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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ФІКТИВНОГО КАПІТАЛУ

Невід’ємною складовою частиною  
економіки держави є банківська 
система, функціональними завданнями 
якої є забезпечення стабільності націо-
нальної валюти та регулювання грошо-
вої маси, підтримка стійкості банківської 
діяльності та грошового ринку, забез-
печення ефективного функціонування 
платіжної системи та цінової політики.

Для організації ефективного функці-
онування банківської системи загалом 
і роботи її окремих елементів необхід-
ним є їх убезпечення від різних проти-
правних посягань, зокрема фінансових 
афер, зазвичай здійснюваних при різ-
них банківських операціях.

Правопорушення у сфері банків-
ської діяльності та їхні наслідки мають 
значний вплив на стан економічного 
благополуччя людини, суспільства 
та держави.

Так, ліквідація більш ніж дев’я-
носта банків України у період із 
2014 по 2018 рр. підірвала фінансо-
во-грошову систему України – насе-
лення втратило свої заощадження, 
підприємства й організації, у т. ч. дер-
жавні, із втратою обігових коштів втра-
тили можливість розвитку, збільшення 
товарообігу та залучення капітальних 
інвестицій, а завдані банкам збитки 
та девальвація національної грошової 
одиниці наблизили країну до дефолту.

Однією з передумов оголошення 
банкрутства та, як наслідок, ліквідації 

банків стало пропорційне збільшення 
регулятивних капіталів таких банків. 
Останнє, зокрема, було зумовлене 
можливістю збільшення залучених 
коштів у балансах банків, тобто депо-
зитних вкладів населення, залишків 
на поточних рахунках юридичних осіб 
та інших кредиторів.

Як показує практика, у більшості 
банків до капіталу залучалися грошові 
кошти непрозорого походження, які 
надалі було залучено для здійснення 
різних банківських операцій та отри-
мання на їх основі «дивідендів». Тобто 
здебільшого функціонування таких 
банків ґрунтувалося на реалізації фік-
тивних трансакцій і залучення фіктив-
ного капіталу.

Тематика фіктивного капіталу бан-
ків зараз не має теоретичного й екс-
пертного дослідження. Водночас вона 
видається доволі цікавою та актуаль-
ною за сучасних умов і наших реалій.

Криміналістичне дослідження зло-
чинів у банківській сфері, визначення 
основних тенденцій такої злочинності, 
вивчення окремих механізмів і способів 
вчинення правопорушень у банківській 
сфері є основою для розробки ефектив-
них рекомендацій із їх розслідування.

Метою статті є дослідження окре-
мих аспектів методики розслідування 
злочинів у сфері банківської діяльно-
сті, що вчиняються з використанням 
фіктивного капіталу. Для досягнення 
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поставленої мети необхідним є вико-
нання таких завдань:

– проаналізувати окремі спо-
соби вчинення злочину у банківській 
сфері з використанням фіктивного 
капіталу на основі висвітлення кон-
кретних фінансових операцій, якими 
було забезпечено формування грошо-
вого ресурсу для збільшення статут-
ного фонду банку та субординованого 
боргу, й опису бухгалтерських записів, 
котрими було забезпечено рух коштів;

– надати рекомендації правоохорон-
ним органам щодо тактики проведення 
окремих слідчих дій, зокрема таких, 
що спрямовані на документальне фік-
сування фактів вчинення злочину, 
а також підготувати проєкт питань, на 
які повинен відповісти експерт у своєму 
висновку при проведенні судово-еконо-
мічної експертизи;

– надати рекомендації правоохорон-
ним органам щодо формування пере-
ліку первинних документів, що стануть 
основою у розслідуванні протиправних 
дії, а також будуть доказами у справі.

Окремі питання фіктивного капі-
талу є об’єктом дослідження у роботах 
Т. Владігерова, С. Леонова, В. Ман-
дибури, Ю. Сапачука, О.О. Розинки, 
Р.І. Шаравари й у дисертаційних дослі-
дженнях А.М. Трещева «Фіктивний 
капітал: сучасні форми руху на фінансо-
вих ринках», О.О. Ласукової «Фіктив-
ний капітал: економічна природа, носії 
і механізм державного регулювання», 
С.К. Кукліної «Фіктивний капітал і осо-
бливості його руху в сучасній еконо-
міці», Г.М. Богачової «Співвідношення 
реального і фіктивного капіталу» тощо.

