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Незважаючи на негативні соціально-економічні наслідки, проблеми фінансового 
шахрайства не прийнято торкатися в економічних і фінансових колах. Підґрунтям 
розвитку фінансового шахрайства в останній час стали: відсутність законодавчої 
заборони цього виду діяльності, економічна криза в країні та психологія людини. 
Психологічні чинники обумовлені жадобою до грошей, довірою, масовою юридичною та 
фінансовою безграмотністю населення та небажанням вчитись. У статті обґрунто-
вано шляхи вирішення проблеми. Велика частка відповідальності лежить на державі, 
проте здоровий глузд громадян відіграє немалу роль. 

Ключові слова: законодавство; інвестиції; кредитні спілки; психологія людини; 
фінансове шахрайство. 

 

 

Постановка проблеми. В останній час на фінан-

совому ринку з’явилась велика кількість пропозицій, 

адресованих фізичним особам, щодо вкладення кош-

тів до різнорідних інвестиційних проектів. Останні, 

акумулюючи фінансові ресурси приватних осіб, спря-

мовують їх на розвиток різнорідних зарубіжних ком-

паній, що забезпечує отримання високої норми при-

бутку. На фоні масового банкрутства банків, відсут-

ності надійного інструменту збереження та примно-

ження коштів, зумовленого великою економічною й 

політичною нестабільністю в країні, такі пропозиції 

виглядають досить привабливими. Проте проблема 

полягає в тому, що вони лише виглядають привабли-

вими. Насправді, як показує практика, більшість 

проектів є шахрайськими, де вкладники втрачають 

свої кошти. Такі компанії під виглядом здійснення 

законної фінансової діяльності лише привласнюють 

передані їм кошти, чим посилюють соціально-еко-

номічне напруження в країні. 

Представники шахрайських фінансових структур є 

учасниками фінансового ринку. Частина з них працює 

на тіньовому ринку, частина функціонує в межах 

закону. Тому не враховувати їх під час вивчення й 

дослідження фінансового ринку є абсолютно непра-

вильним і помилковим із різних позицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченням проблеми фінансового шахрайства активно 

займається юридична наука, в економіці, зокрема у 

фінансах, торкатись цього питання майже не прий-

нято. За наявності великих негативних соціально-еко-

номічних наслідків проблемі фінансового шахрайства 

присвячено лише декілька абзаців тексту в окремих 

(не всіх!?) фінансових підручниках. Жоден підручник 

з фінансового права, призначений для студентів еко-

номічних спеціальностей, не торкається теми фінан-

сового шахрайства. 

Ця стаття представляється в межах галузі еконо-

мічних наук, тому ми не будемо тут подавати аналіз 

дослідження проблеми фінансового шахрайства в робо-

тах юридичного фаху. У своїй статті ми розглянемо 

це явище з позиції економічного погляду, використо-

вуючи й інші аспекти цієї проблеми. Метою статті є 

розкрити соціально-економічну природу й причини 

розквіту фінансового шахрайства в Україні та обґрун-

тувати можливі важелі вирішення проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При-

рода фінансового шахрайства базується на трьох видах 

підґрунтя: правовому, економічному та психологіч-

ному. Правовим підґрунтям розквіту фінансового 

шахрайства в Україні в останній час є «зелене світло» 

з боку законодавства. 

Кримінальний кодекс України (ККУ) у статті 190 

під «шахрайством» розглядає заволодіння чужим май-

ном або придбання права на майно шляхом обману чи 

зловживання довірою [3]. Стаття 222 названого кодек-

су надає визначення «шахрайства з фінансовими ресур-

сами», під яким розглядається надання завідомо 

неправдивої інформації органам державної влади, 

органам влади Автономної Республіки Крим чи 

органам місцевого самоврядування, банкам або іншим 

кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, 

дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі від-

сутності ознак злочину проти власності [3]. Тобто у 

визначенні самого поняття шахрайства законодавст-

вом прямо не розглядаються ніякі операції, пов’язані з 

привласненням коштів громадян. Законодавство цікав-

лять лише правопорушення по відношенню до дер-

жави та органів влади. 

Наступні декілька статей Кримінального кодексу 

розглядають різнорідні незаконні дії у сфері обігу 

цінних паперів (маніпулювання на фондовому ринку, 

виготовлення та збут підроблених цінних паперів 
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тощо). Переслідуються законом дії з доведення банку 

до неплатоспроможності та інші операції в банків-

ській сфері. У результаті серед видів порушень, які 

призводять до фінансових втрат коштів громадян, 

законодавство розглядає такі: 

 фіктивне підприємництво (стаття 205 ККУ); 

 зайняття гральним бізнесом (стаття 203
2
 ККУ, 

Закон України «Про заборону грального бізнесу в 

Україні»); 

 доведення до банкрутства суб’єкта діяльності 

(стаття 219 ККУ); 

 доведення банку до неплатоспроможності (стат-

тя 218
1
 ККУ); 

 незаконне використання інсайдерської інформа-

ції (стаття 232
1
 ККУ); 

 виготовлення та збут підроблених грошей, дер-

жавних цінних паперів чи білетів державної лотереї 

(стаття 199 ККУ); 

 незаконні дії з документами на переказ, платіж-

ними картками та іншими засобами доступу до бан-

ківських рахунків, електронними грошима (стаття 200 

ККУ); 

 інші [3]. 

