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Злочини у сфері банківської діяльності
це корисливі посягання на фінансові ресурси 
банків або інших кредитно-фінансових 
установ, вчинені з використанням певних 
кредитно-банківських операцій 
уповноваженими на їхнє здійснення 
суб’єктами підприємницької діяльності або 
іншими особами.



Значна кількість зловживань у банківській 
сфері вчинюються саме під час проведення 
розрахунково-кредитних операцій. 
Найпоширенішими злочинами цієї сфери є 
шахрайства. Концентрація грошей як у 
готівковій, так і в безготівковій формі, 
різноманітність фінансових послуг та 
інструментів із різним рівнем захищеності та 
ліквідності, клієнтське поле, що 
розширюється, – усе це робить банківські 
структури привабливим об’єктом для 
кримінальних вторгнень та застосування 
шахрайських схем.



За суб’єктом вчинення, 
злочини у банківській 

сфері поділяються:



Злочини, що вчинюються не працівниками банківських 
установ та іншими особами:
Øшахрайство (ст. 190 КК); 
Øзаподіяння майнової шкоди шляхом обману або 
зловживання довірою (ст. 192 КК); 

Øвиготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 
продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 
державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 
акцизного збору чи голографічних захисних елементів (ст. 
199 КК);

Ø незаконні дії з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських 
рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх 
виготовлення (ст. 200 КК); 

Øшахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України);
Ø службове підроблення (ст. 366 КК). 



Злочини, що вчинюються службовими особами банку:
Ø привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (ст. 191 КК);

Ø легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 
(ст. 209 КК); шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК);

Ø розголошення комерційної, банківської таємниці (ст. 232 КК);
Ø несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 
електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), 
автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається 
на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу 
до неї (ст. 362 КК);

Ø порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту 
інформації, яка в них оброблюється (ст. 363 КК);

Ø службове підроблення (ст. 366 КК).



Злочини, що вчинюються організованими групами, до складу яких 
належать як сторонні особи, так і працівники банку: 
Øшахрайство (ст. 190 КК); 
Øпорушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів (стаття 223-2 КК); 

Øнесанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК).



Завдання правоохоронних органів у справах, що стосуються 
бенефіціарів та посадових осіб банків полягає у тому, щоб за 
окремими ланцюжками злочинних дій окремих осіб розгледіти 
єдину злочинну діяльність організованої групи. 

Характеризується це наявністю основних і допоміжних злочинів. 
Вони відображають логіку поведінки злочинців і є певними 
етапами в досягненні злочинної мети. 

Допоміжні злочини можуть виступати необхідною передумовою 
скоєння інших, або виступають формою, способом здійснення 
основного злочину. 

Мета основного злочину полягає в отриманні певної матеріальної 
вигоди і знаходиться в основі мотивації злочинної поведінки 
суб’єкта. У більш складних кримінальних схемах допоміжні 
злочини можуть виступати в якості основних по відношенню до 
інших допоміжних (вторинних) злочинів. 



Аналіз практики вказує, що при досудовому розслідуванні цієї категорії 
кримінальних справ мають місце труднощі у доказуванні злочинних дій, що 
викликані складними, заплутаними схемами злочинних технологій. 

При розслідуванні організованої злочинної діяльності правоохоронцям  
важливо довести наявність необхідного зв’язку між окремими діями 
(злочинами), що складають загальну «картину» технології злочинного 
збагачення. 

Навіть правоохоронні органи визнають, що добре сплановані економічні 
злочини у банківській сфері не мають достатніх перспектив доведення їх до 
стадії судового розгляду. 



Якщо шкода завдана банку, його працівниками 
або іншими особами, захисник бере на себе роль 
представника потерпілого.
В таких випадках, необхідно слідкувати щоб на етапі відкриття кримінального провадження в ньому 
були наявні:

Ø Заява та письмове пояснення від потерпілої сторони (як правило, це особа від керівництва 
банківської установи) про факт протиправної діяльності та заподіяної шкоди. 

Ø Письмові пояснення очевидців протиправних дій. Це можуть бути пояснення як представників 
банківської установи (головний бухгалтер банку, керівництво та працівники кредитного, 
валютного, розрахункового відділів, відділу інформаційно-програмного забезпечення тощо), так і 
представників підприємницьких структур з приводу встановлених порушень або інших обставин 
злочину. Також долучаються свідчення, що спростовують причетність окремих осіб до події 
злочину. 

Ø Установчі, реєстраційні документи, документи, що свідчать про заняття певними видами 
діяльності (ліцензії, установчі договори, контракти тощо). 

Ø Документи (копії), які є підтвердженням злочинних дій: що були використанні як засіб вчинення 
злочину; що послугували засобом приховання злочину; що є предметом злочину.



Першочергові дії представника 
потерпілого:

1. Звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення( з 
поясненнями заявника);

2. Отримання витягу з ЄРДР ( в разі невнесення – зверенення до суду зі 
скаргою в порядку ст. 303 КПК України);

3. Звернення з цивільним позовом в рамках кримінального 
провадження;

4. Ініціювання проведення слідчих дій.



Представник потерпілого може ініціювати 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження:

• виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

• накладення грошового стягнення;

• тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;
•
• відсторонення від посади;

• затримання особи;

• запобіжні заходи.



Заходи забезпення позову з клопотаннями про 
застосування яких, може звернутися 
представник потерпілого до слідчого судді: 

• тимчасовий доступ до речей і документів;

• арешт майна.



Вироком Оболонського районного суду м. Києва від 15 травня
2019 року засуджено працівника відділення банку за ч. 2 ст. 190, 
ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 358 КК України.

Судом встанволено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи на 
початку 2018 року (точна дата під час досудового розслідування не 
встановлена) вступили в попередню змову спрямовану на заволодіння коштами, 
які підлягають виплаті вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними, як 
гарантована сума відшкодування за їх вкладами за рахунок Фонду.

Унаслідок протиправних дій обвинувааченої та невстановлених осіб, юридичній
особі - Фонду заподіяно матеріальний збиток в розмірі 556 108,18 грн.



Банк

Кредитний договір 

Надання в іпотеку 
земельних ділянок

З метою неможливості 
банку забезпечити свої 

вимоги

Заволодіння кредитними 
коштами банку



Господарський суд Києва 21 січня 
задовольнив позов ТОВ «Промислова
інноваційна компанія» та постановив:
«Стягнути з національного банку України 
на користь ТОВ« Промислова інноваційна 
компанія »128 942 532,00 грн майнової 
шкоди і 616 700 судового збору».



Дякую за увагу!
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