Дослідженню методів розсліду-
вання окремих видів злочинів у сфері 
банківської діяльності присвячено 
роботи В.Д. Ларічева, В.М. Попо-
вича, К. Фрумкіна, Г.О. Матусовського 
та дисертаційні дослідження С.С. Чер-
нявського «Методика розслідування 
злочинів у сфері банківського креди-
тування» та «Теоретичні та практичні 
основи методики розслідування фінан-
сового шахрайства», О.В. Курмана 
«Методика розслідування шахрайства 

з фінансовими ресурсами», І.І. Попо-
вич «Криміналістичне забезпечення 
обігу розрахункових документів у бан-
ківській системі з метою запобігання 
вчиненню злочинів», В.Д. Поливанюка 
«Особливості розслідування злочинів, 
вчинених у банківській системі Укра-
їни з використанням сучасних інфор-
маційних технологій», Л.В. Паламара 
«Криміналістична профілактика злочи-
нів, пов’язаних із незаконним отриман-
ням банківських кредитів» тощо.

Наше дослідження складатиметься 
з двох частин: у першій частині на 
основі матеріалів кримінального про-
вадження буде описано механізм вчи-
нення конкретного злочину у банків-
ській сфері з використанням фіктивного 
капіталу, у другій частині буде надано 
рекомендації щодо тактики та методики 
розслідування такої категорії злочинів.

За сучасних умов загострення 
суспільно-політичних конфліктів, 
нестійкого економічного стану дер-
жави, зумовленого збільшенням рівня 
інфляції та девальвацією національної 
валюти, а також враховуючи тенден-
ції злочинності (рівень латентності 
та «ціну» економічної злочинності, 
складовою частиною якої є злочини 
у банківській сфері) та вдоскона-
лення механізмів вчинення злочинів, 
особливо актуальним постає питання 
протидії та ефективного розслідування 
злочинів у банківській сфері.

Варто звернути увагу на те, що 
сучасні методики та рекомендації 
щодо розслідування злочинів, зокрема 
у банківській сфері, не є пристосова-
ними до сучасних викликів, оскільки 
не враховують практику застосування 
злочинцями новітніх засобів, спосо-
бів і «схем» вчинення злочинів. Таким 
чином, необхідне розроблення окремих 
сучасних аспектів методики розсліду-
вання злочинів у банківській сфері, які 
ґрунтуються на матеріалах сучасної 
слідчої та судової практики.

У цьому дослідженні використо-
вуватимуться саме матеріали слідчої 
практики – матеріали кримінального 
провадження, внесені до Єдиного 
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реєстру досудових розслідувань за 
№ 62019000000000450 від 05 квітня 
2019 р., за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 364 КК України. Так, 
Державним бюро розслідувань (далі – 
ДБР) розпочало розслідування діяль-
ності посадових осіб Національного 
банку України (далі – НБУ) протягом 
2017–2019 рр. Про це йдеться в одній 
із ухвал слідчого судді Печерського 
районного суду м. Києва від 16 травня 
2019 р. [6].

Що таке регулятивний капітал і фік-
тивний капітал?

Регулятивний капітал (regulatory 
capital) – один із найважливіших 
показників діяльності банків, основним 
призначенням якого є покриття нега-
тивних наслідків різноманітних ризи-
ків, які банки беруть на себе у про-
цесі своєї діяльності, та забезпечення 
захисту вкладів, фінансової стійкості 
та стабільності банківської діяльності. 
Регулятивний капітал банку склада-
ється з основного та додаткового капі-
талу [4]. Отже, головними статтями 
регулятивного капіталу є статутний 
фонд банку та залучений субординова-
ний борг.

Саме за цими двома статтями відбу-
валося фіктивне збільшення регулятив-
ного капіталу банків, що є учасниками 
зазначеного кримінального прова-
дження, а факти залучення останніми 
грошових коштів із зазначених джерел 
простежуються починаючи з 2000-х рр.

Процес збільшення регулятивного 
капіталу банку регулюється Постано-
вою Правління НБУ № 368 від 28 січня 
2001 р. [4], якою затверджено Інструк-
цію про порядок регулювання діяльно-
сті банків в Україні (далі – Інструкція). 
Крім того, Інструкцією встановлено 
порядок бухгалтерського обліку, доку-
ментального підтвердження, пого-

дження з регулятором і реєстрації дій 
власників або інвесторів, спрямованих 
на збільшення статутного фонду або 
залучення субординованого боргу.

У свою чергу, фіктивний капітал 
(англ. fictive capital) – капітал, пред-
ставлений у цінних паперах (акціях, 
облігаціях тощо), який дає право їхнім 
власникам регулярно присвоювати 
частину додаткової вартості у вигляді 
дивіденду або відсотка [1].

Проаналізуємо конкретний при-
клад збільшення статутного фонду 
та залучення субординованого боргу 
одного з банків, що було застосовано 
у механізмі вчинення злочину у дослі-
джуваному кримінальному провадженні.

Насамперед варто зазначити, що 
для обліку грошових потоків, які брали 
участь у реалізації нижче описаних 
фінансових операцій, використовувалися 
класи, рахунки бухгалтерського обліку, 
затверджені Постановою Правління НБУ 
№ 280 від 17 червня 2004 р. [3].