Діяльність більшості інвестиційних структур, які 

пропонують громадянам вкласти кошти і на перших 

порах можуть дійсно сплачувати гарні відсотки, не 

підпадає під жодне з перелічених порушень. Тобто 

операції фінансових шахраїв не суперечать нормам 

закону (!!!?). Якщо ж дії окремих із них вдасться 

кваліфікувати як шахрайські, злочинці будуть нести 

відповідальність у вигляді сплати штрафу, сума якого 

є значно нижчою за розмір шахрайських дій. 

Схем інвестиційного фінансового шахрайства засто-

совується злочинцями багато. Вони навчились добре 

маскуватись під цілком порядні компанії й огоро-

джують свою роботу різними атрибутами, їх не від-

разу можна розпізнати. Більшість працює на засадах 

мережевого маркетингу у вигляді фінансових пірамід. 

Наприкінці 2013 року Верховна Рада прийняла в пер-

шому читанні Закон «Про заборону фінансових піра-

мід в Україні» [1], проте далі справа не пішла. За 

оцінками експертів, навіть у випадку прийняття 

закону проблема не була б вирішеною. Так, законо-

проект під «фінансовою пірамідою» розумів будь-які 

операції з фінансовими активами (кошти, цінні папе-

ри, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не 

віднесені до цінних паперів), які здійснюються з 

метою набуття або можливості набуття вигоди для 

себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів 

інших осіб. До фінансової піраміди не належать опе-

рації з фінансовими активами, що здійснюються фінан-

совими установами під час надання ними відповідних 

послуг, визначених Законом України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» або законами з питань регулювання окремих 

ринків таких послуг [8]. 

За словами юристів, цей законопроект може пере-

шкодити створенню лише класичних фінансових піра-

мід, які працюють по-старому. Закон буде безсилий 

проти модернізованих пірамід. Наприклад, він не 

допоможе притягти до відповідальності організаторів 

«електронних МММ», що існують лише віртуально. 

Такі структури засновані на електронних грошах, ніде 

юридично не зареєстровані, засоби її «вкладників» не 

переходять у власність організатора, а зберігаються на 

їхніх особистих рахунках або рахунках посередників. 

Сучасні МММ обходять практично всі пункти законо-

проекту. «Навіть у разі розслідування розміри шах-

райства таких афер практично неможливо юридично 

довести», – коментує юрист юридичної компанії 

«Алексєєв, Боярчуков і Партнери» Ольга Діхтяренко. 

