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ЩОДО ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Формунанни сконо\іІіки України Gу;Lуєтnс~І на ІІрИНІ(ИІІаХ ри нконих
відносин та стрі:мко:\tу розвитку процесів г..1обалізаuії світової еконо:\tі
ки, вступу держави ;::ю :\tіжнаро;:ших інтеграuійних об'єцнань, які в свою
чергу сприяють актуа ..1ізації потреби в обгрунтуванні основ еконо:v~іч

пої бе ше ки підприоtстnа, її систе:\ш, а також розробці стратегічних і
тактичних засобів формуnапня ефектишшх :\tехапіз:~ліn іпституuійпого
11101\Ш,Т(СhІ<ОІ'О та J(СрЖ<ІННО-ІІрШЮІЮІ"О рсІ·у;ІЮН3НН~І ро~ШИТІ<У ІІЦІІрИЄ\11-

НИІІ,ТНа чсрс:1 фщнІунаНН}І ІІраІюІшх інст~путін. НІ<JІючаючи

ti

інститут

банкрутства.

На сучасно:\1у етапі розвитку еконо:\'Іік:и піц банкрутством розу:\1іють
неспроможність юрІЕПІчної особи відновити свою п.1атоспро:\1ожність
та :ш;::юnо.lьІшти у nстапоn.1епий .ц.1я цього тер:~ліп nю.юги кредиторів,
шо пюли пре.ц'яnляються, та викопати зобоn'я:шппя пере.ц бюджетом
,:tержани ~І

J.

За сноєю суттю 6анкрутстно є ІІрироіLНИ\11 ІІронесо\11 конку

рентної 6ороть6и, у xo;ti }І КОЇ ,:tержана отри \ІІУЕ економічно \ІіІtних, кон
куреІІ'І'ОJ,:штн их су6'скті н І 'О<: ІІОNЧ1ЮШІІІІІ}І. ВоіLІючас. 11 Україн і на6уJІ и
110111 ИрСННИ 3.НОНЖІНШННИ iHLHHYTO\tl СіанкруТОНа, ССрСіІ ЯКІ1Х 3На'1НС
міLІ(С ~ші1\шють факн1 існунанни фікн1нною 6анкрутетна та У\ІИСНОІ'О
..Jоnе..Jеппя до нього.

- заві.ао:\ю неправдива заява
..10 су..1у про нездатність шІкшшти -:юбоn'яJюшя

3азначи:\ю, шо фіктивне банкрутство
суб'скта пі.алрисмпицтnа

пере..1 кредитора~ш та державою. Едипою причиною ..Jююго nи..1у бан
крутства с прагнепня ухи.1итися nід сплати сnоїх грошових -:юбоn'яJюІь.
Варто 3а3начити, ІІ(О сусІІі;Іьна нс6е:111ека 11их іІіі1 характери:1уєтьси не
ті; І 1:.101 3аІЮіLі}І Н Н}І \11 \ШТеріШІ hНОЇ ІІІКОіLИ креJ(ИТОра \1, а і і 6С3110Сере і ІН hO
пі.аривають основи пол1ки й кре;:шту Найтиповішими способюш зло
вживань з боку боржників є: ухи.1ення від сплати податків (по..1аткового
боргу) через банкрутство; виве..1ення активів піJприємства-боржника
або пезакоппе їх за:\tіщеппя тощо. Найчастіше при .цапому банкрутстві

реа.1ізуються схе:ии. які пере.цбачають аку:\tулюnашІя

ncix

пасиnіn па

ІІііLІІрІН-:МСТНі-6орЖНИКУ 3 \!І СТОЮ 36і;ІІ:.ІІІеННИ tіОІ'О НСІІ.-ІаТОСІІрОМОЖНОL
Ті та нинс)·tснн}І і1оІ'О актинінна ноноетноренс ІІііLІІрІн-:метно ІІІС Ж) ІЮ
чатку проце.цури банкрутства.