Рух грошових коштів, метою якого 
було збільшення статутного капіталу, 
розділимо на події (епізоди):

Перша подія.
10 жовтня 2010 р., ПАТ КБ «Банк» 

викуповує цінні папери у компаній 
ТОВ «1» на суму 50 000 000,00 грн.

Переказ грошових коштів на 
поточні рахунки ТОВ «1» відбувається 
з рахунку обліку дебіторської заборго-
ваності за операціями з цінними папе-
рами Банку № 3541(1).

Відповідно до виписок по поточ-
ному рахунку ТОВ «1» № 2600(1) від-
критому у ПАТ КБ «Банк», станом на 
10 жовтня 2010 р. залишок грошових 
коштів на поточних рахунках складав 
0,00 грн.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом, відображеним у виписці руху 
коштів по рахунку № 3541(1) (табл. 1).

Таблиця 1

№ 
документа Дебет Кредит Контрагент Сума Дата 

проводки

178 3541(1) 2600(1) ТОВ «1» 50 000 000,00 10.10.2010
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Дослідження процедури прийняття 
банком рішення про придбання цінних 
паперів необхідно проводити на під-
ставі регламенту, встановленого вну-
трішніми положеннями та інструкці-
ями, а також нормативних актів НБУ.

Відповідно до ст. 49 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» [2] 
здійснення операцій на ринку цінних 
паперів від свого імені розглядаються 
як кредитні.

Станом на 10 жовтня 2010 р. діяла 
Постанова Правління НБУ № 278 «Про 
затвердження Положення про порядок 
формування та використання резерву 
для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями банків»[5], яка 
регулювала не тільки порядок розра-
хунку та бухгалтерські записи при фор-
муванні резерву, а насамперед порядок 
визначення кредитоспроможності пози-
чальників. Виконання вимог згаданої 
постанови було запорукою прозорого 
використання банком кредитних ресур-
сів і надійного захисту інтересів вклад-
ників та інших кредиторів.

Друга подія включає в себе фінан-
сові операції, якими забезпечено пере-
тік коштів із поточного рахунку ТОВ 
«1» до зарахування їх до рахунку 
обліку капіталу ПАТ КБ «Банк».

За договором купівлі-продажу 
цінних паперів ТОВ «1» переказує 
50 000 000,00 грн відповідно на компа-
нію – нерезидента ТОВ «2».

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом, відображеним у виписці руху 
коштів по рахунку № 2600 (1) ТОВ «1» 
(табл. 2).

Оскільки відповідно до виписки 
руху коштів по рахунку ТОВ «2» 
залишок грошових коштів дорівнював 
0,00 грн, слід зазначити, що зараху-
вання 50 000 000,00 грн від ТОВ «1» 
було єдиним джерелом коштів для 
здійснення подальших переказів.

У період із 30 грудня 2011 по  
01 березня 2012 рр. ТОВ «2» розмі-
щувало грошові кошти на депозитних 
рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Банк», 
та отримало дохід у сумі 1 000 000,00 грн.

За зазначений період відповідно до 
виписки руху коштів по поточному 
рахунку ТОВ «2», відкритому в ПАТ 
КБ «Банк», будь-яких зарахувань гро-
шових коштів не відбувалося.

За рахунок повернутих із депозит-
ного вкладу грошових коштів березня 
2012 р. ТОВ «2» здійснює переказ 
50 000 000,00 грн на поточний рахунок 
ТОВ ЮК «3» як збільшення статутного 
фонду.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 3).

Відповідно до виписки руху коштів 
по рахунку 2600. ТОВ ЮК «3», відкри-
тому в ПАТ КБ «Банк», залишок грошо-
вих коштів складав 0,00 грн, що свідчить 
про те, що єдиним джерелом коштів, які 
були в розпорядженні одержувача для 
здійснення подальших операцій, були 
грошові кошти, отримані від ТОВ «2».

Із 01 березня 2012 по 01 квітня  
2012 рр. ТОВ ЮК «3» розмістило 
отримані грошові кошти в сумі 
50 000 000,00 грн на депозитному 
рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Банк», 
та отримало дохід в сумі 500 000,00 грн.

Таблиця 2

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

131 2600 (1) ТОВ «1» 2603(2) ТОВ «2» 50 000 000,00 30.12.2011

Таблиця 3

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки
765 2600.(2) ТОВ «2» 2600.(3)1 ТОВ ЮК «3» 50 000 000,00 01.03.2012
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01 квітня 2012 р. грошові кошти 
ТОВ ЮК «3» в сумі 50 000 000,00 грн 
повертаються з депозитного рахунку на 
поточний, відкритий у ПАТ КБ «Банк». 
Відповідно до виписки руху коштів по 
поточному рахунку ТОВ ЮК «3», від-
критому в ПАТ КБ «Банк», за зазна-
чений період будь-яких зарахувань гро-
шових коштів не відбувалося.

