів, які 

обмежують коло суб’єктів, які можуть бути притягнуті до кримінальної 

відповідальності, лише фізичними особами, ВРУ ухвалила Закон України 

від 23 травня 2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб)», наслідком якого 

стало внесення змін до КК України, що дозволяють застосовувати до юридичних 
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осіб заходи кримінально-правового характеру: штраф, конфіскацію майна та 

ліквідацію. Однак, зважаючи на те, що доведення банку до неплатоспроможності 

не входить до переліку тих злочинів, за вчинення яких до юридичних осіб можуть 

бути застосовані названі заходи, у роботі ми не будемо зупинятись на більш 

докладному аналізі цього кримінально-правового інституту. 

Оцінюючи ж перспективи запровадження в майбутньому кримінальної 

відповідальності юридичних осіб, ми поділяємо позицію, яку з цього питання 

зайняв О.О. Дудоров, котрий свого часу писав: «Я не відкидаю як таку 

принципову можливість зміни КК України у напрямі розширення кола суб’єктів 

злочину за рахунок колективних утворень й особливо з огляду на новітні 

міжнародно-правові документи, ратифіковані нашою державою. Щоправда, 

проаналізувавши висловлені в юридичній літературі аргументи на користь 

запровадження вказаного інституту у вітчизняне кримінальне законодавство з 

точки зору створення передумов для ефективної боротьби із злочинними 

порушеннями податкового законодавства, я зробив висновок про те, що 

справжньої потреби у такій радикальній зміні кримінального закону немає» [71, 

с. 48]. Іншими словами, ми, як і деякі інші вчені [167, с. 130], принципово не 

заперечуємо проти запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб, 

однак просто не бачимо сенсу в такому кроці, оскільки вважаємо, що існуючі 

правові механізми є достатніми для боротьби з незаконною поведінкою 

юридичних осіб. 

Крім того, у світлі можливості розширення кола суб’єктів злочину за 

рахунок юридичних осіб слід обов’язково враховувати, що проблемною може 

бути і ситуація з особами, які володіють корпоративними правами щодо 

юридичних осіб, зокрема, банків (засновники, учасники). Адже вони можуть 

жодним чином не знати про вчинення уповноваженими особами (виконавчим 

органом, представником тощо) кримінально караних діянь, не брати участі в них, 

не отримувати вигоду від цих діянь, але їх права можуть бути порушені в разі 

притягнення юридичної особи до кримінальної відповідальності [128, с. 131].  

Крім проаналізованої, двома іншими ознаками загального суб’єкта злочину 
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є його осудність та вік, з якого особа може нести кримінальну відповідальність. 

Поруч із загальним КК України відоме і поняття спеціального суб’єкта злочину, 

яким визнається особа, котра, крім обов’язкових, має також і додаткові 

(спеціальні) ознаки, передбачені нормою Особливої частини для суб’єкта складу 

конкретного злочину (ч. 2 ст. 18 КК України). За влучним висловом В.Я. Тація, 

ознаки спеціального суб’єкта доповнюють загальне поняття суб’єкта злочину, 

виступаючи як додаткові [127, с. 142].  

Як і в загальній нормі про доведення до банкрутства, суб’єкт доведення 

банку до неплатоспроможності є спеціальним. Однак, доповнюючи КК України 

розглядуваною забороною, законодавець вирішив уточнити коло суб’єктів, 

спроможних нести відповідальність за відповідні діяння, адже замість вказаних у 

ст. 219 «засновників (учасників) та службових осіб» у диспозиції ст. 218-1 КК 

України вживається притаманний банківському праву термінологічний зворот 

«пов’язані з банком особи». 

Проаналізувавши пояснювальну записку до законопроекту від 10 лютого 

2015 р., О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан дійшли до висновку про те, що рушійним 

мотивом ухвалення такого рішення стало прагнення зробити можливою 

кримінальну відповідальність не лише осіб, які, так би мовити, уособлюють 

безпосередній менеджмент банку і фігурують в установчих документах як 

засновники або службові особи, а й інших пов’язаних з банком осіб, котрі нерідко 

виступають реальними власниками банку [73, с. 88].  

У цьому контексті пригадуються і слова директора Департаменту 

реєстраційних питань та ліцензування НБУ Л.В. Антонєнка, котрий, коментуючи 

відповідну законодавчу ініціативу, свого часу зазначав: «Необхідність прийняття 

законопроекту продиктована існуванням прогалин в існуючому законодавстві, які 

дозволяють пов’язаним з банком особам уникати відповідальності за завдання 

банкам збитків і доведення їх до неплатоспроможності. Мова йде, насамперед, про 

тіньових власників банків, які, використовуючи недосконале законодавство, 

переховуються від банківського нагляду за офшорними компаніями, трастовими і 

іншими інструментами деперсоніфікації власності, а інколи вдаються до 
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використання підставних осіб, на яких замість себе оформлюють володіння 

акціями у банках. Недобросовісні керівники банків використовують ці схеми для 

викривлення звітності про об’єми операцій із пов’язаними особами, позбавляючи 

НБУ можливості здійснювати ефективний нагляд за цими операціями» [44]. 

У подібному руслі розмірковує і К.І. Казак. Зокрема, розглядаючи наслідки 

ухвалення Закону від 2 березня 2015 р., у т. ч. зміни до Закону від 7 грудня 2000 р. 

у частині уточнення кола суб’єктів, які відносяться до числа «пов’язаних з банком 

осіб», він наголошує на тому, що «тепер коло пов’язаних осіб не обмежене 

формальними ознаками трудових або корпоративних відносин; будь-яка 

юридична та/або фізична особа, що фактично контролює банк, незалежно від 

механізму контролю і юридичного оформлення цього контролю тепер є 

пов’язаною з банком особою з усіма наслідками, що з цього випливають 

(перерахування їх у звітності банку, відповідальність за результати роботи банку, 

за доведення його до неплатоспроможності і т. д.)» [108].  

Загалом наше ставлення до таких нововведень є позитивним, адже на 

сторінках юридичної літератури вже неодноразово доводилось, що формальне 

визначення спеціального суб’єкта злочинів, пов’язаних із банкрутством, є 

рудиментом концепції «господарсько-посадових» злочинів, придатної для 

радянського кримінального права і не враховуючої особливостей ринкової 

економіки, заснованої на приватному праві, де організація може керуватися не 

офіційно призначеним директором, а директором тіньовим («кінцевим 

бенефіціарним власником», істотним кредитором тощо) [109]. Зазначимо і те, що 

вказівка у ст. 218-1 КК України саме на «пов’язаних із банком осіб» йде в руслі 

існуючої останнім часом загальної течії щодо значного посилення інтересу ВРУ та 

НБУ до правовідносин із такими особами.  

Намагаючись пояснити цей факт, можемо припустити, що наявність 

означеної тенденції не в останню чергу слід пов’язувати і з прагненням 

вітчизняних парламентаріїв та банківського регулятора привести національне 

законодавство у відповідність до основних принципів ефективного банківського 

нагляду, які вперше були опубліковані Базельським комітетом з банківського 
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нагляду в 1997 р. (далі – Базельські принципи), і нині використовуються різними 

країнами як орієнтири для оцінки якості їхніх наглядових систем і для визначення 

майбутніх заходів, спрямованих на досягнення базового рівня надійної наглядової 

практики. Основні принципи (загалом їх нараховується двадцять дев’ять) також 

використовуються МВФ і Світовим банком в контексті Програми оцінки 

фінансового сектору (FSAP) для оцінки ефективності систем і практики 

банківського нагляду в різних країнах.  

Зокрема, одним із Базельських принципів (20-й) є принцип, який отримав 

назву «операції з пов’язаними особами». Його зміст полягає в тому, що з метою 

запобігання зловживанням, які виникають при здійсненні операцій із пов’язаними 

особами, та усунення ризику конфлікту інтересів органи нагляду вимагають від 

банків здійснювати операції з пов’язаними особами на стандартних ринкових 

умовах, здійснювати моніторинг цих трансакцій, вживати заходів для забезпечення 

контролю або зниження ризиків та здійснювати списання заборгованості 

пов’язаних осіб згідно зі стандартними політикою та процедурами [267]. 

Тенденцію щодо посилення відповідальності за порушення норм 

законодавства щодо співпраці з пов’язаними особами відмічає і Я.Р. Петрушко, 

котра пояснює її тим, що подібна співпраця часто спрямована на збагачення 

власне пов’язаних осіб за рахунок клієнтських коштів [186, с. 98]. Від себе 

додамо, що обґрунтованість суджень дослідниці цілком підтверджується і 

проведеним у попередньому розділі аналізом правозастосовних матеріалів. Як ми 

пам’ятаємо, у ході останнього було з’ясовано, що найпоширенішою схемою 

доведення банку до неплатоспроможності є безповоротне виведенням коштів 

фінансової установи на рахунок підконтрольних пов’язаним із банком суб’єктів 

господарювання. 

Зважаючи на бланкетний характер диспозиції розглядуваної норми, 

з’ясування змісту терміну «пов’язана з банком особа» вимагає від нас чергового 

звернення до приписів регулятивного (банківського) законодавства. При цьому 

маємо відмітити цікавий факт: якщо при визначенні змісту деяких інших ознак 

досліджуваного складу злочину правозастосувач мав сам, так би мовити, 
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«відшуковувати» необхідний акт цього законодавства, то у випадку з 

тлумаченням ознак спеціального суб’єкта необхідність такого «пошуку» відпала, 

адже в ч. 2 примітки ст. 218-1 КК України законодавець прямо вказав на те, що у 

цій статті термін «пов’язана з банком особа» вживається у значенні, 

визначеному Законом від 7 грудня 2000 р. 

Коментуючи можливість використання подібного прийому законодавчої 

техніки, Г.З. Яремко небезпідставно відзначає, що такого роду бланкетні відсилки 

є поодинокими, і це закономірно. Посилання на конкретний нормативно-правовий 

акт спрощує правозастосування, але кримінально-правова норма з таким 

посиланням не є гнучкою. Така конкретизована форма бланкетного способу 

викладення нормативного матеріалу доцільна лише за умови стабільності 

відповідного регулятивного законодавства; в інших випадках варто вказувати на 

юридичну силу та (або) галузеву належність акта, що застосовується для 

конкретизації змісту бланкетної диспозиції [256, с. 67, 135–136]. 

Однак, проаналізувавши тенденції розвитку вітчизняного банківського 

законодавства, слід констатувати, що згадану Г.З. Яремко «стабільність» аж ніяк 

не можна вважати іманентною рисою останнього. Не маючи на меті описувати всі 

ті численні зміни, які останніми роками відбулися в банківському законодавстві, у 

контексті сказаного лише наведемо приклад із нормативним визначенням 

вживаного у ст. 218-1 КК України терміну «неплатоспроможний банк». Мова йде 

про наступне: якщо до 23 лютого 2012 р. зміст вказаного поняття розкривався у 

положеннях Закону від 7 грудня 2000 р., то після вказаної дати і до нині – у Законі 

від 23 лютого 2012 р. Не виключаємо, що в майбутньому подібні зміни можуть 

торкнутися і законодавчої регламентації поняття «пов’язана з банком особа», у 

зв’язку з чим передбачену ч. 2 примітки ст. 218-1 КК відсилку до конкретного 

нормативно-правового акту вважаємо недоречною і такою, що має бути усунена в 

процесі удосконалення норми про доведення банку до неплатоспроможності [36, 

с. 140]. 

Згідно з ч. 1 ст. 52 Закону від 7 грудня 2000 р. пов’язаними з банком 

особами є: 1) контролери банку; 2) особи, які мають істотну участь у банку, та 
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особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною 

участю у банку; 3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, 

керівники та члени комітетів банку; 4) споріднені та афілійовані особи банку, 

у т. ч. учасники банківської групи; 5) особи, які мають істотну участь у 

споріднених та афілійованих особах банку; 6) керівники юридичних осіб та 

керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник 

служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб; 

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1–6 цієї частини; 

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками 

або власниками істотної участі; 9) будь-яка особа, через яку проводиться операція 

в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час 

проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та 

інші відносини. 

Як бачимо, вітчизняні парламентарії передбачили досить широке коло 

пов’язаних із банком осіб, що, здавалося б, має усунути ґрунт для уникнення 

відповідальності особами, які можуть впливати на діяльність банку і за 

допомогою цього впливу довели його до неплатоспроможності. При цьому слід 

мати на увазі зауваження експертів, котрі звертають увагу на те, що саме лише 

значне розширення кола пов’язаних із банком осіб навряд чи зможе вирішити 

проблему притягнення до відповідальності не формальних, а реальних власників 

фінансової установи.  

Зокрема, Н.В. Тараба з цього приводу зазначає, що норми чинного 

законодавства не дають відповіді на питання, як притягнути до відповідальності 

фактичних володільців, «схованих» за офшорами, зв’язок з якими неможливо 

підтвердити документально. «Відповідно, – констатує фахівець, – може скластися 

ситуація, коли до відповідальності притягнуть кого завгодно, крім реального 

замовника та вигодоотримувача незаконної операції» [221]. Схожим чином 

розмірковує Я.С. Головіна, котра констатує, що навіть після ухвалення 

відповідних змін до законодавства залишається поширеною практика оформлення 

пакетів акцій банків у власність офшорних компаній, фізичних осіб-нерезидентів, 
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спеціально створених підставних компаній. Деякі банки дотепер формально не 

мають власників істотної участі, що володіють 10 % та більше акцій. Таким 

чином, реальні власники юридично захищені від відповідальності за банківські 

банкрутства [51, с. 35]. 

Аналізуючи зазначені приписи, не можемо не відмітити і неоднозначність 

деяких із них (зокрема, передбачених пунктами 3, 6 та 9 ч. 1 ст. 52 Закону 

від 7 грудня 2000 р.), здатну в подальшому призвести до відсутності 

уніфікованого підходу при їхньому тлумаченні. Зокрема, не до кінця зрозумілим є 

те, які саме операції слід вважати такими, які відбулися «в інтересах осіб». Близькі 

за змістом зауваження висловлювали і фахівці Головного науково-експертного 

управління Апарату ВРУ, котрі у висновку на законопроект від 2 березня 2015 р. 