У практиці банкрутства дуже часто буває і так, що за.1ишки :\'Іайна
пі.цприємства -банкрута

за

.цопомогою

ся)> і3 криювого пі.цприсмстnа
цедури банкрутства. Отже,

n

n

.це яких махінаuій

<<виводять

поnе, ще ;::ю початку nnедеппя про

резу.1ьтаті nикарбоnусться така ситуація:
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ІІііlІІриt-:мстно,

1110 маt-: Gop1~ :шкринаютn, а ~-іоІ'О ма~-іно усІІіІІІно ІІраІ(ЮЕ
Ha,JtaiOTh ;rокуМСНТ
11ро нсмож..:Іиністn 3а;tоншІснюІ ниVІог у 3н'юку 3 ні,Іtсутністю майна [2J.
на НОНОМУ ІІі}lІІрИЄVІСТНі. В СНОЮ ЧСрІ'У, КрСіlИТОрам

У кінпевому підсумку вони можуть лише списати дебіторську забор
гованість з балансу за рахунок ва.1ових доходів. При цьому керівники

боржника, як пра nило. пе несуть жодної відповідальності.
Ще одпісю проблемою с те. що банкрутство

n

Україні пайчастіше

використоnусться не для отримапня кредиторами сnоїх боргів, а для
отриманни

л.

контрш1ю

на;r

ІІ1іlІІриємстноv1

та

ІІсрсро3ІІО;L1JІУ

НJІаснос

Банкрутетно ;tанно стшю олним і:1 v1слмін тінnоної 11ринапвації,

оскільки ві;:rбувається маніпуляція пі;:rприємствами з метою власного
збагачення.

Розбираючи пpoue;:rypy банкрутства банку, слід відмітипІ, шо борги
шиичальників перед пим автоматично <{списуються~>. На жа.1ь, це дале
ко не "Завжди так.

По-ІІСрІІІС, JІікні;штор може настоити на ,1~острокоІюv1у ІІОІ.аІІІснні

ІІО:Н1КИ. У

Hi

ll,h0_\>1Y ІШІІа;tку }tiiOTh НС УМ ОНИ КрС;LИТНОІ"О ,І~ОІ'ОНОру, а ::ШІ'аJІ h-

положення Наuіона.1ьного банку України про ліквідаuію комериій

ного банку, де банкрутство розг.1я;:rається як уже форс-мажорна обста
вина. Тому .1іквідатор може вимагати дострокового погашення позики.
По-;:rруге, ліквідатор, зазвичай, розуміс безг.1)П.J:Я такої вимоги по
відпошепшо

;:ro фізичної особи-боржника . ..Цалеко

:JможуТІ, ;tострокоІю роJрахуватис~І

Ja

пе всі позичальпики

своїми :юGов·~ІJШІІІЮН1. Тому на

Gаппо частіше крс;rитниі1 ІюртфсJІІ~ Gанку ІІJюсто ІІJЮ)Щl:lt,с~І інІно_v1у
Gанку. При ІlhOVІY не 3Мінюєтhси стан;tартна ІІJ1ОІІСJl)1Jа ІІОГаІІІснн~І 3а
GорІ'онаності, ика нііlІІОні,тtає ІІііlІІисаним ранінІс J(ОІ'онораrvІИ.
ПоGоюнатиси, ІІ(О ноний крсю-пор ІІсрсІ'ШІнс умони н бік ІІОІ'ірІІІсн
ня, не варто. Хіба шо якщо договором пере;:rбачююся, що кредитор
має на це право

-

наприкла;:r, змінювати розмір проuентної ставки,

-

тоді uим, теоретично, може скористатися і новий масник кредитного
портфеля.
Ну а що буде, якшо все ж таки не оплатити кре;:rит лікві;:rоnапих
банкін?
У такому ниІІа;rку крсю-п ІІО3Ичалhника можутn ні,тtнссти

J(O Gс3-

надійної заборгованості. АТІе все це можливо лише піс.1я завершення
процедури .1іквідації, тобто після всіх можлиштх способів стягнут:и борг
через

cy;:r і rшкопавчу службу.