Того ж дня ТОВ ЮК «3» здійснює 
переказ 50 000 000,00 грн на поточний 
рахунок ТОВ «4» як збільшення ста-
тутного фонду.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 4).

Вхідний залишок грошових коштів 
відповідно до виписки на поточному 
рахунку № 2600.(4), відкритому для 
ТОВ «4», станом на 01 квітня 2012 р. 
дорівнював 7 229,43 грн.

У свою чергу, ТОВ «4» розміщу-
ють отримані грошові кошти на депо-
зитному рахунку, відкритому в ПАТ 
КБ «Банк». Однак наступного дня, 
а саме 02 квітня 2012 р. грошові кошти 
з депозитного рахунку повертаються 
на поточний.

За рахунок повернутих із депозит-
ного рахунку грошових коштів ТОВ «4» 

здійснює переказ 25 000 000,00 грн 
на користь банку на рахунок 3630 як 
внесок за незареєстрованим статутним 
капіталом.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 5).

15 травня 2012 р. ПАТ КБ «Банк» 
зараховує суму внеску ТОВ «4» до 
капіталу, що підтверджується бухгал-
терським записом (табл. 6).

Таким чином, встановлено та доку-
ментально підтверджено, що збіль-
шення статутного фонду ПАТ КБ 
«Банк» відбулося за рахунок грошових 
коштів, які Банк переказав на користь 
ТОВ «1» за цінні папери, емітентом 
яких була зазначена компанія.

Дослідженням фінансово-господар-
ської діяльності ПАТ КБ «Банк» вста-
новлено, що ТОВ «1» із засновників 
банку не виходило, свою частку в капі-
талі не зменшувало.

Того ж дня, а саме 15 травня 2012 р. 
грошові кошти в сумі 25 000 000,00 грн, 
які залишилися у ТОВ «4» після збіль-
шення статутного фонду ПАТ КБ 
«Банк», спрямовуються на рахунок 
обліку субординованого боргу, залу-
ченого ПАТ КБ «Банк», на підставі 

Таблиця 4

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

48 2600.(3) ТОВ ЮК «3» 2600.(4) ТОВ «4» 50 000 000,00 01.04.2012

Таблиця 5

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

14 2600 (4) 
ТОВ «4»

3630
Внески за незареєстрованим 

статутним капіталом
25 000 000,00 02.04.2012

Таблиця 6

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата 

проводки

1352680
3630

Внески за незареєстрованим 
статутним капіталом

5000
Статутний  

капітал банку
25 000 000,00 15.05.2012
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договору, погодженого Національним 
банком України, що підтверджується 
бухгалтерським записом (табл. 7).

Після закінчення дії договору про 
залучення субординованого боргу гро-
шові кошти повертаються на рахунок 
ТОВ «4», що підтверджується наступ-
ним бухгалтерським записом (табл. 8).

Отримані від повернення ПАТ КБ 
«Банк» субординованого боргу гро-
шові кошти ТОВ «4» використовує для 
надання позик співробітникам, здійс-
нивши перекази на поточні рахунки 
фізичних осіб, відкриті в ПАТ КБ 
«Банк», що підтверджується такими 
бухгалтерськими записами (табл. 9).

Далі фізичні особи отримують готів-
кові грошові кошти зі своїх рахунків 
через касу відділення банку, що під-

тверджується такими бухгалтерськими 
записами (табл. 10).

Таким чином, грошові кошти, за 
рахунок яких ПАТ КБ «Банк» придбав 
цінні папери, емітовані ТОВ «1», були 
легалізовані за допомогою операцій із 
цінними паперами, внесенням у ста-
тутні фонди товариств і надання субор-
динованого кредиту ПАТ КБ «Банк». 
Фіналом цієї операції стало перетво-
рення грошових коштів вкладників 
та інших кредиторів у неконтрольовані 
готівкові кошти та їх привласнення 
десятьма фізичними особами, які, 
будучи співробітниками ТОВ «4», вхо-
дять до групи впливу кінцевого бенефі-
ціара ПАТ КБ «Банк».

Третю подію ми присвячуємо 
дослідженню подальшого обліку варто-

Таблиця 7

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 3660… 
Субординований борг 25 000 000,00 15.05.2012

Таблиця 8

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 3660… 
Субординований борг 2600 (4) ТОВ «4» 25 000 000,00 15.05.2017

Таблиця 9

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2600 (4) ТОВ «4» 2620 (фіз. Особа) 2 500 000,00 15.05.2017
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сті цінних паперів, за рахунок викупу 
банком яких відбулося фінансування 
збільшення Статутного фонду.

Повертаючись до першої події, 
нагадаємо, що 10 жовтня 2010 р.  
ПАТ КБ «Банк» викуповує цінні 
папери у компаній ТОВ «1» на суму 
25 500 000,00 грн.