вказували на те, що в пропонованій редакції п. 6 ч. 1 ст. 52 Закону від 7 грудня 

2000 р. до пов’язаних з банком осіб передбачається віднести таких осіб, як 

«керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та 

афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники 

та члени комітетів цих осіб». У зв’язку із розпливчастістю наведеного 

формулювання парламентські експерти пропонували уточнити, про яких саме 

керівників та членів комітетів йдеться. Однак ці слушні рекомендації 

законодавець проігнорував.  

У ч. 2 ст. 52 Закону від 7 грудня 2000 р. було закріплено обов’язок самих 

банків подавати НБУ інформацію про пов’язаних із банком осіб у порядку, 

встановленому нормативно-правовими актами НБУ (насамперед йдеться про 

Постанову Правління НБУ від 12 травня 2015 р. № 315 «Про затвердження 

Положення про визначення пов’язаних із банком осіб» (далі – Постанова НБУ 

№ 315)) [197]. Однак уже в наступній ч. 3 цієї ж правової норми вітчизняні 

парламентарії надали право НБУ при здійсненні банківського нагляду самостійно 

визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених 

у пунктах 1–9 ч. 1 цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-

правових актах НБУ, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та 

наявності інших зв’язків із банком. 
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Коментуючи ці приписи банківського законодавства, М.І. Саєнко зазначає, 

що вони фактично дозволяють НБУ доповнювати перелік пов’язаних з банком 

осіб на власний розсуд, ґрунтуючись на суб’єктивних факторах, зокрема, з 

урахуванням загадкової фрази «характер взаємовідносин і зв’язків з банком». 

Відповідно, НБУ буде одночасно з виконанням функції нагляду за операціями 

банку з пов’язаними особами визначати критерії віднесення певних учасників 

ринку до переліку пов’язаних з банком осіб, що створить сприятливий ґрунт для 

різноманітних маніпуляцій і корупційних зловживань, з якими всі так показово 

намагаються боротися [211]. У висновку громадської антикорупційної експертизи 

на законопроект від 10 лютого 2015 р. прямо вказується на те, що передбачене 

останнім поєднання в НБУ права визначати пов’язаних із банком осіб та 

повноваження щодо здійснення нагляду за банками щодо операцій із цими 

особами створює корупційні ризики, пов’язані з некоректним формулюванням 

ознак пов’язаних із банком осіб у нормативно-правових актах НБУ з метою 

маніпулювання цими ознаками при здійсненні банківського нагляду та отримання 

неправомірної вигоди від комерційних банків [41]. 

Небезпідставність висловлених спеціалістами побоювань підтверджується і 

вже існуючою практикою НБУ, яка, за свідченням експертів, істотно відрізняється 

від того, що прописано в законодавстві. Зокрема, посилаючись на ч. 3 ст. 52, НБУ 

інколи «забуває» про те, що він не може називати осіб пов’язаними з банком лише 

на підставі власних припущень, а може оперувати тільки критеріями закону, 

вказаними у ч. 1 ст. 52 Закону від 7 грудня 2000 р. «До того ж недостатньо довести 

зв’язаність сторін, потрібно ще довести, що всі операції проводилися в інтересах 

акціонерів банку і сторони отримали вигоду. Немає формальних ознак, 

встановлених законом, тож немає і пов’язаності, що б там далі Нацбанк собі не 

встановлював у «своїх» нормативно-правових актах» [216]. 

До речі, не можемо не відмітити і те, що не менше коло для зловживань 

міститься і у владних нормативно-правових актах НБУ, зокрема, згаданій вище 

Постанові НБУ № 315, в якій розкриваються «загадкові» для М.І. Саєнко ознаки 

«характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком», які 
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дають підстави НБУ відносити тих чи інших фізичних або юридичних осіб до 

числа пов’язаних із банком. Так, істотні нарікання викликають такі неоднозначні 

формулювання, як: «де банк або пов’язані з ним особи відіграють дуже важливу 

роль», «не має суттєвої господарської діяльності або доходів», «із великою 

вірогідністю призведуть до проблем у діяльності цієї особи», «особа діє 

переважним чином як представник інтересів банку», «особа має спільні або дуже 

близькі адреси», «структура власності особи невиправдано складна», «ціни, за 

якими відбувся викуп активів та/або отримання послуг банком від особи, суттєво 

відрізняються від ринкових» тощо. 

Наслідком продемонстрованої правової невизначеності, а також 

неправильного тлумачення положень ст. 52 Закону від 7 грудня 2000 р. з боку 

НБУ стало те, що, подібно до рішень про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних, вже декілька рішень НБУ про визнання тієї чи іншої особи 

пов’язаною з банком скасовувались у порядку адміністративного судочинства. 

Так, у справі про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з 

питань визначення пов’язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими 

особами НБУ від 13 грудня 2016 р. № 105 в частині визнання позивачів 

пов’язаними з ПАТ КБ «ПриватБанк», окружний адміністративний суд м. Києва, 

дослідивши зміст операцій, які здійснювала гр. Л. в інтересах пов’язаних осіб 

банку, відзначає невірне застосування п. 9 ч. 1 ст. 52 Закону від 7 грудня 2000 р., 

оскільки НБУ фактично підмінюється визначення «операції здійснені гр. Л.» на 

«операції Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Sofinam Investments LLP». 

З урахуванням цього суд дійшов до висновку про відсутність правових підстав для 

прийняття відповідачем НБУ оскаржуваного рішення № 105 від 13 грудня 2016 р. 

в частині визнання позивачів пов’язаними з ПАТ КБ «ПриватБанк» особами [190]. 

Виявивши вказані, більш ніж очевидні, вади законодавства та практики його 

застосування з боку НБУ, залишається лише погодитись із О.О. Дудоровим та 

Р.О. Мовчаном, котрі констатують, що ще більш неприпустимими розглядувані 

положення виглядають у світлі встановлення ознак суб’єкта злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, адже за існуючого стану речей складається 
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парадоксальна та аномальна ситуація, коли НБУ, завдяки праву визначати на 

власний розсуд коло осіб, пов’язаних з банком, фактично наділяється ВРУ 

притаманними лише їй повноваженнями змінювати обсяг криміналізації 

поведінки людини [73, с. 90]. 

Відповідно до п. 3 розділу 1 Постанови НБУ № 315 не є пов’язаними з 

банком особами: 1) за ознакою афілійованості: держава Україна (в особі 

відповідного органу державної влади або управління та/або суб’єктів, що діють на 

основі лише державної власності); територіальна громада (в особі відповідного 

органу місцевого самоврядування); міжнародна фінансова установа, з якою Уряд 

України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України 

встановлені привілеї та імунітети; 2) юридичні особи за ознакою спорідненості 

через наявність істотної участі осіб, зазначених у попередньому підпункті. 

На практиці певні труднощі можуть виникнути при кримінально-правовій 

оцінці тих непоодиноких випадків, коли доведення банку до 

неплатоспроможності стає результатом виконання рішення певних колективних 

органів банку. Аналіз відповідних матеріалів Фонду засвідчує, що найчастіше 

такими органами, рішення яких детермінує банкрутство банку, виступають: 

1) правління; 2) наглядова рада; 3) кредитний комітет, рішення якого 

затверджується членами саме згаданих наглядової ради та правління банку. 

Зокрема, у заяві Фонду від 9 грудня 2016 р. № 30 – 46616/16 вказується на 

те, що неплатоспроможність ПАТ «КСГ Банк» стала наслідком у т. ч. рішень 

про надання кредитів цілому ряду підприємств, які були прийняті кредитним 

комітетом банку і в подальшому затверджувались протоколами спільного 

засідання наглядової ради та правління Банку. 

На думку А.В. Вігірінського, у подібних випадках, коли за рішення, 

припустімо про кредитування, голосують члени комітету (комісії), і воно 

приймається більшістю голосів, взагалі унеможливлюється персоналізована 

відповідальність» [42]. Однак, аналізуючи ці висловлювання спеціаліста, 

О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан небезпідставно оцінили їх як занадто категоричні. 

Натомість, спираючись на загальнотеоретичні положення про кваліфікацію 
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злочинів, вчені зазначають, що з кримінально-правової точки зору питання 

вирішується інакше: якщо доведення банку до неплатоспроможності стає 

результатом виконання рішення колегіального органу, яке є остаточним і 

обов’язковим, кожний учасник такого органу, котрий голосуванням чи в інший 

спосіб сприяв його прийняттю, має нести кримінальну відповідальність як 

виконавець злочину [172, с. 287]. Слушними є зауваження науковців і відносно 

того, що не повинна відповідати за доведення банку до неплатоспроможності та 

пов’язана з банком особа, яка голосувала проти ухвалення рішення, що призвело 

до віднесення банку до категорії неплатоспроможних. У тому разі, коли особа 

діяла, виконуючи обов’язкове для неї рішення колективного органу управління, 

питання про кваліфікацію її поведінки має вирішуватись з огляду на субінститут 

виконання наказу чи розпорядження (ст. 41 КК України) [73]. 

Отже, кримінально-правова оцінка поведінки особи – члена комітету 

(комісії) за ст. 218-1 КК України не суперечитиме принципам особистої та винної 

відповідальності (остання настає за дію такої особи, а не колегіального органу), 

враховуючи те, що особа, яка виконала явно злочинне розпорядження, за діяння, 

вчинене з метою виконання такого розпорядження, підлягає кримінальній 

відповідальності на загальних підставах (ч. 4 ст. 41). При цьому не має значення, 

чи збігається з позицією цієї особи рішення колегіального органу і чи 

скористалась ця особа наданим їй правом зупинити рішення колегіального органу. 

Кожен учасник такого органу, який шляхом голосування брав участь у прийнятті 

рішення, має нести кримінальну відповідальність як виконавець розглядуваного 

злочину (за умови, що встановлено зміст його волевиявлення). Якщо ж рішення 

колегіального органу носить дорадчий характер, то особи, які брали участь в його 

ухваленні, за наявності підстав можуть нести кримінальну відповідальність за 

пособництво доведенню банку до неплатоспроможності. 

Розглядаючи заяви Фонду про вчинення злочину, передбаченого ст. 218-1 

КК України, ми звернули увагу на те, що, на думку посадових осіб останнього, у 

87 % випадків доведення банку до неплатоспроможності стає результатом 

спільних дій щонайменше двох пов’язаних із банком осіб: 
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– голови правління, директора юридичного департаменту – члена 

правління, директора департаменту ризик-менеджменту, директора 

департаменту безпеки, директора департаменту по роботі зі стратегічними 

клієнтами (заява Фонду від 13 червня 2016 р. № 30 – 27076/16 щодо ПАТ «Банк 

Михайлівський»); 

– членів правління, членів колегіальних органів та власників банку (заява 

Фонду від 24 березня 2017 р. № 30 – 6039/17 щодо АТ «Артем-банк»); 

– членів наглядової ради банку (заява Фонду від 26 травня 2016 р. № 216 – 

25/16 щодо ПАТ «Укрінбанк»); 

– бенефіціарних власників (дві особи) та керівництва банку (заява Фонду 

від 10 січня 2017 р. № 05/08-02 щодо ПАТ «Старокиївський Банк») [99]; 

– керівників та контролерів банку (повідомлення Фонду від 8 липня 2016 р. 

№ 01.1 – 06/1345 щодо ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»); 

– голови та членів кредитного комітету, рішення яких затверджувались 

головою та членами наглядової ради та правління банку (заява Фонду від 9 грудня 

2016 р. № 30 – 46616/16 щодо ПАТ «КСГ БАНК»); 

– «просто» службових осіб банку (заява Фонду від 18 травня 2016 р. № 30 – 

23625/16 щодо АТ «Банк «Національні інвестиції») або групи осіб керуючого 

складу (заява Фонду від 14 березня 2017 р. № 30 – 5574/17 щодо ПАТ «КБ 

«Хрещатик») [100]; 

– членів правління та кредитного комітету банку (заява Фонду 

від 25 серпня 2016 р. № 30 – 35717/16 щодо ПАТ «Фідобанк» тощо). 

І лише в заяві про доведення до неплатоспроможності ПАТ «Банк Київська 

Русь» вказується на одну пов’язану з банком особу – голову правління банку. 

Зазначена інформація дає підстави вести мову не про одиночні випадки, а 

про наявність чітко сформованої закономірності до скоєння більш суспільно 

небезпечного різновиду доведення банку до неплатоспроможності – вчинення 

його у співучасті. На перший погляд, видається, що логічною реакцією 

законодавця на наявність продемонстрованої тенденції має стати доповнення 

аналізованої норми такою кваліфікуючою ознакою, як «вчинене за попередньою 
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змовою групою осіб».  

З подібних мотивів конструювання розглядуваної норми критикує 

О.Є. Звірко, на думку якого відсутність у ст. 218-1 КК України кваліфікуючих 

ознак не дає змогу адекватно відобразити ступінь суспільної небезпеки 

аналізованого діяння. З огляду на це, правник пропонує доповнити відповідну 

норму ч. 2, яка б мала передбачати кримінальну відповідальність за доведення 

банку до неплатоспроможності, вчинене організованою групою [103]. Схожі за 

змістом пропозиції неодноразово лунали і з вуст науковців, котрі досліджували 

інші «банкрутські злочини», передбачені первинною редакцією чинного КК 

України. Так, ще в 2008 р. необхідність доповнення ст. 221 КК України 

«Незаконні дії у разі банкрутства» (нині виключеної) такою кваліфікуючою 

ознакою, як «вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб», довела 

Г.Є. Болдарь [23, с. 96–97]. Подібні аргументи, але вже на користь доповнення 

аналогічною кваліфікуючою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 219 КК 

України, наводяться В.О. Улибіною. Зокрема, проаналізувавши дії, які можуть 

свідчити про злочин доведення до банкрутства, дослідниця з’ясувала, що у 

переважній більшості це дії, в яких приймають участь дві та більше особи, 

зокрема, під час укладання договорів купівлі – продажу чи дарування [243, с. 191]. 