Вирішуватися па умисне прострочення чи

пі, кожен вирішус сам, однакпеварто забувати про те, що :ш період не
виплати кредиту нараховуються штрафні санкції, шо збіТІьшують суму
борІ'У, а СПІІ"НСНЮІ у НИІІаіlКУ

cy;lOHOI"O ріІІІСНН~І на КОрИСТІ-> банку МОЖС

бути :1нсрнсно на GyJLh-ики~i .ІІікні;tнс майно ІІО3Ича.Іnника.
Проблема зміцнення економічної безпеки піцприємства значно за
гострюється у період розвитку економіки, для якого, як правило, ха
рактерні загрози і риз:ик:и, які чинять не л:ише негативний, а й часто
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НСІІСрс6орниі1Іm .. ІИН ИК на ро:ШИТОК ІІі;LІІрИЕVІСТІШ ИК сфери ili}IJihHOCTi,
так і на і1оп) існунан Н}І. Я ниІІ(С фікнІННОІ'О банкрутетна t-: ни ні суттt-:ною
331-р030Ю СКОНОVІічніt1 Gс:1ІІСІІі НіТЧИ:1Н}ІНОІ'О ІІііІІІрИt-:МСТНа.

flc

насаVІІІС

ред проб..1е:ма загальноцержавного рівня, що пов 'язана з недоскона ..1істю
ціючої законоцавчої бази у сфері банкрутства, застосування нор:\t якої
пе сприяс піцnишешпо ефектишюї протиції фіктишю:\tу банкрутству та
пезакошшм ,::riя:\t у разі банкрутства. Проте, пеnпі ш.1яхи вирішення да

ної проб .lе:\tИ па регіона .lЬІІО:\-1)' ріnні :\ЮЖЛІші та 11ають здійспюnатися.
ВИХО)(}ІЧИ 3 НИІІІСНИк.;ШJ1СНОІ'О, МОЖНа СТНСріІЖуНаПІ, 11(0 НаІІІіі1)(Ср
жані 33.іLІИ )·юоІІ'НСНН}І сконо\1ічної стаGіJІ nності нарто нстанонити Gі;ІnІІІ

чіткі та об'єктивні критерії д.т1я визначення ступеня «З.1очинності1> в ,::rі
яннях осіб пов'язаних з проuе.аурою банкрутства.
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ПОНОВЛЕННЯ ПРОПУШЕНОГО СТРОКУ
ШІЯ ІІР~;д•явлю ІІІ Я ВИКОІІЛВЧОГО ДОКУМІО ПЛ

ДО ВИКОНАННЯ
РіІІІСНЮІ су;Іін та ін111 их ор1·анін (Іюса;(оних

ociG)

чсрс3 нсниконанюІ їх

осоGа\1И у ;юGроні;Іnному Іюри;(ку ІІііІJІ}ІІ·акпn ІІримусоно\1)' ни конанню.

Законоцавство України в сфері виконання рішень ск.1ацається з Законів
України <•Про виконавче прова.аженню>, <(Про цержавну виконавчу с.1уж

ril та окре
ПиnLlЬIIO:\ty проuесуальІю:\tу ко,::rексі України

бу1>, ІнструКІІії з організаuії ПРИ:\f)'СОВОГО виконання рішень

мих порм, які містяться

(J:<Lli-

n

ЦПК України), Госпо.аарському проuесуальІІО:\-1)' ко.аексі України

(;щ;Іі- ГПК України) і Ко;tск<:і а.іІVІіні<:чштинною су,т(очинстна України
(;щ;Іі- КАС України) ні,т(ІІОні;tно J(O форми <:у,;ючин<:тна, н ра\Іках икою
ІІриі1Н}ІТО <:у;юниі1 акт, }ІІ<иtі ІІі,ТІ;І}ІІ-аt-: ІІриму<:оно\ІУ никонан ню.

Ві.апові,::rно

,::ro ч. 2 ст. 17

'Закону України «Про виконавче прова.ажен

НЯ>> пі,::r.1ягають виконанню .аержавною виконавчою службою наступні
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