За результатом зазначеної операції 
в балансі банку виникає дебіторська 
заборгованість, облік якої було відне-
сено на рахунок 3541 (загальнобан-
ківський).

10 жовтня 2010 р. дебіторська 
заборгованість на рахунку 3541… від-
носиться на 3541(1) призначений для 
обліку дебіторської заборгованості 
саме ТОВ «1» у сумі 25 500 000,00 грн.

Зазначена фінансова операція під-
тверджується таким бухгалтерським 
записом (табл. 11).

10 жовтня 2010 р. дебіторська забор-
гованість по рахунку 3541(1) закрива-
ється оприбуткуванням на рахунок 
№ 3114(1), призначений для обліку 
вартості цінних паперів, емітованих 
ТОВ «1», суми 25 501 000, 00 грн.

Надалі для створення ілюзії ліквід-
ності активів у балансі банку (цінні 
папери, вартість яких відображається 
на рахунку 3114… є банківським акти-
вом) здійснюються операції купів-
лі-продажу цінних паперів. До того ж, 
джерелом коштів, за рахунок яких від-
бувалося фінансування контрагентів за 
угодами, були грошові кошти банку.

Згадані фінансові операції впи-
суються в таку схему: банк укладає 
угоду купівлі-продажу цінних паперів із 
ТОВ «5» та переказує суму за угодою 
з рахунку обліку дебіторської заборго-
ваності 3541 (загальнобанківський) на 
поточний рахунок ТОВ «1» № 2600(1), 
відкритий у ПАТ КБ «Банк». До того 
ж, сума переказу дорівнює вартості 
цінних паперів, яка вже обліковується 
на рахунку 3114(1) за раніше укладе-
ною угодою з ТОВ «1».

За рахунок отриманих від банку 
грошових коштів ТОВ «1» здійснює 
придбання цінних паперів у ТОВ «5», 
переказавши грошові кошти з рахунку 
2600(5) ТОВ «5» на рахунок 2600(1) 
ТОВ «1». У свою чергу, ТОВ «1» здійс-

Таблиця 10

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

1352680 2620 (фіз. Особа) 1002 2 500 000,00 15.05.2017

Таблиця 11

№ 
документа Дебет Кредит Сума Дата / час 

проводки

17834233 3541(1) 3541 (загальнобанківський) 25 000 000,00 10.10.2010
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нює викуп цінних паперів, які знахо-
дяться у власності банку та вартість 
яких обліковується на рахунку 3114(1). 
Зазначена операція супроводжується 
такими бухгалтерськими записами:

Дт 2600 ТОВ «1» Кт 2600 ТОВ «5»;
Дт 2600 ТОВ «5» Кт 3641 ПАТ 

«Банк»;
Дт 3641 ПАТ «Банк» Кт 3114 (по 

субрахунку, відкритому для обліку 
вартості цінних паперів, емітова-
них ТОВ «1» оприбуткованої за пер-
шою подією).

Фінальним записом зазначеного 
ланцюга фінансових операцій є запис 
по оприбуткуванню на баланс банку 
вартості цінних паперів у закриття 
дебіторської заборгованості за рахун-
ком 3541…, що відображається таким 
бухгалтерським записом: Дт 3114 (2) 
Кт 3541…

Описана схема руху грошових 
коштів може повторюватися неоднора-
зово протягом декількох років.

За певний термін часу активів, ство-
рених внаслідок виведення з балансу 
грошових коштів, накопичується дуже 
багато. Однак настають обставини, 
які змушують власників і менеджмент 
банку вживати заходи, спрямовані на 
виведення з балансу вартість цінних 
паперів, емітенти яких мають ознаки 
фіктивності, визначені рішеннями 
Національної комісії з цінних паперів 
і фондового ринку, та набувають ста-
тусу токсичних активів.

Для виведення з балансу токсичних 
активів у вигляді цінних паперів банк 
укладає угоду купівлі-продажу з ТОВ «6».

Вартість цінних паперів з рахунку 
3114 відноситься для обліку на раху-
нок 3541…, відкритий для обліку дебі-
торської заборгованості покупця. Тобто 
в бухгалтерському обліку цінні папери 
передаються покупцю з відтермінуван-
ням оплати.

Бухгалтерський запис: Дт 3541 Кт 
3114 на суму вартості цінних паперів.

Паралельно з укладанням дого-
вору купівлі-продажу цінних паперів 
між банком і покупцем укладається 
договір іпотеки, яким забезпечується 

виконання договору купівлі-продажу. 
Предметом іпотеки, як показує прак-
тика, виступають земельні ділянки, 
призначені для ведення особистого 
фермерського господарства. Вартість 
земельних ділянок встановлюва-
лася суб’єктом оціночної діяльності, 
та вона значно, в рази, перевищувала 
ринкову вартість.