На користь такої позиції свідчить і іноземний досвід кримінально-правової 

протидії аналізованим злочинним проявам. Мова йде у т. ч. про кримінальне 

законодавство Молдови, парламентарії якої виділили таку кваліфікуючу ознаку 

умисного спричинення неспроможності банку, як вчинення цього діяння групою 

адміністраторів та/або акціонерів (ч. 4 ст. 252 КК Молдови). 

Незважаючи на викладене вище, вважаємо неправильним передбачати в 

КК України таку кваліфікуючу ознаку доведення банку до неплатоспроможності, 

як вчинення цього злочину за попередньою змовою групою осіб. Річ у тім, що 

однією з вироблених доктриною вимог до змісту кваліфікуючих ознак як засобу 

диференціації кримінальної відповідальності є те, що це мають бути відносно 

розповсюджені обставини, які водночас не можуть супроводжувати більшість 

злочинів певного виду. Інакше кажучи, ознаки, які є типовими для злочину 
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певного виду (у нашому випадку – це вчинення групового доведення банку до 

неплатоспроможності), повинні регламентуватись у межах основного, а не 

кваліфікованого складу злочину. 

Аналізуючи заяви Фонду, ми звернули увагу і на те, що інколи до доведення 

банку до неплатоспроможності є причетними й інші, жодним чином не пов’язані з 

банком особи. 

Так, у заяві Фонду від 14 березня 2017 р. № 30 – 5574/17 прямо вказується 

на те, що неплатоспроможність ПАТ «КБ «Хрещатик» стала наслідком 

цілеспрямованої спільної діяльності не лише пов’язаних із банком осіб, а й 

службових осіб Київської інвестиційної групи та КМДА. 

У заяві від 24 березня 2017 р. № 01 – 25.1/265 – БТ щодо ПАТ КБ 

«Євробанк» зазначається, що неплатоспроможність останнього була 

спричинена діями гр. З., яка була пов’язаною особою ПАТ КБ «Євробанк», що 

підтверджується Витягом з Протоколу № 40 від 09 червня 2016 р. засідання 

Правління ПАТ КБ «Євробанк», та керівництвом ТОВ «Аваль-Брок» [101]. 

У таких випадках не виключена (у разі встановлення всіх інших необхідних 

ознак складу злочину) кримінально-правова оцінка дій винних як співучасті з 

розподілом ролей у вчиненні злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, із 

посиланням при цьому на відповідні частини ст. 27 КК України. 

Коментуючи загальну норму про доведення до банкрутства, О.О. Дудоров 

відмічає, що вкрай несприятливе фінансове становище певного суб’єкта 

підприємництва може бути викликане поведінкою сторонніх щодо цього суб’єкта 

осіб, включаючи учасників і службових осіб інших юридичних осіб – суб’єктів 

господарської діяльності [129, с. 630]. На цю обставину звертає увагу й 

І.О. Кондрашина, котра у зв’язку з цим висуває пропозицію щодо доповнення 

ст. 196 КК РФ частиною 2, яка б визнавала злочином, відмінним від традиційного 

умисного банкрутства, умисне вчинення керівником або засновником юридичної 

особи чи індивідуальним підприємцем дій (бездіяльності), спрямованих на 

заподіяння великої шкоди з метою створення неплатоспроможності іншої 

юридичної особи або індивідуального підприємця. Стверджується, що 
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криміналізація зазначеної поведінки матиме превентивний вплив на суб’єктів 

господарського обороту, які умисно ухиляються від виконання зобов’язань перед 

контрагентами [121, с. 87–88]. Однак, проаналізувавши ініціативи юристки, ми 

схиляємось до думки про те, що розглядувана нами норма навряд чи потребує 

пропонованого уточнення кола суб’єктів. Пояснимо свою позицію.  

Очевидно, що неплатоспроможність банку може бути викликана не лише 

діяльністю пов’язаних із банком осіб, а й поведінкою інших суб’єктів. Мова може 

йти, зокрема, про: службових осіб НБУ (або будь-яких інших органів державної 

влади), які, наприклад, із певних мотивів можуть безпідставно відмовити 

фінансовій установі у рефінансуванні або іншим чином сприяти віднесенню 

останньої до категорії неплатоспроможних; службових осіб інших банків, котрі, 

бажаючи усунути з ринку конкурента по банківському бізнесу, умисно 

ухиляються від виконання зобов’язань перед певним банком; будь-яких інших 

осіб, які, наприклад, можуть поширити неправдиву інформацію про незадовільний 

фінансовий стан банку і таким чином призвести до паніки, яка може 

супроводжуватись масовим вилученням вкладів та, як наслідок, банкрутства 

відповідної фінансової установи.  

При цьому дозволимо собі висловити припущення про те, що історичним 

«покликанням» норми про доведення до банкрутства суб’єктів господарювання (у 

т. ч. банків) є попередження зловживань саме з боку осіб, які можуть впливати на 

діяльність відповідного суб’єкта, так би мовити, «зсередини» (власників – прямих 

чи опосередкованих), керівників різного рівня тощо). Щодо запобігання 

протиправним діям осіб, які можуть здійснювати вплив на банк «ззовні», то воно 

має забезпечуватися за допомогою інших правових механізмів, зокрема, 

передбачених: нормами про злочини у сфері службової діяльності (наприклад, 

згадані дії службових осіб НБУ); нормами, які захищають добросовісну 

конкуренцію (наприклад, від дискредитації суб’єкта господарювання, його 

бойкоту, поширення інформації, що вводить в оману; нормами про невиконання 

договірних зобов’язань тощо.  

 



176  

3.2. Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 218-1 

Кримінального кодексу України  

 

У диспозиції ст. 218-1 КК України прямо вказується на те, що злочинними 

визнаються лише умисні прояви доведення банку до неплатоспроможності. Однак 

самою лише констатацією умисної форми вини проблематика суб’єктивної 

сторони розглядуваного злочину не вичерпується, адже добре відомо, що при 

кваліфікації кожного умисного діяння необхідним є і вирішення питання, який 

саме вид умислу мав місце – прямий чи непрямий. 

У кримінально-правовій науці до безспірних відноситься положення про те, 

що головна відмінність між прямим та непрямим умислом полягає не в 

інтелектуальному, а у вольовому моменті. При прямому умислі особа не лише 

усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачає наслідки, 

які можуть бути спричинені внаслідок цього діяння, але й бажає настання цих 

суспільно небезпечних наслідків. При цьому бажання як елемент умислу полягає у 

прагненні до визначених наслідків в одній із таких якостей: 1) кінцевої мети; 

2) проміжного етапу на шляху до досягнення кінцевої мети; 3) засобу досягнення 

мети; 4) невідворотного елемента діяння [210, с. 32].  

На відміну від прямого, при непрямому умислі особа не бажає настання 

суспільно небезпечних наслідків, проте свідомо допускає їхнє настання.  

Свідоме допущення – це специфічна форма позитивного ставлення до 

суспільно небезпечних наслідків. Воно означає, що винний своїми вольовими 

діями викликає певну ланку подій і свідомо, маючи намір, допускає такий 

розвиток причинного зв’язку, який призводить до настання суспільно небезпечних 

наслідків [210, с. 36]. Не бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 

винний все ж згоден на їхнє настання [146]. 

Вчиняючи доведення банку до неплатоспроможності, винна особа 

усвідомлює (інтелектуальний момент): по-перше, суспільну небезпечність своїх 

дій; по-друге, що ці дії здатні викликати настання такого суспільно небезпечного 

наслідку, як віднесення банку до категорії неплатоспроможних. При цьому особа і 
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передбачає настання відповідних наслідків, адже передбачення перебуває в 

нерозривному зв’язку з усвідомленням. Недаремно ж Г.А. Злобін і Б.С. Нікіфоров 

зазначали, що передбачити подію – означає усвідомлювати її як результат іншої 

події. Передбачення завжди є усвідомленням впливу властивостей іншої події як 

причини, що призводить до необхідності, ймовірності, можливості або 

невиключеності реалізації цих властивостей у вигляді наслідку або результату 

події [106, с. 89–90]. 

Головною ж ознакою вольового моменту є бажання особи за допомогою 

вчинення відповідних дій (власне «доведення») досягти їхнього закономірного 

результату – віднесення банку до категорії неплатоспроможних.  

Отже, висловлені судження, здавалося б, дозволяють впевнено 

стверджувати, що суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, характеризується виключно прямим умислом.  

Однак, дійшовши до таких категоричних висновків, слід зробити важливе 

застереження: вони характеризують ставлення суб’єкта лише щодо вчинених ним 

дій і проміжних наслідків у вигляді віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних. Поруч із вказаними проміжними для інкримінування ст. 218-

1 КК України також вимагається встановлення і похідних наслідків доведення 

банку до неплатоспроможності – завдання великої матеріальної шкоди державі 

або кредитору. Нами вже неодноразово констатувалось, що на сьогодні у 

вітчизняній кримінально-правовій науці спостерігається відчутний брак 

спеціальних досліджень, присвячених аналізу складу злочину, передбаченого 

ст. 218-1 КК України. У повній мірі сказане стосується і суб’єктивної сторони.  

Однак у процесі аналізу суміжної та значно більш ґрунтовно розробленої 

проблематики суб’єктивної сторони «загального» доведення до банкрутства 

(ст. 219 КК України), ми звернули увагу на те, що особливо жваві дискусії серед 

дослідників викликає питання про психічне ставлення особи до похідних 

наслідків цього діяння (стійка фінансова неспроможність суб’єкта 

господарювання). Враховуючи більш ніж очевидну подібність як внутрішнього 

змісту, так і способу викладення відповідних норм, можемо спрогнозувати, що в 
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подальшому не менш суперечливим може стати й питання про психічне ставлення 

особи до похідних наслідків доведення банку до неплатоспроможності. 

Незважаючи на існуючий у доктрині плюралізм поглядів, усі позиції вчених щодо 

суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 219 КК України, можна звести 

до трьох наступних. 

Суть першої позиції полягає в тому, що доведення до банкрутства може 

бути вчинене лише з прямим умислом. Так, аналізуючи психічне ставлення до 

суспільно небезпечних наслідків при вчиненні кримінальних банкрутств, Б.І. Колб 

зазначає, що винна особа може й не знати, з позицій юриспруденції, що таке 

«велика шкода», але вона бажає настання саме певних наслідків, тобто діє з 

прямим умислом [120, с. 35]. Схожу точку зору висловлюють і деякі інші 

криміналісти, на думку яких визнання можливості вчинення злочинів, пов’язаних 

із банкрутством, із непрямим умислом суперечить самій природі заснованої на 

ризику і невизначеності підприємницької діяльності, оскільки будь-який 

підприємець, починаючи справу, допускає можливість невдачі, краху, а, отже, 

ставиться до своєї неспроможності з непрямим умислом [165]. 

З обгрунтованою критикою такої позиції виступає О.О. Дудоров, котрий 

відмічає: «Якщо сприйняти таку логіку, то запроваджувати кримінальну 

відповідальність за діяння, пов’язані з банкрутством, взагалі недоречно, позаяк 

стан невизначеності і ризик зазнати майнових втрат за умов непередбачуваної 

економічної кон’юнктури, справді, іманентно притаманний підприємництву. 

Обмежувальне тлумачення кримінального закону (доведення до банкрутства може 

бути вчинене лише з прямим умислом) видається неприйнятним і з урахуванням 

того, що у цьому злочині потрібно встановлювати психічне ставлення не лише 

щодо фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, а й щодо 

великої матеріальної шкоди, завданої кредиторам або державі» [129, с. 631]. 

Іншу аргументацію на користь того, що доведення до банкрутства може 

бути вчинене лише з прямим умислом, наводить Б.М. Грек. Зокрема, вступаючи в 

полеміку з науковцями, котрі визнають можливість вчинення цього злочину і з 

непрямим умислом, правник пише, що важко уявити ситуацію, коли суб’єкт 
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фіктивного банкрутства, вчиненого з корисливих мотивів, за заздалегідь 

розробленими планами, не бажав би настання конкретних наслідків. Для 

посилення своєї позиції автор також зазначає, що обов’язковою ознакою 

суб’єктивної сторони аналізованого злочину є мета і використовує існуюче в 

літературі положення, відповідно до якого мета може бути тільки в злочинах, 

вчинених із прямим умислом, оскільки вона є свідченням бажання певного 

наслідку [57, с. 139]. Утім, коментуючи такі судження, Г.М. Зеленов звертає увагу 

на те, що: по-перше, аналізований злочин може бути вчинено не тільки з 

корисливим мотивом, що прямо зазначено в диспозиції ст. 219 КК України; по-

друге, при характеристиці суб’єктивної сторони доведення до банкрутства 

необхідно враховувати складний характер об’єктивної сторони, адже вона 

включає в себе два обов’язкові, взаємопов’язані злочинні наслідки; по-третє, мета 

не є обов’язковою ознакою досліджуваного злочину [104, с. 136–137]. 

Зважаючи на резонність зауважень О.О. Дудорова та Г.М. Зеленова, більш 

переконливою виглядає позиція (умовно друга) тих науковців, котрі не 

відкидають можливість того, що, вчиняючи доведення до банкрутства (зокрема, 

доведення банку до неплатоспроможності), суб’єкт може не лише бажати (прямий 

умисел), але й байдуже ставитись (непрямий умисел) до настання великої 

матеріальної шкоди [129, с. 631; 140, с. 133–134; 243, с. 166]. 

На сторінках юридичної літератури можна зустріти і третю позицію, 

прихильники якої наполягають на тому, що доведення до банкрутства є злочином 

зі складною формою вини, оскільки його об’єктивна сторона включає в себе 

первинний наслідок – стійку фінансову неспроможність суб’єкта господарювання 

та похідний від першого наслідок – заподіяння великої матеріальної шкоди 

державі чи кредитору. При цьому вина щодо першого наслідку полягає у формі 

умислу, а щодо другого – у формі умислу або необережності [17, с. 66; 175, с. 744; 

248, с. 14; 111, с. 240]. 