Наступного дня після спливу тер-
міну виконання угоди купівлі-продажу 
банк реалізує право іпотекодержателя 
та враховує вартість іпотеки в пога-
шення дебіторської заборгованості за 
операцією з цінними паперами, вини-
клої за ТОВ «6».

Зазначена подія супроводжується 
таким бухгалтерським записом: Дт 
3408 Кт 3541 на суму вартості опри-
буткованої земельної ділянки.

Переоцінкою активів, проведеною 
для встановлення вартості ліквідацій-
ної маси Банку, встановлюється дійсна 
вартість оприбуткованої земельної 
ділянки.

Розрахункова різниця між вартістю 
земельної ділянки при оприбуткуванні 
на баланс банку та вартістю, встанов-
леною для розрахунку ліквідаційної 
маси, є розрахунковим збитком, сума 
якого відноситься на рахунок обліку 
операційних витрат № 7399 як знеці-
нення активу, та наприкінці року змен-
шує капітал.

Після реалізації земельної ділянки 
збиток коригується залежно від суми 
грошових коштів, отриманих від про-
дажу, що супроводжується фіксацією 
суми негативного результату від про-
дажу активу.

Щодо рекомендацій про тактику 
та методику розслідування такої кате-
горії злочинів, то суб’єкту розсліду-
вання варто звернути увагу на таке. 
Для документального підтвердження 
фінансово-господарських операцій, 
якими були завдані збитки, необхідно 
дослідити документи:

1. Юридичні документи ПАТ КБ 
«Банк», на підставі яких встановити 
повноваження як окремих посадових 
осіб, так і колегіальних органів на при-
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йняття рішень для проведення актив-
них операцій.

2. Облікову політику ПАТ КБ 
«Банк», яка регулює використання 
стандартів бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності при веденні 
активних операцій.

3. Кредитну політику ПАТ КБ 
«Банк», що регулює порядок здійс-
нення активних операцій, і мінімізацію 
банківських ризиків.

4. Протокол Кредитного комітету 
ПАТ КБ «Банк», яким було надано доз-
віл на придбання цінних паперів, еміто-
ваних ТОВ «1».

5. Документи, на підставі котрих 
відповідно до Кредитної політики банк 
приймав рішення щодо придбання цін-
них паперів, емітованих ТОВ «1».

6. Виписки руху коштів по рахун-
ках, зазначених у ланцюгах бухгал-
терських записів, що супроводжували 
фінансові операції.

7. Документи, на підставі яких НБУ 
надав дозвіл на включення внеску в ста-
тутний фонд до капіталу відповідно до 
Постанови Національного банку Укра-
їни № 368 від 28 січня 2001 р.

8. Юридичну справу ТОВ «1».
9. Звіти суб’єктів оціночної діяль-

ності щодо оцінки вартості земельної 
ділянки на дату оприбуткування на 
баланс і на дату розрахунку ліквідацій-
ної маси ПАТ КБ «Банк».

10. Договір купівлі-продажу цінних 
паперів із ТОВ «6».

11. Договір іпотеки.
12. Договір купівлі-продажу земель-

ної ділянки.
Зазначений перелік документів не 

є вичерпним і може бути доповне-
ним, враховуючи обставини конкрет-
ної справи. Виходячи з описаних нами 
обставин, внаслідок протиправних дій 
службовими особами банку завдані 
збитки.

Ми пропонуємо перелік питань, 
які слідчому або прокурору необхідно 
поставити перед експертом:

1. Чи підтверджується докумен-
тально, що 10 жовтня 2010 р. єдиним 
джерелом коштів на поточному рахунку 

№ 2600(1), відкритому для ТОВ «1», 
були кошти, отримані від ПАТ КБ 
«Банк», за договором купівлі-продажу 
цінних паперів власної емісії?

2. Чи підтверджується докумен-
тально закриття дебіторської забор-
гованості на балансі ПАТ КБ «Банк» 
по рахунку 3541(1), що виникла внас-
лідок перекату грошових коштів від 
ПАТ КБ «Банк» на користь ТОВ «1» 
в сумі 50 000 000,00 грн, на рахунок 
№ 3114 (1), призначений для обліку 
вартості цінних паперів, емітованих 
ТОВ «1»?

3. Чи підтверджуються докумен-
тально бухгалтерські записи, якими 
супроводжувався рух коштів по рахун-
ках ТОВ «1», ТОВ «2», ТОВ «3», ТОВ 
«4» з дати переказу грошових коштів 
від ПАТ КБ «Банк» на рахунок ТОВ 
«1» у сумі 50 000 000,00 грн, до дати 
переказу грошових коштів із рахунку 
ТОВ «4» на рахунок № 3630 у сумі 
25 000 000,00 грн? Чи підтверджу-
ється документально, що в зазначе-
них переказах використовувалися 
виключно грошові кошти, отримані 
ТОВ «1» від ПАТ КБ «Банк» у сумі 
50 000 000, 00 грн?

4. Чи підтверджується докумен-
тально бухгалтерський запис, яким 
проведено включення грошових коштів, 
зарахованих на рахунок № 3630 від 
ТОВ «4», до капіталу ПАТ КБ «Банк», 
що обліковувався на рахунку № 5000?

5. Чи підтверджується докумен-
тально, що збільшення статутного 
капіталу ПАТ КБ «Банк» у сумі 
25 000 000,00 грн відбулося виключно 
за рахунок грошових коштів ПАТ КБ 
«Банк»?

6. Чи підтверджується докумен-
тально, що ТОВ «1» здійснив переказ 
грошових коштів у сумі 25 000 000,00 грн 
на рахунок № 3660 як надання ПАТ 
КБ «Банк» субординованого кредиту? 
Чи підтверджується документально, 
що джерелом коштів для здійснення 
цієї операції були кошти, отримані ТОВ 
«1» внаслідок продажу банку цінних 
паперів власної емісії від 10 жовтня 
2010 р.?
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7. Чи підтверджується докумен-
тально зміна рахунків обліку вартості 
цінних паперів, забезпеченого бухгал-
терськими записами руху коштів по 
відповідних поточних рахунках юри-
дичних осіб і рахунках обліку креди-
торської та дебіторської заборгованості 
за операціями банку з цінними папе-
рами, як зазначено актом перевірки?

8. Чи підтверджується докумен-
тально віднесення суми вартості цінних 
паперів, емітованих ТОВ «1» з рахунку 
№ 3114 (1) на рахунок обліку дебі-
торської заборгованості за операціями 
з цінними паперами № 3541(6) у сумі 
25 000 000,00 грн?

9. Чи підтверджується докумен-
тально, що дебіторська заборгова-
ність, яка виникла по рахунку 3541(6) 
в сумі 25 000 000,00 грн, була закрита 
оприбуткуванням вартості земельної 
ділянки на рахунок № 3408?

10. Чи підтверджується докумен-
тально та розрахунково сума збитків, 
завданих банку (джерело збитків: або 
від знецінення активу, або як від’ємний 
результат продажу активу)?

11. Чи підтверджується докумен-
тально повернення грошових коштів 
у сумі 25 000 000,00 грн з рахунку обліку 
субординованого боргу № 3660 на 
рахунок ТОВ (1) № 2600(1)?

12. Чи підтверджується докумен-
тально переказ 25 000 000,00 грн із 
поточного рахунку ТОВ (1) № 2600(1) 
на рахунки фізичних осіб?

13. Чи підтверджується докумен-
тально, що фізичні особи отримали 
грошові кошти з рахунків, відкритих 
у ПАТ КБ «Банк» у касі відділення 
банку?

На основі дослідження матеріа-
лів кримінального провадження було 
проаналізовано окремі способи вчи-
нення злочинів у банківській сфері 
з використанням фіктивного капіталу. 
У роботі було висвітлено конкретні 
фінансові операції, що забезпечували 
формування грошового ресурсу для 
збільшення статутного фонду банку 
та субординованого боргу, перелічено 
основні «суб’єкти схеми» й описано 

алгоритм їхніх дій, а також проаналі-
зовано бухгалтерські записи, якими 
забезпечувався рух коштів. Весь меха-
нізм руху коштів було розділено на три 
події (епізоди) та детально описано.

На основі здійсненого дослідження 
авторами запропоновано проєкт пере-
ліку питань, на які повинен відповісти 
експерт (у своєму висновку) при про-
веденні судово-економічної експертизи. 
Зазначений запропонований перелік 
містить тринадцять основних питань, 
що можуть бути поставлені експертом. 
Зазначено, що перелік таких питань 
не є статичним і вичерпним, а пови-
нен бути сформований індивідуально 
залежно від конкретних обставин 
вчинення злочину, слідчих ситуацій 
та основних версій. Цей перелік має 
виключно рекомендаційний характер.

На основі здійсненого дослідження 
авторами також запропоновано пере-
лік первинних документів, котрі 
можуть стати основою в розслідуванні 
протиправних дії, а також доказами 
у справі. Зазначений запропонований 
перелік містить дванадцять основних 
пунктів. Перелічені документи є під-
твердженням фінансово-господарських 
операцій, якими були завдані збитки. 
Зазначено, що перелік такої доку-
ментації не є універсальним для всіх 
випадків вчинення злочинів у банків-
ській сфері, а повинен бути сформова-
ний індивідуально в кожній конкрет-
ній окремій ситуації.