Зокрема, Г.М. Зеленов припускає, що, скоюючи доведення до банкрутства, 

винна особа може не бажати завдання великої матеріальної шкоди кредиторам, 

оскільки досягнення зазначених результатів можливе і без заподіяння другого 
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наслідку, але: а) свідомо його припускати, сподіваючись на «авось», тобто діяти з 

непрямим умислом щодо другого наслідку; б) легковажно розраховувати на 

відвернення другого суспільно небезпечного наслідку, сподіваючись на конкретні 

обставини, за яких навіть після доведення суб’єкта господарювання до стійкої 

фінансової неспроможності можна відвернути завдання великої матеріальної 

шкоди кредиторам (наприклад, на свій професійний досвід керівника, на 

застосування конкретної реабілітаційної процедури в період провадження справи 

про банкрутство, на фінансову допомогу нового власника підприємства або 

інвестора), тобто діяти зі злочинною самовпевненістю щодо другого наслідку 

[104, с. 138]. 

Аналогічну точку зору, але вже в контексті розгляду суб’єктивної сторони 

саме доведення банку до неплатоспроможності, займають і О.В. Процюк та 

В.В. Чернєй. На думку правників, суб’єктивна сторона аналізованого злочину 

характеризується виключно умисною формою вини лише щодо діяння, а 

ставлення винної особи до передбачених диспозицією ст. 218-1 КК наслідків може 

бути як умисним, так і необережним [174, с. 502]. 

Однак повністю погодитись з аргументами названих науковців (як і інших 

прибічників озвученого підходу) ми не можемо. Зокрема, вважаємо, що позиція 

криміналістів не повністю враховує ту принципову відмінність, яка існує між 

«непрямим умислом» та «злочинною самовпевненістю». Нагадаємо, що в 

кримінально-правовій доктрині пануючою є точка зору, згідно з якою основним 

критерієм розмежування двох зазначених категорій є вольовий момент: якщо для 

злочинної самовпевненості характерним є розрахунок на відвернення суспільно 

небезпечних наслідків при активному небажанні їхнього настання, що 

ґрунтується на оцінці об’єктивно існуючих обставин і сил, то за непрямого умислу 

особа хоча й так само не бажає настання шкідливих наслідків, але тут це 

небажання є пасивним («добре, якщо б вони не настали») і не підкріплено 

жодними об’єктивними обставинами [126, с. 377]. При цьому сам Г.М. Зеленов 

визнає, що, скоюючи діяння, направлені на доведення до банкрутства, відповідний 

суб’єкт не може хоча б у загальних рисах не передбачати, що в результаті 
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досягнення першого (проміжного) злочинного наслідку є реальна загроза 

заподіяння і згаданого вище другого (похідного) злочинного наслідку. Адже він 

розуміє, що своїми діями умисно створює такий фінансовий стан, за якого 

боржник самостійно не може розрахуватися зі своїми кредиторами чи державою 

через недостатність належного йому майна для повного задоволення усіх вимог 

[104, с. 138–139]. Іншими словами, вчиняючи доведення до банкрутства, винна 

особа тим самим фактично засвідчує, що в її свідомості існує хіба що притаманне 

для непрямого умислу пасивне, не підкріплене жодними об’єктивними 

обставинами (згадане «добре, якщо б вони не настали») небажання настання 

великої матеріальної шкоди. Про характерне для злочинної самовпевненості 

активне небажання настання суспільно небезпечних наслідків у цьому разі вести 

мову не доводиться.  

Таким чином, спираючись на зазначені аргументи, враховуючи ідентичність 

форм вини злочинів, передбачених статтями 218-1 та 219 КК України, можна 

констатувати, що суб’єктивна сторона доведення банку до неплатоспроможності 

характеризується прямим умислом щодо діяння та його проміжних наслідків 

(віднесення банку до категорії неплатоспроможних) і прямим або непрямим 

умислом щодо похідних наслідків у вигляді завдання великої матеріальної шкоди 

державі або кредитору.  

Крім форми вини, в диспозиції ст. 218-1 КК України знайшла своє 

відображення і ще одна обов’язкова ознака суб’єктивної сторони розгляданого 

злочину, а саме мотив – корисливі спонукання, інша особиста заінтересованість 

або прагнення задовольнити інтереси третіх осіб. 

Корисливі мотиви при доведенні банку до неплатоспроможності мають 

місце у разі вчинення передбачених у ст. 218-1 КК України дій для особистого 

збагачення – одержання майна чи майнових прав або уникнення матеріальних 

затрат за виконані роботи, надані послуги тощо [175, с. 744]. Інші особисті 

інтереси – це, наприклад, помста, заздрість, особисті неприязні стосунки з 

кредиторами [104, с. 148]. Такий мотив, як інтереси третіх осіб, буде мати місце, 

наприклад, тоді, коли винний діє в інтересах осіб, які бажають купити банк у 
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період часу, коли триває ліквідаційна процедура, або належне йому майно після 

ліквідації банку. 

Коментуючи склад злочину, передбаченого ст. 219 КК України, 

О.О. Дудоров зазначає, що конкретно мотиви, якими керуються особи, умисно 

створюючи неплатоспроможність боржника, можуть бути різними: бажання 

ухилитись від повернення боргу чи від сплати податків та інших обов’язкових 

платежів; прагнення приховати нецільове використання кредитних коштів; 

бажання добитись ліквідації чи реорганізації юридичної особи або її санації; 

бажання занизити вартість майна підприємства в процесі його приватизації та 

(або) придбати підприємство на пільгових умовах; прагнення особисто 

збагатитись, помститись, завдати неприємностей власнику підприємства, 

догодити іншим особам, отримати взаємну послугу, приховати розкрадання майна 

або власний непрофесіоналізм, усунути юридичну особу – конкурента з ринку 

тощо [129, с. 631–632]. Очевидно, що вказані мотиви – звичайно, певним чином 

«адаптуючись» до специфіки розглядуваного нами злочину – є характерними і для 

діяння, передбаченого ст. 218-1 КК України. 

Однак, охарактеризувавши мотиви доведення банку до 

неплатоспроможності, ми не можемо не звернути увагу на те, що, аналізуючи 

суб’єктивну сторону «загального» доведення до банкрутства, фактично всі 

дослідники одностайні в тому, що вказівка на мотиви має бути виключена з 

відповідної норми [104, с. 149; 129, с. 631–632; 140, с. 139–140]. Зокрема, 

О.О. Круглова необхідність такого кроку пояснює тим, що, оскільки вказівка на 

мотив у тексті диспозиції ст. 219 КК не є конкретизуючою або такою, що обмежує 

коло можливих мотивів, то її слід вважати такою, яка безпідставно завантажує 

визначення цього складу зайвими оборотами, ускладнює розуміння сутності 

досліджуваного явища [140, с. 140]. На думку ж В.О. Улибіної, виключення 

мотиву з диспозиції ст. 219 КК України може стати однією з передумов для 

підвищення рівня виявлення та розслідування зазначеного злочину [243, с. 162]. 

Аналогічним чином недоцільність вказівки на мотив вже у ст. 218-1 КК України 

обґрунтовує і А.В. Вігірінський. Фахівець звертає увагу на те, що корисливий 
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мотив чи інша особиста зацікавленість – це ще одна складність процесу доведення 

вини, яка повинна бути підтверджена обертанням активів чи коштів на власну 

користь або на користь пов’язаних осіб. «Будьмо відверті, – констатує аналітик, – 

наші правоохоронні органи на це неспроможні» [42]. 

Отже, враховуючи наведену аргументацію, переконані в тому, що вказівка 

на мотив має бути виключена з диспозиції норми про доведення банку до 

неплатоспроможності. 

Деякі криміналісти висловлюють припущення про те, що обов’язковою 

ознакою суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, є не 

лише мотив, а й мета, тобто той передбачуваний і бажаний результат, якого 

намагається досягнути злочинець у результаті вчинення своїх дій. Зокрема, на 

думку О.В. Процюк та В.В. Чернєя, такою метою виступає власне доведення 

банку до неплатоспроможності [174, с. 502]. Схожим чином розмірковують і деякі 

правники, котрі досліджували злочин, передбачений загальною нормою про 

«доведення до банкрутства» (ст. 219 КК України). 

Наприклад, О.Г. Фролова наполягає на тому, що при визначенні мети 

доведення до банкрутства слід виділити мету проміжну – створення стану стійкої 

фінансової неспроможності та кінцеву – досягнення певних привілеїв та вигід 

матеріального та нематеріального характеру як особистих, так і в інтересах третіх 

осіб [249, с. 139]. Близьку за змістом позицію займає і В.О. Улибіна, зазначаючи, 

що хоча в контексті ст. 219 КК України де-юре мету злочину не передбачено, 

однак де-факто вона має місце. Адже умисне створення або збільшення стійкої 

фінансової неспроможності необхідно розуміти не як один з наслідків доведення 

до банкрутства (ст. 219 КК України), а як злочинний результат, який у науці 

кримінального права має назву «мета злочину» [243, с. 163]. 

Однак більш аргументованими виглядають судження вчених, котрі не 

відносять мету до обов’язкових ознак суб’єктивної сторони злочинів 

розглядуваної категорії. Зокрема, О.О. Круглова переконливо довела, що згадана 

В.О. Улибіною фінансова неспроможність – це наслідок злочинного діяння, 

передбаченого ст. 219 КК України, а не обов’язково його мета. «Адже метою дій, 
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що призводять до такого наслідку, можуть стати й безліч інших результатів, а до 

настання фінансової неспроможності злочинець може ставитися байдуже 

(непрямий умисел). Відтак буде неправильним закріплення такої ознаки, як мета, 

оскільки це свідчитиме лише про прямий умисел як форму вини аналізованого 

злочину й не дозволить притягнути до відповідальності осіб, котрі прагнули 

досягти інших цілей і розуміли, що це може призвести до фінансової 

неспроможності суб’єкта господарювання. Тим більше, що законодавець у 

диспозиції досить зрозуміло сформулював стійку фінансову неспроможність як 

обов’язковий наслідок цього злочину, а не мету» [140, с. 137–138]. Щодо 

посилання О.Г. Фролової на «проміжну» та «кінцеву» мету доведення до 

банкрутства, то ми переконані, що ця теза авторки радше придатна для 

обґрунтування протилежної до обстоюваної нею позиції. Позаяк, ведучи мову про 

дві мети злочину, дослідниця тим самим фактично визнає недієздатність точки 

зору про обов’язковість якоїсь однієї конкретної мети злочину.  

На цій самій обставині акцентує увагу і Г.М. Зеленов, зазначаючи, що стійка 

фінансова неспроможність є першим із наслідків суспільно небезпечного діяння, 

передбаченого в ст. 219 КК. Вчиняючи злочин, винна особа може бажати настання 

стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарювання, тобто діяти з 

прямим умислом щодо першого наслідку, який буде виступати ідеальним образом 

бажаного для особи результату. У цій ситуації можна говорити, що створення 

стану стійкої фінансової неспроможності є метою доведення до банкрутства. Але 

можлива й інша ситуація, коли винний бажає завдання другого наслідку (завдання 

великої матеріальної шкоди державі або кредиторам) або прагне досягти іншого 

результату (наприклад, занизити вартість майна підприємства в процесі його 

приватизації, придбати суб’єкт господарювання не в загальному порядку, а в 

період провадження справи про банкрутство). У цій ситуації доведення суб’єкта 

господарювання до стійкої фінансової неспроможності є не кінцевою, а лише 

проміжною метою, досягнення якої виступає необхідним засобом досягнення 

кінцевої мети (заподіяння великої матеріальної шкоди кредиторам, заниження 

вартості майна підприємства в процесі його приватизації тощо) [104, с. 149–150]. 
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Отже, враховуючи згадану ідентичність суб’єктивної сторони злочинів, 

передбачених статтями 218-1 та 219 КК України, ми дійшли до висновку про те, 

що мета не може вважатися обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони 

розглядуваного складу злочину.  

Аналізуючи об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 

України, О.В. Тихонова до найпоширеніших дій, які призводять до 

неплатоспроможності, пропонує відносити не лише надмірне кредитування 

пов’язаних із банком осіб та інші подібні дій (їхні різновиди були проаналізовані у 

попередньому розділі роботи), а й здійснення ризикових операцій [232, с. 54].  

Однак слід нагадати, що банківська діяльність – це діяльність, зокрема, 

щодо розміщення коштів від свого імені, яка здійснюється на власних умовах та 

на власний ризик (ст. 2 Закону від 7 грудня 2000 р.). Так, досліджуючи 

особливості управління кредитними операціями комерційних банків України в 

2011–2014 рр., А.П. Кричинюк відмічає, що, намагаючись отримати якомога 

більші прибутки, у цей період багато з них не дотримувались нормативів капіталу 

та кредитного ризику, що в підсумку і стало однією з причин (поруч з іншими) 

масового банкрутства банків у період після 2014 р. [137, с. 57]. На цій же 

обставині фокусує увагу і А.С. Скірка, на думку якого, крім інших, серед 

основних детермінант визнання протягом 2014–2016 рр. близько 90 комерційних 

банків неплатоспроможними було й орієнтування власників на короткостроковий 

надприбуток [215, с. 149].  

Незважаючи на свою ризиковість, ці дії були направлені на досягнення 

основної мети будь-якої підприємницької діяльності (зокрема, банківської) – 

отримання прибутку.  

Зайвим підтвердженням того, що самі по собі ризикові операції – це не дії з 

погляду застосування ст. 218-1 КК України, є положення ст. 44 

Закону від 7 грудня 2000 р., присвяченої управлінню ризиками в діяльності банків. 

Серед іншого, в цій правовій нормі вказується на те, що банк створює комплексну 

та адекватну систему управління ризиками, яка має враховувати специфіку роботи 

банку, встановлені НБУ вимоги щодо управління ризиками, а також  утворює 
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постійно діючий підрозділ з управління ризиками, що має відповідати за 

впровадження внутрішніх положень та процедур управління ризиками відповідно 

до визначених радою банку стратегії та політики управління ризиками. Інакше 

кажучи, ВРУ на законодавчому рівні прямо визнала, що ризикова діяльність може 

носити цілком правомірний характер, хоча при цьому і має бути контрольованою 

відповідними структурними підрозділами фінансової установи. 

Отже, з урахуванням наведених аргументів ми дійшли до висновку про те, 

що беззастережно включати будь-які ризикові операції до переліку дій, які 

свідчать про доведення банку до неплатоспроможності, не варто. Натомість, 

зокрема пам’ятаючи про норму щодо виправданого ризику (ст. 42 КК України), 

ще раз наголосимо, що основною економічною ознакою таких операцій має бути 

не їхня ризиковість, яка безпосередньо випливає зі специфіки банківських 

операцій, що здійснюються в умовах ринкових відносин, і поруч із отриманням 

збитків, не виключає також і можливості отримання прибутку, а їхня завідома 

невигідність, яка означає те, що пов’язані з банком особи переконані в тому, що 

логічним результатом їхнього проведення буде отримання банком збитків, через 

які останній в подальшому буде віднесений до категорії неплатоспроможних.  

У подібному руслі свого часу висловлювалась О.О. Круглова. Зокрема, 

досліджуючи суб’єктивну сторону «загального» доведення до банкрутства, 

юристка зазначала, що не можна визнавати ризикові дії підприємця щодо 

здійснення своєї господарської діяльності умисними щодо їх негативних 

наслідків. Саме тому, що, на думку підприємця, є реальна можливість їх 

уникнення, або він вважає, що не ризикує, підприємець йде на виконання цих дій. 

Це може свідчити лише про злочинну самовпевненість або злочинну недбалість – 

необережна форма вини, що неможлива при будь-яких кримінальних 

банкрутствах. Отже, не будь-яка дія підприємця, що потягла неспроможність, 

вважається злочинною, а лише та, яка вчинена з умисною формою вини, що також 

охоплює вчинення дій при необґрунтованому, безпідставному, а інколи навіть 

нелогічному комерційному ризикові [140, с. 155]. 

З аналогічних міркувань не тягнуть відповідальність за ст. 218-1 КК України 
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такі дії, як недбале ведення фінансової документації, неналежна перевірка 

кредитоспроможності позичальника, невиправдано агресивна депозитна або 

занадто м’яка кредитна політика, невдалі операції з цінними паперами, 

факторингові операції тощо, які охоплюються не умисною, а необережною 

формою вини.  

З огляду на сказане, доволі сумнівною виглядає позиція Фонду в справі щодо 

розслідування діяльності керівництва та посадових ПАТ «Інтеграл-банку». 

Зокрема, на думку Фонду, про наявність у діях останніх ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 218-1 КК України, свідчило те, що в банку проводилась досить 

ризикова політика та бізнес-процеси банку не були побудовані відповідно до вимог 

діючого банківського законодавства та нормативних актів НБУ стосовно 

зниження/нівелювання всіх видів ризиків (кредитного, валютного, процентного, 

операційного). Посадові особи Фонду зазначають, що відсутність постійної, 

дієвої системи (аналізу) оцінки ризиків, контролю над ризиками призвела до 

збільшення можливості здійснення шахрайських дій під час управління діяльністю 

банку, а в подальшому до нанесення банку збитків на суму приблизно 600 млн грн, 

що призвело до втрати ліквідності та платоспроможності, і як наслідок – 

доведення до банкрутства ПАТ «Інтеграл-банк» [102]. 

Видається, що аргументація Фонду в будь-якому разі потребує додаткового 

обґрунтування, адже, як писалось вище, сама лише ризикова політика керівництва 

відповідного банку ще не може бути переконливим доказом наявності в їхніх діях 

умислу на доведення банку до неплатоспроможності.  

При цьому слід відмітити, що, не маючи можливості визнаватися у 

передбаченому ст. 218-1 КК України сенсі доведенням банку до 

неплатоспроможності, подібна необережна поведінка службових осіб банку 

здатна отримати кримінально-правову оцінку як службова недбалість (ст. 367 КК 

України). 

Так, вище ми згадували приклад, коли ще до доповнення КК України нормою 

про доведення банку до неплатоспроможності органами досудового 

розслідування як службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 
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ст. 367 КК України), були кваліфіковані дії гр. Т., котрий, будучи службовою 

особою, неналежним чином виконував свої службові обов’язки, що спричинило 

настання тяжких наслідків, а саме, віднесення ПАТ «Банк «Таврика» до категорії 

неплатоспроможних. Зокрема, було встановлено, що 22 грудня 2011 р. між 

«Майнль Банк Акцієнгезельшафт» та компанією «Вінтен Трейдинг ЛТД» 

укладено договір позики на суму 50 млн дол. США для фінансування будівельних 

проектів в Україні. Того ж дня гр. Т., виконуючи обов’язки Голови Правління ПАТ 

«Банк «Таврика», за проханням колишнього Голови Наглядової Ради банку гр. З., 

уклав з «Майнль Банк Акцієнгезельшафт» договір відповідального зберігання та 

застави грошових коштів в сумі 26 млн 502 тис. дол. США, які зараховано на 

вищевказаний кореспондентський рахунок як гарантії забезпечення виконання 

взятих зобов’язань компанією «Вінтен Трейдинг ЛТД». Разом з тим гр. Т. 

внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, визначених 

Статутом, не здійснив облік вищезазначеного зобов’язання за договором 

відповідального зберігання та застави, а також не сформував резерв для 

покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення 

боргу через неплатоспроможність компанії «Вінтен Трейдинг ЛТД». 

У результаті невиконання компанією «Вінтен Трейдинг ЛТД» своїх зобов’язань за 

договором позики від 22 грудня 2011 р. з «Майнль Банк Акцієнгезельшафт» 

останній, діючи відповідно до умов договору відповідального зберігання та 

застави грошових коштів, 27 листопада 2012 р. провів списання коштів з 

кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Таврика» у розмірі 26 млн 502 тис. 

636 дол. [10]. 

Єдиною «перепоною» у притягненні до кримінальної відповідальності в 

2014 р. виступив той факт, що органи досудового розслідування не змогли 

переконати суд у наявності в діях гр. Т. складу відповідного злочину, у зв’язку з 

чим останній був виправданий.  

Утім, в 2017 р. після ще двох виправдувальних рішень (відповідні вироки 

судів апеляційної інстанції були скасовані ВССУ) гр. Т. все ж був визнаний 

винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, й отримав 
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покарання у виді 5 років позбавлення волі (із застосуванням ст. 75 КК України) і 

штрафу в розмірі … 12 тис. 750 грн. І це при тому, що розмір спричинених гр. Т. 

збитків у перерахунку на національну валюту склав 211 млн 837 тис. 947 грн. Крім 

того, суд задовольнив заяву прокурора і скасував як необґрунтований арешт на 

рухоме та нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні 

права, акції, грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому та безготівковому 

вигляді, які належать ПАТ «Київський ювелірний завод», що був тісно пов’язаним 

із банком «Таврика» та мав одного й того ж реального власника [8]. Для нас 

очевидно, що така безмірна гуманність вітчизняної Феміди лише провокує на 

зловживання недобросовісних керівників та інших пов’язаних із банком осіб. 

Наявність цього та багатьох інших прикладів, коли неплатоспроможність 

банку офіційно визнавалась або ж навіть насправді була наслідком 

«безгосподарності» або ризикової політики його керівництва, вказує на 

необхідність вирішення питання про встановлення кримінальної відповідальності 

за необережне банкрутство. 

Так, ще 15 років тому О.О. Дудоров ставив злободенне і сьогодні питання: 

наскільки виправдано в сучасних умовах звільняти від кримінальної 

відповідальності бізнесмена, який внаслідок легковажного витрачання коштів на 

надання безвідсоткових позик родичам і знайомим або інших подібних діянь 

завдає майнової шкоди своїм кредиторам [68, с. 615]? Необхідність криміналізації 

необережного банкрутства визнавалась і багатьма іншими науковцями [114, 

с. 254; 220, с. 41; 249, с. 136]. Детально не зупиняючись на неодноразово і 

детально описаних на сторінках юридичної літератури аргументах прихильників 

цієї позиції, лише відзначимо, що чи не головним із них є очевидна складність 

встановлення і доказування умислу як обов’язкової суб’єктивної ознаки складу 

злочину «доведення до банкрутства».  

Так, А.О. Молчанов впевнений у тому, що складність розслідування 

відповідної категорії кримінальних проваджень не в останню чергу пояснюється 

необхідністю доведення правоохоронними органами умислу, тобто чи дійсно 

особа умисно виводила активи, укладала завідомо невигідні або економічно 
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необґрунтовані правочини, чи з її боку мав місце звичайний непрофесіоналізм чи 

неправильна оцінка можливостей або ситуації на ринку. Саме складна та 

суперечлива диспозиція ст. 219 КК України, зокрема, у частині описання ознак 

суб’єктивної сторони призвела до надзвичайно малої кількості вироків у сучасній 

Україні за доведення до банкрутства та відверто аномальної для українського 

кримінального судочинства ситуації, коли у справах цієї категорії виправдувальні 

вироки переважають над обвинувальними [170]. 

Як зазначають О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан, враховуючи специфіку 

банківської діяльності, можемо припустити, що згадані труднощі ще в більшій 

мірі можуть проявитись при застосуванні ст. 218-1 КК України, що, судячи з 

пояснювальної записки до законопроекту, цілком усвідомлювали і його автори 

[73, с. 106]. Вони писали: «Вкладники та інші кредитори банку опиняються в 

ситуації, коли їхні права порушуються внаслідок здійснення керівниками банку 

ризикових операцій із пов’язаними з банком особами. Більше того: ризикові 

операції у переважній більшості випадків проводяться опосередковано, а отже, 

відслідкувати схему шахрайства через розгалужене коло можливих її учасників 

заздалегідь не вбачається можливим».  

В юридичній літературі також акцентується увага на тому, що особа, винна 

у скоєнні злочину, караного за ст. 218-1 КК, повинна усвідомлювати, що 

сукупність саме її дій, рішень та вчинків спрямована на доведення банку до стану 

неплатоспроможності, усвідомлює та бажає цього. Це має бути тривала системна 

робота з сукупності дій, розтягнутих на значний проміжок часу, що фактично 

позбавляє можливості персоналізувати суб’єкт вчинення злочину [42]. Мабуть, 

зважаючи на подібні аргументи, а також особливий ступінь та характер суспільної 

небезпеки, науковці відзначають підвищену, порівняно з більшістю інших 

суб’єктів господарювання, актуальність криміналізації саме необережного 

доведення банку до неплатоспроможності. 

Так, процесуальна складність доказування умислу на доведення банку до 

неплатоспроможності змусила А.В. Вігірінського висловити доволі радикальну 

пропозицію стосовно того, щоб до моменту, доки інше не буде встановлене судом, 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010933
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пов’язані з банком особи вважались апріорі винними в доведенні фінансової 

установи до стану неплатоспроможності чи банкрутства. На думку аналітика, 

названі суб’єкти володіють високими професійними навичками, спеціальною 

освітою, а отже, не можуть не усвідомлювати, що управлятимуть грошима, 

цінностями людей, які їм довірено [42]. 

Схожим чином розмірковує і О.І. Рарог, котрий звертає увагу на те, що 

вірогідність доведення умислу, направленого на вчинення доведення до 

банкрутства є близькою до «нуля». У зв’язку з цим вчений пропонує доповнити 

КК РФ ст. 196 «Марнотратне банкрутство», а вчинення безгосподарських діянь, 

які призвели до неплатоспроможності фінансової організації, визнати 

кваліфікуючою ознакою (ч. 2) відповідного складу злочину [109]. 

Ідея криміналізації необережного банкрутства, зокрема, банків та інших 

фінансових установ, знаходить підтримку і в А.М. Тімербулатова. Вчений виділяє 

три групи банківських установ, які стали банкрутами: жертви керівників – 

шахраїв, банкрути в силу об’єктивних причин та банки, які збанкрутували в 

результаті якраз таки необережних дій своїх керівників. При цьому до 

необережних дій, наслідком яких стає неплатоспроможність банку, правник відніс 

неодноразово згадувані нами ризикові угоди, безпідставні витрати, незабезпечені 

кредити тощо. Ці дії, як правило, вступають у грубе протиріччя з вимогами про 

виправданий ризик і встановленими нормами поведінки у сфері банківської 

діяльності: положеннями про порядок видачі кредитів, установленими для 

кредитних установ, правилами укладання різного виду договорів тощо. Від 

неплатоспроможності, яка виникла в силу об’єктивних причин, та від свідомого 

банкрутства, яке вчиняється умисно та в особистих інтересах, розглядуваний вид 

банкрутства відрізняється необережною формою вини у вигляді самовпевненості 

чи недбалості [228, с. 4].  

Обґрунтовуючи свою позицію, А.М. Тімербулатов наводить цікавий 

приклад з історії Австрії, банківська система якої сьогодні по праву вважається 

однією з найбільш надійних у світі. У кінці 20-х рр. минулого століття в 

юридичній пресі та судових процесах Австрії також велися гострі дискусії з 
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приводу проблеми необережного банкрутства. Однак цим дискусіям поклала край 

банківська криза 1928 р., коли за дуже короткі строки зазнали краху більше 50 

великих, середніх та дрібних банків країни. У процесі недопущення подальшого 

колапсу банківської системи та збереження довіри населення до банків значну 

роль відіграли саме норми про кримінальну відповідальність за необережне 

банкрутство, за якими були засуджені керівники багатьох відомих банківських 

установ. При цьому деякі з судових процесів отримали великий суспільний 

резонанс [228, с. 2–4]. 

Звернувшись до історичного досвіду, не можемо не відмітити й те, що 

законодавству дореволюційної Росії також було відомо два види кримінально 

караних банкрутств (зловмисне та просте), кожне з яких супроводжувалось 

неплатоспроможністю та порушенням майнових прав кредиторів. Відмінність між 

ними тодішні юристи вбачали в тому, якщо в першому випадку 

неплатоспроможність повністю чи частково симулюється та вживаються заходи з 

метою уникнення повної сплати боргу (корисливе банкрутство), то в другому 

неплатоспроможність має місце насправді, умисні дії не застосовуються, а 

боржнику ставиться у вину причина його неплатоспроможності, яка полягає в 

його власному марнотратстві чи легковажному веденні майнових справ [245, 

с. 335].  