На основі дослідження матеріалів 
кримінального провадження у стат-
ті було проаналізовано окремі спо-
соби вчинення злочинів у банківській 
сфері з використанням фіктивного 
капіталу. Дослідження складалося 
із двох частин: у першій частині 
на основі матеріалів кримінального 
провадження описано механізм вчи-
нення конкретного злочину у бан-
ківській сфері з використанням фік-
тивного капіталу, у другій частині 
надано рекомендації щодо тактики 
та методики розслідування такої 
категорії злочинів.



235

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Обґрунтовується, що за сучас-
них умов загострення суспільно-по-
літичних конфліктів, нестійкого 
економічного стану держави, зумов-
леного збільшенням рівня інфляції 
та девальвацією національної валю-
ти, а також враховуючи тенденції 
злочинності (рівень латентності 
та «ціну» економічної злочинності, 
складовою частиною якої є злочини 
у банківській сфері) та вдоскона-
лення механізмів вчинення злочинів, 
особливо актуальним постає питан-
ня протидії та ефективного розслі-
дування злочинів у банківській сфері.

У роботі було висвітлено кон-
кретні фінансові операції, що забез-
печували формування грошового 
ресурсу для збільшення статутно-
го фонду банку та субординованого 
боргу, перелічено основні «суб’єкти 
схеми» й описано алгоритм їхніх 
дій, а також проаналізовано бухгал-
терські записи, якими забезпечував-
ся рух коштів. Весь механізм руху 
коштів було розділено на три події 
(епізоди) та детально описано.

На основі здійсненого досліджен-
ня авторами запропоновано проєкт 
переліку питань, на які повинен від-
повісти експерт (у своєму висновку) 
при проведенні судово-економічної 
експертизи. Зазначений запропоно-
ваний перелік містить тринадцять 
основних питань, що можуть бути 
поставлені експертом. Зазначено, 
що перелік таких питань не є ста-
тичним і вичерпним, а повинен бути 
сформований індивідуально залеж-
но від конкретних обставин вчи-
нення злочину, слідчих ситуацій та 
основних версій. Цей перелік має 
виключно рекомендаційний характер.

На основі здійсненого досліджен-
ня авторами також запропоновано 
перелік первинних документів, що 
можуть стати основою в розсліду-
ванні протиправних дії, а також 
доказами у справі. Зазначений запро-
понований перелік містить дванад-
цять основних пунктів. Перелічені 
документи є підтвердженням фінан-

сово-господарських операцій, яки-
ми були завдані збитки. Зазначено, 
що перелік такої документації не є 
універсальним для всіх випадків вчи-
нення злочинів у банківській сфері, а 
повинен бути сформований індивіду-
ально в кожній конкретній окремій 
ситуації.

Ключові слова: способи вчинення 
злочинів, банківська сфера, фіктивний 
капітал, тактика розслідування, мето-
дика розслідування.

Puchkov O., Gordienko S. Some  
aspects of the methodology of  
investigation of the crimes in the  
banking field, committed with 
the use of fictitious capital

Based on the study of the materials 
of the criminal proceedings, the article 
analyzed some ways of committing 
crimes in the banking sector with the 
use of fictitious capital. The study 
consisted of two parts: the first part 
describes the mechanism of committing 
a specific crime in the banking sector, 
committed with the use of fictitious 
capital, and the second part provides 
recommendations for tactics and 
methods of investigating this category 
of crimes.

It is substantiated that in modern 
conditions of aggravation of socio-
political conflicts, unstable economic 
condition of the state due to rising 
inflation and devaluation of the 
national currency, as well as taking into 
account crime trends (level of latency 
and “price” of economic crime, which is 
a crime in banking) and improvement 
of mechanisms for committing crimes, 
especially the issue of counteraction 
and effective investigation of crimes in 
the banking sector.

The article highlights specific 
financial transactions that ensure the 
formation of cash resources to increase 
the authorized capital of the bank 
and subordinated debt, lists the main 
“subjects of the scheme” and describes 
the algorithm of their actions, as well 
as analyzes the accounting records that 
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ensure cash flow. The whole mechanism 
of cash flow was divided into three 
events (episodes) and described in 
detail.

Based on the study, the authors 
proposed a draft list of questions to 
be answered by the expert (in his 
opinion) during the forensic economic 
examination. This proposed list 
contains thirteen main questions that 
can be asked by an expert. It is noted 
that the list of such issues is not 
static and exhaustive, but should be 
formed individually depending on the 
specific circumstances of the crime, 
investigative situations and basic 
versions. This list is for guidance only.

Based on the study, the authors also 
proposed a list of primary documents 
that can become the basis for the 
investigation of illegal actions, as well 
as evidence in the case. This proposed 
list contains twelve main items. These 
documents are evidence of financial 
and economic transactions that caused 
losses. It is noted that the list of such 
documentation is not universal for all 
cases of crimes in the banking sector, 
but should be formed individually in 
each situation.

Key words: ways of committing 
crimes, banking sphere, fictitious capital, 
tactics of investigation, methods of 
investigation.
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