Цікаво, що, аналізуючи просте або ж «марнотратне» банкрутство, 

І.Я. Фойницький вважав неправильним позначати його як необережне, оскільки 

цей вид банкрутства охоплює переважно умисну діяльність, а прийдешня в її 

результаті неоплатність для винного є звичайним передбачуваним, а інколи і 

таким, що допускався, наслідком [245, с. 374]. Запровадження кримінальної 

відповідальності за таке банкрутство пояснювалось тим, що: кожна особа 

зобов’язана турбуватись про задоволення зроблених нею боргів і не повинна 

ставитись із повною зневагою до інтересів своїх кредиторів; будь-яке банкрутство 

завдає шкоди торгівлі; часті або значні банкрутства здатні викликати фінансове 

потрясіння всієї держави, оскільки торгівля ґрунтується на кредиті, а купці і 

фабриканти пов’язані між собою; банкрутство одного нерідко викликає 
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банкрутство багатьох інших, внаслідок чого виникає загроза економічним 

інтересам певної місцевості або навіть усієї держави [68, с. 617]. 

Не менш важливим є й те, що необхідність криміналізації найбільш 

небезпечних різновидів необережного банкрутства підтверджується не лише 

історичним, а й сучасним позитивним іноземним досвідом тих, зокрема, 

європейських держав, які мають значно довшу історію кримінально-правової 

протидії відповідним суспільно небезпечним проявам.  

Так, відповідальність не лише за злісне (умисне або шахрайське), а і за 

просте банкрутство, суб’єктивна сторона якого характеризується здебільшого 

необережною12 формою вини, відома кримінальним кодексам таких країн, як 

Австрія (пар. 159) [259], Болгарія (ст. 227-d) [260], Латвія (ч. 1 ст. 213) [261], 

Нідерланди (ст. 340) [267], Польща (пар. 3 ст. 301) [263], Сан-Марино (ст. 211) 

[265], Швеція (ст. 1 гл. 11 «Про злочини проти прав кредиторів») [268], ФРН 

(пар. 283) [264], Швейцарія (ст. 165) [269]. В Італії відповідальність за злочинне 

банкрутство і за злочини у сфері кредитних відносин регламентується 

королівським Декретом від 16 березня 1942 р. № 267 у чинній редакції, яким 

також передбачена караність не лише злісного, а й простого злочинного 

банкрутства [235, с. 943]. Подібно до дореволюційної Росії криміналізація 

необережного банкрутства в цих країнах пояснюється, по-перше, тим, що недбала 

поведінка боржника у сфері підприємництва порушує добросовісні зобов’язання, 

які боржник покладає на себе для захисту інтересів своїх кредиторів, по-друге, 

тим, що неспроможність боржника і заподіяння майнової шкоди кредиторам є 

закономірним результатом неправомірної поведінки суб’єкта [227, с. 98–99; 169, 

с. 72–76]. 

На сторінках юридичної літератури відмічається, що при поверхневому 

вивченні кримінального права деяких країн із розвинутою ринковою економікою 

(наприклад, Іспанії чи Франції) може скластись враження про те, що в них 

декриміналізоване необережне банкрутство. Насправді найбільш небезпечні види 

такого банкрутства прирівнюються до злісного банкрутства, причому покарання в 

                                                      
12 Австрійські парламентарії назвали таку форму вини «грубою необережністю». 
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цьому разі навіть посилюється [73, с. 102; 114, с. 254].  

У контексті розгляду питання про можливість криміналізації саме 

необережного доведення банку до неплатоспроможності на особливу увагу 

заслуговує відповідний досвід Аргентини. Парламентарії цієї країни прямо 

передбачили, що директорам, адміністраторам, членам контрольних комісій або 

бухгалтерам банку чи іншої фінансової установи, необережні дії яких призвели до 

банкрутства останніх, призначається покарання, встановлене за умисне чи злісне 

банкрутство (статті 177–178 КК Аргентини) [257]. Цей та інший приклади зайвий 

раз доводять справедливість судження про те, що однією з основних тенденцій 

сучасного розвитку кримінального законодавства щодо банкрутства у світі є 

стирання меж між злісним і необережним банкрутством [114, с. 53]. 

Як пам’ятаємо, КК Молдови також відносить до числа кримінально караних 

не лише умисне доведення банку до неплатоспроможності, а й такі діяння, як 

надання кредиту з порушенням законодавства, правил кредитування чи норм 

фінансової обережності (ст. 239), а також так зване збиткове керівництво банком, 

інвестиційною чи страховою компанією (ст. 239-1). 

Отже, з урахуванням проаналізованого іноземного та історичного досвіду, а 

також інші представлені аргументи, ми дійшли до висновку про те, що, 

незважаючи на іманентно ризиковий характер, притаманний банківській 

діяльності (як і іншим видам підприємництва), на сьогодні кримінально-правовий 

механізм охорони прав кредиторів та держави не може вважатися ефективним без 

наявності у своєму арсеналі можливості притягнення до кримінальної 

відповідальності за необережне доведення банку до неплатоспроможності.  

Зважаючи на те, що в цій роботі досліджувались ступінь і характер 

суспільної небезпеки, а також особливості суб’єктивної сторони лише такого 

діяння, як доведення банку до неплатоспроможності, логічно, що зроблені 

висновки також стосуються лише цього посягання. Питання про 

доцільність/недоцільність криміналізації необережного доведення до банкрутства 

деяких інших суб’єктів, банкрутство яких, з нашої точки зору, також (як і банків) 

несе в собі підвищену, порівняно з банкрутством інших суб’єктів господарювання, 
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суспільну небезпеку (містоутворюючих, стратегічних, особливо небезпечних 

підприємств тощо), вочевидь, має бути вирішене на підставі окремого наукового 

дослідження. 

Аналізуючи соціально-економічні умови та цілі кримінальної 

відповідальності за спеціальні злочини при банкрутстві, А.Е. Жалінський звертав 

увагу на те, що інколи практика реалізації кримінального закону, зокрема, норм 

про банкрутство, здатна вийти за межі його завдань і непередбачуваним, 

негативним чином вплинути на економіку [75]. Вочевидь, саме з цим слід 

пов’язувати той факт, що, навіть виступаючи «за» криміналізацію необережного 

банкрутства, деякі криміналісти або просто роблять застереження відносно того, 

що кримінальна відповідальність за діяння, пов’язані з банкрутством, повинна 

виключатись у випадку, якщо в поведінці особи вбачаються ознаки 

обґрунтованого комерційного ризику [73]; або взагалі пропонують визнати 

«відсутність обґрунтованого комерційного ризику» однією з умов притягнення до 

кримінальної відповідальності за необережне банкрутство, закріпивши це 

положення безпосередньо в нормах кримінального закону [109]. 

Погоджуючись із необхідністю вказівки на подібне застереження, водночас 

варто пам’ятати, що на практиці зрозуміти, де закінчуються ризики господарської 

діяльності, неефективний менеджмент, зміна кон’юнктури ринку, вплив 

економічної кризи і розпочинається протиправна діяльність власників або 

посадових осіб боржника, дуже складно [76]. Тому наявність (відсутність) 

«обґрунтованості» комерційного ризику має встановлюватись у кожному 

окремому випадку з урахуванням абсолютно всіх обставин справи. Зокрема, має 

бути з’ясовано, чи не було банкрутство банку результатом непередбачуваних 

економічних криз, значних курсових коливань, війни, революції, дій партнерів по 

бізнесу, інших надзвичайних подій тощо. 

Щодо побоювань деяких науковців відносно того, що криміналізація 

необережного банкрутства може призвести до зниження економічної активності в 

суспільстві, то їхня безпідставність доводиться аналізом практики застосування 

ст. 367 КК України «Службова недбалість» (деякі приклади якої вже наводились). 
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Результати цього аналізу засвідчують, що насправді кримінальна відповідальність 

за необережні діяння службових осіб банківських установ вже й так передбачена 

чинним законодавством, що жодним чином не заважає діяльності добросовісних 

підприємців. Основними мотивами доповнення КК України спеціальною нормою 

про необережне банкрутство банків виступають: по-перше, створення умов для 

можливості притягнення до відповідальності не лише службових (спеціальних 

суб’єктів злочину, передбаченого ст. 367 КК України), а й деяких інших 

пов’язаних із банком осіб, неспроможних нести відповідальність за цією 

забороною; по-друге, і, мабуть, головне (враховуючи усвідомлену нами складність 

притягнення до кримінальної відповідальності контролерів), це посилення 

(диференціація) відповідальності цих осіб, діяння яких призвели не лише до 

передбаченого ст. 367 КК України завдання істотної матеріальної шкоди, а й до 

іншого виду наслідків, який підриває довіру до вітчизняної банківської системи, – 

віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 

Отримавши позитивну відповідь на питання про доцільність криміналізації 

необережного доведення банку до неплатоспроможності, далі слід перейти до 

формулювання тексту відповідної кримінально-правової заборони. Зокрема, 

першочергового вирішення потребують такі питання. 

Питання 1. Чи потрібна окрема кримінально-правова норма про 

необережне доведення банку до неплатоспроможності? 

Аналіз відповідного іноземного досвіду дає підстави констатувати, що в 

абсолютній більшості країн, в яких криміналізоване необережне доведення до 

банкрутства, регламентації відповідальності за останнє присвячується окрема 

заборона, розміщена одразу до або після норми про умисне банкрутство. До 

такого варіанту схиляємось і ми, особливо зважаючи на те, що в пропонованій 

нами редакції ст. 219 КК України вже міститься аж чотири частини. При цьому 

надмірна кількість частин у статті призводить до перевантаження статті та, як 

наслідок, ускладнює її сприйняття [149, с. 200]. Щодо того, чи повинна така норма 

розміщуватись перед або після ст. 219 КК України, то слід нагадати правило 

законодавчої техніки, згідно з яким внесення доповнень у кримінальне 
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законодавство не повинно порушувати його систему. Доповнення повинно 

розміщуватись там, де знаходяться споріднені, близькі за змістом норми, не 

порушуючи логічної системи акту, тобто на певне місце за принципом від більш 

тяжкого до менш тяжкого, і не порушуючи нумерацію [184, с. 135]. Тому, аби 

не повторювати помилок, допущених при доповненні КК України ст. 218-1, 

статтю про необережне доведення банку до неплатоспроможності пропонується 

розмістити після найбільш «спорідненої та близької до неї за змістом» норми (про 

умисне доведення до банкрутства) і присвоїти їй порядковий номер 219-1. 

Питання 2. Якою має бути назва відповідної статті? 

Постановка цього питання зумовлена, по-перше, тим, що саме від його 

вирішення багато в чому має залежати і конструювання змісту диспозиції 

проектованої норми, і, по-друге, його неоднаковим вирішенням як у законодавстві 

іноземних держав, так і на сторінках юридичної літератури. 

Зокрема, спираючись на досвід КК Швейцарії, в якому аналогічна за 

змістом норма (ст. 165) має назву «Безгосподарність», О.І. Рарог (і про це вже 

зазначалось) пропонує доповнити КК РФ статтею, яка буде мати назву 

«Марнотратне банкрутство», і в якій має йтися саме про завідомо безгосподарські 

діяння, вчинені з порушенням обґрунтованого комерційного ризику [109]. Однак у 

деяких інших країнах подібні заборони мають більш прості назви на кшталт 

«Спричинення шкоди інтересам кредиторам у результаті грубої необережності» 

(наприклад, пар. 159 КК Австрії), а в диспозиціях замість терміну 

«безгосподарність» прямо вказується на необережність (кримінальні кодекси 

Австрії, Аргентини). Подібний варіант сприйняла О.О. Бондар, котра ще в 2002 р. 

висловилась за доповнення КК РФ ст. 195-1, яка має просту, зрозумілу та 

лаконічну назву («Необережне банкрутство»), а так само зміст: «Необережне 

банкрутство, яке стало результатом недбалого чи легковажного здійснення…» 

[24]. Саме на такий «простий» варіант назви ми будемо спиратись далі при 

конструюванні норми про необережне доведення банку до неплатоспроможності 

(звичайно, враховуючи специфіку банківської діяльності). 

Питання 3. Який спосіб має бути використаний при конструюванні 
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відповідної кримінально-правової заборони – абстрактний (за якого зміст 

норми розкривається загальними, абстрактними, не індивідуалізованими 

поняттями через родові особливості) або казуальний (за якого зміст норми 

розкривається індивідуалізованими поняттями через певні факти, конкретні 

випадки (казуси), ознаки тощо з широким застосуванням прийому 

переліків)? 

Іноземні парламентарії по-різному підходять до вирішення цього питання. 

Одні з них обмежуються вказівкою на необережність, внаслідок якої вчиняються 

діяння, що призводять до неплатоспроможності (наприклад, пар. 159 КК Австрії), 

інші у рамках відповідної кримінально-правової заборони намагаються навести 

вичерпний або приблизний (з вказівкою на «інші дії») перелік таких діянь. 

Зокрема, кримінально караним банкрутством, вчиненим з необережності, 

визнається така поведінка: ведення підприємницької діяльності без піклування 

про власний престиж підприємця; участь в явно ризикових угодах, які не входять 

у коло звичної діяльності підприємця або вступають у протиріччя з правилами 

господарювання; надмірні, нерентабельні витрати (особисті, сімейні тощо) 

боржника, які не відповідають його майновому становищу і елементарним 

правилам обачності; незадовільне розміщення капіталу; легковажне використання 

наданого кредиту; отримання у борг нових сум особою, яка знає або повинна 

знати про свою неплатоспроможність; надання легковажних гарантій; укладення 

збиткової або спекулятивної угоди з товарами або цінними паперами, яка не 

відповідає вимогам належного ведення господарської практики; недбале 

відношення до ведення та надання бухгалтерської та іншої документації. 

Необхідність вказівки на конкретні різновиди дій, які мають 

кваліфікуватися як необережне банкрутство, визнається і деякими науковцями. 

Так, І.А. Клепицький пропонує викласти ч. 3 ст. 195 КК РФ «Банкрутство» у 

такій редакції: діяння, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені 

боржником чи особою, котра діє чи зобов’язана діяти в інтересах боржника, які 

через необережність не усвідомлюють, що такі діяння можуть спричинити шкоду 

кредиторам, та через легковажність розраховують на відвернення такої шкоди, а 
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так само через необережність перемістили, знищили, пошкодили майно у 

великому розмірі чи документи, або які вступили у збиткові зобов’язання або 

ведуть справи всупереч розумним вимогам до ведення господарської діяльності, – 

караються… [114, с. 563]. Однак навіть при поверхневому аналізі ініційованих 

змін кидається в очі їхня основна вада – надмірна складність, яка може ще більше 

(поруч із «природними» причинами) завадити ефективності відповідних приписів.  

Як бачимо, подібно до умисного необережне банкрутство також може бути 

викликане широким спектром діянь, перерахування яких є практично 

неможливим. Тому ми вважаємо, що при конструюванні норми про необережне 

доведення банку до неплатоспроможності має бути використаний абстрактний 

спосіб викладення, за якого в ній буде вказано на загальне формулювання «діяння, 

які через необережність призвели до віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних». Як із цього приводу слушно зазначає Д.С. Токарєв, 

конкретизація вказаних ознак здатна надлишково і необґрунтовано звузити 

перелік посягань, які мають визнаватися злочинними. Такий результат може 

негативно відобразитися на динаміці суспільно небезпечних посягань у сфері 

умисного банкрутства [233]. При цьому певним орієнтиром може слугувати 

варіант конструювання, використаний латвійськими парламентаріями, які норму 

про необережне банкрутство (ст. 213 КК Латвії) виклали таким чином: 

«Доведення суб’єкта процесу неплатоспроможності – юридичної особи до 

неплатоспроможності через недбалість, яке спричинило істотну шкоду для 

охоронюваних законом інтересів іншої особи». 

Питання 4. Відповідний склад злочину має бути сконструйований як 

формальний або матеріальний? 

Вирішуючи це питання, ми враховували у т. ч. положення двох інших 

заборонних норм – ст. 166-5 КУпАП і ст. 367 КК України. 

Нагадаємо, що в ч. 1 ст. 166-5 КУпАП встановлено відповідальність за 

здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших 

кредиторів банку, а в ч. 2 цієї статті – за ті самі дії, якщо вони призвели до 

віднесення банку до категорії проблемних. Ми вже звертали увагу на те, що норми 
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КУпАП не передбачають відповідальність за ті самі ризикові операції, які 

призвели до більш суспільно небезпечного та логічно витікаючого з визнання 

банку проблемним наслідку – віднесення його до категорії неплатоспроможних. 

Щодо ч. 1 ст. 367 КК України, яку можна вважати загальною щодо 

проектованої ст. 219-1, то в ній злочинними визнаються ті прояви службової 

недбалості, які призвели до матеріальної шкоди, яка в 100 і більше разів перевищує 

НМДГ. Таким чином, враховуючи неабияку суспільну небезпеку кожного випадку 

визнання банку неплатоспроможним, а також те, що, з одного боку, за загальним 

правилом у спеціальній нормі не повинні бути встановлені вищі 

криміноутворювальні показники, ніж у загальній, а з іншого – той факт, що 

КУпАП на сьогодні не передбачено відповідальність за діяння, які призвели до 

віднесення банку до категорії неплатоспроможних, ми дійшли висновку, що у 

ст. 219-1 КК України кримінально караними мають визнаватися ті прояви 

необережного доведення банку до неплатоспроможності, які призвели до завданої 

значної матеріальної шкоди, розмір якої має бути аналогічним показнику 

«істотної» шкоди, передбаченому ч. 3 примітки ст. 364 КК України. Для 

підтвердження логічності викладених міркувань звернемось до практики 

застосування ст. 367 КК України. 

Так, Кіровським районним судом м. Кіровоград до кримінальної 

відповідальності за службову недбалість був притягнутий гр. З., котрому було 

інкриміновано те, що він, перебуваючи на посаді заступника начальника відділу 

організації роздрібного кредитування – завідувача сектору організації роздрібного 

кредитування Кіровоградського обласного управління «Державний ощадний банк 

України», неналежно виконав свої службові обов’язки через несумлінне ставлення 

до них при оцінці кредитоспроможності позичальника гр. Н., що в кінцевому 

результаті призвело до видачі кредиту неплатоспроможній особі, введення в 

оману кредитного комітету та нанесення збитків банку на суму 42 967 грн [9]. 

В іншому випадку Подільським районним судом м. Києва було з’ясовано, що 

в результаті неналежного виконання своїх службових обов’язків Головою 

правління ПАТ «Енергобанк» гр. Т., яка не здійснила належний контроль за 
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розміщенням коштів банку на кореспондентських рахунках в інших банківських 

установах та за доцільністю вказаних операцій, несумлінно ставлячись до своїх 

службових обов’язків не здійснила всі заходи для виконання вказівок НБУ, наданих 

за результатами інспектування банку, в результаті чого вчасно не були 

повернуті кошти в сумі 15 млн 749 тис. 729 дол., розміщені в Bank Frick & Cо AG, 

що в подальшому, після визнання ПАТ «Енергобанк» неплатоспроможним та 

введення тимчасової адміністрації, дало змогу невстановленим особам 

заволодіти вказаними коштами та таким чином зменшити ліквідну масу банку 

при його ліквідації. У результаті недбалості, допущеної гр. Т., державі було 

завдано шкоди у вигляді недоотримання ліквідаційної маси ПАТ «Енергобанк» в 

сумі 15 млн 749 тис. 729 дол., що в еквіваленті на час діяння становить 154 млн 

677 тис. 400 грн, які в подальшому могли бути використані для покриття 

збитків, завданих ліквідацією вказаної банківської установи. У підсумку дії гр. Т. 

були кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України [11]. 

Наведені приклади доводять, що службова недбалість працівників 

банківської установи, яка призвела до заподіяння істотної шкоди, на практиці 

кваліфікується за ст. 367 КК України. За таких умов доволі дивною, якщо не 

сказати парадоксальною, виглядала б ситуація, коли незлочинними визнавалися б 

дії осіб, які призвели не лише до завдання аналогічної матеріальної шкоди, а й до 

віднесення банку до категорії неплатоспроможних.  

Питання 5. Які суб’єкти мають нести відповідальність за відповідні 

діяння? 

Виступаючи за доповнення КК України нормою про відповідальність за 

необережне вчинення діянь, що призвели до стійкої фінансової неспроможності 

банків та деяких інших установ, Г.Є. Болдарь пропонувала передбачити коло 

спеціальних суб’єктів цього злочину аналогічне тому, яке передбачено в нормі 

про умисне доведення до банкрутства, – засновники (учасники) або службові 

особи [23, с. 160–161]. А.М. Тімербулатов переконаний у тому, що для 

забезпечення повноцінного кримінально-правового захисту кредиторів від 

«необережного банкрутства», перш за все, необхідно обмежити коло суб’єктів, які 
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підлягають кримінальної відповідальності за вчинення такого діяння. На думку 

правника, за необережне банкрутство кредитних організацій відповідальність 

мають нести лише керівники відповідних організація. В іншому разі це призвело б 

до того, що слідчі та судові органи були б завалені такими кримінальними 

справами [228, с. 4]. 

Порівняно з попередньою остання точка зору видається нам більш 

переконливою і тому ми також схиляємось до того, що суб’єктами необережного 

доведення банку до неплатоспроможності мають визнаватися не всі пов’язані з 

банком особи, а лише контролери та керівники банку. Необхідність вказівки саме 

на цих осіб пояснюється такими аргументами. 

Аргумент № 1. Саме контролери та керівники банку здійснюють 

безпосереднє управління або мають можливість здійснювати вирішальний вплив 

на управління та діяльність банку. 

Так, згідно зі ст. 2 Закону від 7 грудня 2000 р. контролером є фізична або 

юридична особа, щодо якої не існує контролерів – фізичних осіб та яка має 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність 

юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно 

або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає 

еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної 

особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на 

основі угоди чи будь-яким іншим чином. У відповідності до ч. 1 ст. 42 цього 

Закону керівниками банку є голова, його заступники та члени наглядової ради 

банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер 

банку та його заступники. Саме на ці органи регулятивне законодавство покладає 

функцію поточного управління (правління банку) та контролю за діяльністю 

виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників банку 

(наглядова рада). 

Аргумент № 2. Ми погоджуємось із Б.В. Волженкіним, котрий, визнаючи 

можливість запровадження кримінальної відповідальності за недбалість у 

кредитних операціях, що призвела до неплатоспроможності, водночас зауважує, 
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що в наших умовах (мається на увазі російських, які є багато в чому подібних до 

нашої країни), коли підприємницькою діяльністю зайнялось багато людей, які є 

досить мало обізнаними в питаннях фінансового та банківського права, 

бухгалтерському обліку, не маючих досвіду в кредитних операціях тощо, було б 

неправильно встановлювати кримінальну відповідальність за допущені ними 

помилки, легковажність, що спричинило банкрутство [45, с. 233–234]. Саме через 

це вважаємо за доцільне обмежити коло суб’єктів необережного доведення банку 

до неплатоспроможності лише тими суб’єктами, котрі володіють високими 

професійними навичками, спеціальною освітою, а отже, не можуть не 

усвідомлювати, що управлятимуть грошима, цінностями людей, які їм довірено 

[42].  

Зокрема, чинне банківське законодавство висуває до керівників банків цілий 

ряд вимог, серед яких варто виділити такі: 

– керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо 

ділової репутації та професійної придатності; 

– керівники банку повинні мати вищу освіту; 

– голова правління банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або 

фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у т. ч. на керівних 

посадах – не менше трьох років; 

– члени правління банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або 

фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років; 

– не менше половини членів ради банку повинні мати досвід роботи у 

банківському та/або фінансовому секторі; 

– головний бухгалтер банку та його заступники повинні мати вищу освіту у 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту і досвід роботи за фахом у банківському 

та/або фінансовому секторі у сукупності не менше п’яти років – для головного 

бухгалтера, двох років – для заступників головного бухгалтера (ст. 42 Закону 

від 7 грудня 2000 р.). Враховуючи наявність цих законодавчих приписів, доволі 

очевидним виглядає той факт, що у випадку доведення банку до 

неплатоспроможності, яке стало результатом дій керівників банку, про 
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«малообізнаність та недосвідченість» останніх, вочевидь, вести мову не варто. 

Аргумент № 3. Аналіз наявних у нашому розпорядженні правозастосовних 

матеріалів засвідчує, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних в 

абсолютній більшості випадків є наслідком діяльності саме контролерів чи 

керівників банку.  

Завершуючи розгляд питання про доцільність криміналізації необережного 

доведення банку до неплатоспроможності, хотілось б відмітити, що ми цілком 

усвідомлюємо «революційний» характер запропонованих нами змін і тому готові 

до конструктивної критики обстоюваної позиції. Однак вважаємо, що той факт, 

що за більш ніж три роки існування ст. 218-1 КК України жодна особа за нею так і 

не понесла покарання, доводить необхідність внесення саме таких змін. Вочевидь, 

слід погодитись, хоч із доволі категоричним та водночас справедливим 

зауваженням І.А. Клепицького про те, що наразі іншого способу змінити ситуацію 

з банкрутськими зловживаннями просто не існує [114, с. 548, 563–564]. За умови 

збереження «традиційних», проте абсолютно неефективних підходів до 

кримінально-правової протидії проявам доведення банків до 

неплатоспроможності, розраховувати на покращення існуючої ситуації, коли в 

Україні банкрутство підприємств стало окремим самостійним видом бізнесу, який 

спеціалізується на протиправному використанні цього інституту в корисливих 

цілях [76], мабуть, не варто.  

На початку цього дослідження вже зазначалось, що його предметом не 

охоплюється аналіз покарання за доведення банку до неплатоспроможності. Та 

навіть пам’ятаючи про це, хотіли б висловити власну позицію щодо озвучених на 

сторінках юридичної літератури пропозицій в частині необхідності істотного 

посилення суворості покарання за вчинення «банкрутських злочинів».  

Так, багатьма правниками висловлюється думка про те, що злісне 

банкрутство – це не просто умисне заподіяння шкоди, а обманне банкрутство, 

обман кредиторів, суду, явні, відкриті дії, іноді зухвалі, що умисно посягають на 

чуже майно. Інакше кажучи, фактично – це шахрайство [57, с. 28; 49, с. 314; 73, с. 

104; 173, с. 281]. Справді, «злісне банкрутство» має багато спільних ознак із 
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шахрайством, у зв’язку з чим деякі фахівці задають резонне питання: чому за 

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (600 і більше НМДГ), 

передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років 

позбавлення волі з конфіскацією майна в той час, як за доведення до банкрутства, 

яке завдало кредиторам аналогічну матеріальну шкоду, може бути призначено 

основне покарання лише у виді штрафу від 2 000 до 3 000 НМДГ (зазначений 

основний вид покарання з урахуванням обмежень, закріплених ч. 2 ст. 59 КК 

України, не дає можливості для передбачення додаткового покарання у виді 

конфіскації майна) [73, с. 104–105]?  

Погоджуючись із Г.О. Усатим у тому, що необхідно відшуковувати баланс 

між суворими та гуманними видами покарань [244, с. 7], О.О. Дудоров та 

Р.О. Мовчан водночас пишуть, що останнім часом спостерігається істотне 

порушення такого балансу якраз через навряд чи виправдане ігнорування 

законодавцем інших, крім гуманізму, методів реалізації вітчизняної кримінально-

правової політики. І красномовною ілюстрацією подібних невтішних тенденцій у 

кримінальній законотворчості може слугувати саме ст. 219 КК України, 

відповідно до якої суворість покарання, передбаченого санкцією, є очевидно 

непропорційною суспільній небезпеці описуваних у диспозиції цієї норми дій [73, 

с. 104–105]. 

Навіть сприймаючи попередні висновки О.О. Дудорова та Р.О. Мовчана, які 

можуть бути враховані при подальшому удосконаленні норми про доведення 

банку до неплатоспроможності, слід пам’ятати і про офіційну статистику 

застосування ст. 218-1 КК України, а точніше її «незастосування». Видається, що з 

урахуванням цього можна з упевненістю стверджувати, що позитивний ефект від 

посилення суворості покарань, передбачених санкціями відповідних норм, можна 

очікувати лише за умови паралельного удосконалення диспозицій цих заборон. 

Доти ж сподіватись на підвищення результативності кримінально-правового 

механізму захисту прав кредиторів, напевно, не варто, адже за умови збереження 

чинної редакції диспозиції норми про доведення банку до неплатоспроможності 

(як і загалом про «банкрутські» злочини) до застосування передбачених нею – 
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змінених чи незмінених – санкцій справа так і не дійде. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Суб’єкт доведення банку до неплатоспроможності є спеціальним – ним 

можуть бути визнані лише пов’язані з банком особи. 

2. Суб’єктивна сторона доведення банку до неплатоспроможності 

характеризується прямим умислом щодо діяння та його проміжних наслідків 

(віднесення банку до категорії неплатоспроможних) і прямим або непрямим 

умислом щодо похідних наслідків у вигляді завдання великої матеріальної шкоди 

державі або кредитору. 

3. Пропонується виключити з диспозиції норми про кримінальну 

відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності вказівку на мотив, 

адже вона не є конкретизуючою або такою, що обмежує коло можливих мотивів, а 

її наявність здатна призвести до додаткових складнощів у процесі виявлення та 

розслідування відповідних злочинних проявів. 

4. Незважаючи на іманентно ризиковий характер, притаманний банківській 

діяльності, кримінально-правовий механізм охорони прав кредиторів та держави 

не може вважатися ефективним без наявності у своєму арсеналі можливості 

притягнення до кримінальної відповідальності за необережне доведення банку до 

неплатоспроможності. Цей висновок пояснюється тим, що чинна редакція ст. 218-

1 КК України фактично позбавляє суд та інші правозастосовні органи можливості 

достовірного встановлення ознак суб’єктивної сторони складу передбаченого нею 

злочину і, відповідно, можливості винесення компетентного рішення. З огляду на 

це, а також зважаючи на відповідний іноземний та історичний досвід, 

пропонується доповнити КК України ст. 219-1 «Необережне доведення банку до 

неплатоспроможності».  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні та 

комплексному аналізі елементів та ознак складу злочину, передбаченого ст. 218-1 

КК України, та з’ясуванні соціальної зумовленості криміналізації доведення банку 

до неплатоспроможності. Проведене дослідження дозволило сформулювати такі 

висновки. 

1. Проаналізувавши соціальну обумовленість встановлення кримінальної 

відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності, можна 

констатувати, що загалом у законодавця були достатні підстави та приводи для 

ухвалення цього рішення. Зокрема, з’ясовано, що головною підставою 

криміналізації досліджуваного діяння виступила необхідність стабілізації ситуації 

в банківській системі України, яка мала бути досягнута за рахунок встановлення 

кримінальної відповідальності пов’язаних із банком осіб за доведення банку до 

неплатоспроможності. На думку авторів відповідної законодавчої ініціативи, саме 

неправомірні дії останніх стали однією з головних передумов масового 

банкрутства вітчизняних банків у 2014 р. – I кварталі 2015 р., яке було тією подією 

(криміналізаційним приводом), яка, викликавши широкий суспільний резонанс, у 

подальшому переконала законодавця в необхідності доповнення КК України 

окремою нормою (ст. 218-1), присвяченою регламентації відповідальності за 

доведення банку до неплатоспроможності. 

2. Аналіз рішення ВРУ про доповнення КК України ст. 218-1 на предмет 

його відповідності розробленим кримінально-правовою доктриною принципам 

криміналізації засвідчив, що при його ухваленні законодавець здебільшого 

враховував лише соціальні та соціально-психологічні принципи криміналізації 

(зокрема, суспільної небезпеки). Водночас встановлено, що такий крок йде 

всупереч більшості як загальноправових, так і кримінально-правових системних 

принципів криміналізації. Зокрема, мова йде про те, що прийняття відповідного 

рішення супроводжувалося порушенням таких принципів, як: системно-правової 
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несуперечливості криміналізації; процесуальної здійсненності переслідування; 

принципу відсутності прогалин й ненадмірності заборони; співмірності санкції та 

економії репресії.  

Цей факт, а також прогнозоване зменшення кількості банкрутств банків у 

наступні роки (принцип відносної поширеності діяння) переконали у тому, що 

оптимальною моделлю законодавчого забезпечення кримінально-правової 

протидії випадкам доведення банків до неплатоспроможності є встановлення 

відповідальності за це діяння в рамках загальної норми про доведення до 

банкрутства (ст. 219 КК України) із наступним виділенням у рамках останньої 

кваліфікуючої ознаки, яка б враховувала специфіку доведення до 

неплатоспроможності банків та інших «прирівняних» до них суб’єктів 

господарювання (містоутворюючих, особливо небезпечних суб’єктів 

підприємницької діяльності, страховиків тощо). 

3. Зважаючи на те, що норми, передбачені розділом VІІ Особливої частини 

КК України, покликані забезпечувати кримінально-правову охорону не лише 

господарської, а й фінансової діяльності, назву відповідного розділу пропонується 

викласти в такій редакції: «Злочини проти господарської та фінансової 

діяльності». 

Підтримано розміщення аналізованої заборони саме в розділі VІІ Особливої 

частини КК України, адже основним безпосереднім об’єктом доведення банку до 

неплатоспроможності визнано суспільні відносини, що забезпечують реалізацію 

прав кредиторів банку щодо задоволення їхніх вимог за рахунок майна банку, а 

також державних інтересів, які можуть бути порушені в результаті визнання банку 

неплатоспроможним.  

З урахуванням визначеної антисуспільної спрямованості та змісту 

досліджуваного посягання доведено, що норма про доведення банку до 

неплатоспроможності (ст. 218-1 КК України) є підпорядковано-спеціальною 

відносно загальної норми про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України). У 

зв’язку з цим констатується помилковість рішення законодавця про присвоєння 

досліджуваній кримінально-правовій новелі номеру 218-1, адже це суперечить як 
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загальним правилам розміщення нових статей у кримінальному законодавстві, так 

і правилам розташування підпорядковано-спеціальних норм, керуючись якими, 

законодавець мав би розмістити відповідну норму або безпосередньо в ст. 219 КК 

України (в її частині 2), або одразу після неї (ст. 219-1). 

Встановлено, що в результаті доведення банку до неплатоспроможності 

шкода може бути завдана не лише одному, а й декільком кредиторам і, відповідно, 

бути сумарною. Зважаючи на це, диспозицію розглядуваної кримінально-правової 

норми пропонується доповнити альтернативною вказівкою на кредиторів. Цей 

крок засвідчив би, що кримінально караним є будь-який прояв доведення банку до 

неплатоспроможності, наслідком якого стало завдання відповідної матеріальної 

шкоди незалежно від того, чи була ця шкода завдана одному або декільком 

кредиторам. 

4. З’ясовано, що в сучасних умовах основними різновидами дій, шляхом 

окремого або сукупного вчинення яких банки доводяться до 

неплатоспроможності, є: здійснення заздалегідь збиткових операцій з 

кредитування підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які не мали на 

меті повернення наданих запозичень; укладання завідомо невигідного для банку 

договору про відступлення прав вимоги або співробітництво; завідомо збиткова 

інвестиційна діяльність у цінні папери; розміщення коштів на кореспондентських 

рахунках у банках іноземних держав із подальшим списанням цих коштів у 

рахунок погашення зобов’язань третіх осіб; фіктивне оприбуткування коштів 

банку. Водночас аргументується положення про безпідставність включення 

ризикових операцій до дій, вчинення яких може призвести до 

неплатоспроможності банку, і про недоцільність закріплення у диспозиції 

відповідної кримінально-правової заборони навіть приблизного переліку 

зазначених дій. 

Встановлено також, що доведення банку до неплатоспроможності може 

бути спровоковане не лише діями, а й бездіяльністю пов’язаних з банком осіб, що 

свідчить про те, що цій пасивній поведінці притаманний не менший, порівняно з 

діями, ступінь суспільної небезпеки. Враховуючи це, а також відповідний 
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іноземний досвід, зроблено висновок про необхідність заміни вживаного у ст. 218-

1 КК України формулювання «вчинення дій» на словосполучення «вчинення 

діянь», які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних. 

5. Із передбачених регулятивним законодавством критеріїв віднесення банку 

до категорії неплатоспроможних лише такі ознаки, як «зменшення розміру 

регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до однієї третини від 

мінімального рівня…» та «невиконання банком протягом п’яти робочих днів 

поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими 

кредиторами…», повною мірою характеризують стан банку як 

неплатоспроможний. Інші відповідні критерії, передбачені пунктами 1, 5 та 6 

ст. 76 Закону від 7 грудня 2000 р., або жодним чином не стосуються 

неплатоспроможності, або лише опосередковано пов’язані з нею, у зв’язку з чим 

вони: а) мають бути вилучені з відповідної статті; б) не повинні братись до уваги 

при вирішенні питання про наявність складу досліджуваного злочину (навіть при 

тому, що в цьому разі наявна формальна узгодженість між заборонною нормою 

КК і положеннями регулятивного законодавства). 

6. Під час визначення розміру шкоди, завданої доведенням банку до 

неплатоспроможності, мають бути враховані як реальні збитки, так і упущена 

вигода. При цьому остаточний розмір матеріальної шкоди, завданої кредиторам, 

може бути встановлений лише після завершення формування ліквідаційної маси 

та продажу майна банку, що ліквідується, і має дорівнювати різниці між 

заявленими та підтвердженими Фондом вимогами і фактично задоволеними 

вимогами кредиторів. У випадку націоналізації доведеного до 

неплатоспроможності банку матеріальна шкода завдається не кредиторам, а 

державі, яка, не будучи кредитором, витрачає грошові кошти на капіталізацію 

банку. 

7. За результатами аналізу відповідного іноземного досвіду та, головне, 

суспільної небезпеки злочину, передбаченого ст. 218-1 КК, зроблено висновок про 

необхідність конструювання основного складу злочину «доведення банку до 

неплатоспроможності» як формального. При цьому завдання великої матеріальної 
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шкоди доцільно визнавати кваліфікуючою, а особливо великої – особливо 

кваліфікуючою ознакою складу аналізованого злочину. 

Таким чином, диспозиція ч. 2 удосконаленої ст. 219 КК України могла б 

мати такий вигляд: 

«Умисне вчинення пов’язаною з банком особою діяння, що призвело до 

віднесення банку до категорії неплатоспроможних, – карається …». 

8. Суб’єкт доведення банку до неплатоспроможності є спеціальним – ним 

можуть бути визнані лише пов’язані з банком особи. Вказівку на цих суб’єктів, 

замість зазначених у ст. 219 КК України «засновників (учасників) та службових 

осіб», у першу чергу слід пов’язувати з прагненням законодавця забезпечити 

можливість притягнення до кримінальної відповідальності не лише осіб, які 

уособлюють безпосередній менеджмент банку і фігурують в установчих 

документах як засновники або службові особи, а й інших пов’язаних з банком 

осіб, котрі нерідко виступають реальними власниками банку. Крім того, вказівка у 

ст. 218-1 КК України на «пов’язаних із банком осіб» йде в руслі існуючої останнім 

часом тенденції щодо значного посилення інтересу ВРУ та НБУ до правовідносин 

із такими особами. 

Підтримано доктринальну пропозицію (О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан) 

видалити передбачену у ч. 2 примітки ст. 218-1 КК відсилку до конкретного 

нормативно-правового акту (Закону від 7 грудня 2000 р.), адже така 

конкретизована форма бланкетного способу викладення нормативного матеріалу 

може бути виправданою лише за умови стабільності, нехарактерної для 

вітчизняного (зокрема, банківського) законодавства. 

9. Суб’єктивна сторона доведення банку до неплатоспроможності 

характеризується прямим умислом щодо діяння та його проміжних наслідків 

(віднесення банку до категорії неплатоспроможних) і прямим або непрямим 

умислом щодо похідних наслідків у вигляді завдання великої матеріальної шкоди 

державі або кредитору. 

Пропонується виключити з диспозиції норми про доведення банку до 

неплатоспроможності вказівку на мотив, адже вона не є конкретизуючою або 
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такою, що обмежує коло можливих мотивів, а її наявність здатна призвести до 

додаткових складнощів у процесі виявлення та розслідування відповідних 

злочинних проявів. 

10. Незважаючи на іманентно ризиковий характер, притаманний банківській 

діяльності, кримінально-правовий механізм охорони прав кредиторів та держави 

не може вважатися ефективним без наявності у своєму арсеналі можливості 

притягнення до кримінальної відповідальності за необережне доведення банку до 

неплатоспроможності. Цей висновок пояснюється тим, що чинна редакція ст. 218-

1 КК України фактично позбавляє суд та інші правозастосовні органи можливості 

достовірного встановлення ознак суб’єктивної сторони складу передбаченого нею 

злочину і, відповідно, можливості винесення компетентного рішення у справі. З 

огляду на викладене, а також спираючись на відповідний іноземний та історичний 

досвід, пропонується доповнити КК України ст. 219-1 «Необережне доведення 

банку до неплатоспроможності». Диспозиція її ч. 1 могла б мати такий вигляд:  

«Необережне доведення банку до неплатоспроможності, тобто вчинення 

через недбалість або самовпевненість контролером чи керівником банку діяння, 

що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це 

завдало значної матеріальної шкоди державі, кредитору чи кредиторам, – 

карається…». 
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