Законопроект не стане перешкодою і для зведення 

«пірамід» на фондовому ринку. Компанії, що зама-

нюють інвесторів обіцянками прибутковості 100–200 %, 

продовжать жити, розкошуючи. Безхмарне майбутнє 

забезпечене і псевдофорекс-брокерам, які пропонують 

українцям заробляти на міжнародному валютному 

ринку. Багато з них зареєстровані в офшорних зонах, 

в Україні мають лише представництва, які не здійс-

нюють комерційну діяльність. Залучаючи клієнтів, 

брокери пропонують їм перерахувати гроші для 

інвестування на офшорні рахунки, відкриті на ім’я 

посередника. Такі платежі зазвичай маскуються під 

оплату «інформаційних послуг» (офіційне відкриття 

рахунку за кордоном українськими громадянами немож-

ливе без отримання індивідуальної ліцензії НБУ). На 

ті ж рахунки обіцяють перерахувати й виграш клієн-

тів. У випадку, якщо інвестор заробить на валютних 

спекуляціях, забрати гроші з-за кордону практично 

неможливо. Він не зможе довести ні своєї причетності 

до закордонного рахунку, ні права на виграш. Вод-

ночас діяльність брокерів на ринку Forex, а також 

інвестиційних компаній не підпадає під поняття «фінан-

сова піраміда». Адже залучені ними кошти інвесту-

ються або в іноземну валюту, або в цінні папери і не 

розподіляються між учасниками, як це передбачено 

визначенням фінансової піраміди, прописаним у зако-

нопроекті [6]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна резюму-

вати, що сьогодні шахрайство на фінансовому ринку в 

Україні майже не має законодавчої заборони. І пер-

шим кроком, який спадає на думку для вирішення цієї 

проблеми, є усунення законодавчих прогалин. Це 

неодмінно потрібно робити, що показує світова прак-

тика. Фінансове шахрайство успішно функціонує не 

лише на території колишнього СРСР, де мають місце 

прогалини у фінансовому законодавстві, а й у таких 

високорозвинених країнах, як Сполучені Штати Аме-

рики. Організований Бернардом Мейдоффом інвести-

ційний фонд Madoff Investment Securities назвали од-

нією з найбільших у світовій історії фінансовою 

пірамідою. Цей фонд проіснував 13 років, вважався 

одним із найбільш надійних у США і не працював із 

простими людьми. Його клієнтами були «білі комір-

ці» та фахівці фінансового ринку. Фонд приносив 

дохід 12–13 % на рік, який сплачувався за рахунок 

приходу нових інвесторів. На момент банкрутства у 

2008 році збитки фонду складали 50 млрд доларів. У 

результаті обвалу піраміди Мейдоффа постраждали 

крупні банки, фінансово-інвестиційні корпорації, стра-

хові та благодійні організації різних країн Європи та 

світу, серед яких «Fairfield Sentry Ltd», «Kingate 

Global Fund Ltd», іспанська банківська група «Banco 

Santander», «Royal Bank of Scotland» та багато інших 
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[7]. Аналогічних прикладів шахрайських проектів, що 

були реалізовані в економічно розвинених, законо-

давчо благополучних країнах існує багато, що дово-

дить існування й інших, крім правових, передумов 

їхньої життєдіяльності. 

Шахрайські фінансові проекти мають економічне 

підґрунтя. Як правило, вони знаходять своїх шану-

вальників саме в умовах кризи. За нестабільної 

фінансової ситуації в країні (масового банкрутства 

банків, закриття багатьох підприємств, тобто скоро-

чення робочих місць тощо) люди не знають, як 

заробити та зберегти гроші. Втрачається віра в 

традиційні види інвестування, і в такій ситуації будь-

яка, навіть абсурдна авантюра, здається виходом із 

неї. У пошуках інструменту захисту, який би дозво-

лив зберегти накопичені раніше кошти, особливо 

довірливі інвестори потрапляють у пута шахраїв. У 

2012 році, за оцінками експертів, втрати людей від 

фінансових пірамід склали від 350 до 400 млн доларів 

[12], на сьогодні ця цифра не зазнала суттєвого 

скорочення. Фінансові піраміди часто маскуються під 

цілком порядні компанії: інвестиційні фонди, кредит-

ні спілки, інтернет-магазини, страхові, туристичні, 

мережеві компанії тощо, а їхні шахрайські наміри не 

відразу можна розпізнати. Фахівці наголошують, що 

піраміди – найбільш соціально небезпечний вид шах-

райства, оскільки він пов’язаний із великою кількістю 

потерпілих і значними сумами збитків. За статисти-

кою, вкладникам повертається до 40 % коштів, проте 

кожен потерпілий сподівається на повернення 100 % 

[13]. Від діяльності шахраїв страждає велика кількість 

людей. Тим не менш, вони регулярно з’являються на 

фінансовому ринку і не скаржаться на відсутність 

клієнтів. «Родючим ґрунтом» їхнього розвитку є 

сформовані правові та економічні передумови в 

країні. Проте успішна реалізація шахраями проектів у 

розвинених країнах доводить існування, як не менше, 

третього важливого підґрунтя. І це – психологія 

людини. 

Класична економічна теорія розглядає поведінку 

людини як економічно раціональну, де рішення прий-

маються обдумано, виважено, обґрунтовано, виходя-

чи з позицій вигідності, корисності. Проте практика 

переконує в іншому. Незважаючи на регулярні пові-

домлення й застереження засобів масової інформації 

та інших джерел про різнорідні шахрайські схеми і 

проекти, а також, як не парадоксально, власний 

негативний досвід, люди продовжують вкладення 

коштів у шахрайські проекти. Шахраї – це прошарок 

людей, у більшості випадків, освічених і грамотних, 

які будуть існувати в суспільстві завжди. За словами 

експертів, основна причина цьому є вічною – люди 

завжди будуть любити гроші і навряд чи ця любов 

зміниться. Виникнення афер та масових спекуляцій 

спричинене бажанням людей швидко й легко отри-

мати кошти і ґрунтується на звичайній людській 

жадібності [10]. 

Окремі оператори цього ринку навіть не прихо-

вують механізм своєї роботи, що не заважає їм працю-

вати. Так, у публічних виступах, рекламі С. Мавроді 

попереджав, що МММ – 2011 є фінансовою піра-

мідою, яка може в будь-яку мить обвалитись, та її 

учасниками (за даними самих членів МММ) стали 

близько 2 млн українців. Психологи пояснюють діяль-

ність подібних структур феноменом довіри, що відбу-

вається на тлі недовіри до держави, банківських 

установ [12]. Категорія довіри є дуже тонкою мате-

рією. Люди за своєю природою схильні довіряти один 

одному і ставитися без упередження. Проте саме цей 

фактор стає тонкою межею людських взаємовідносин 

у житті та бізнесі. Користолюбні люди роблять ставку 

і маніпулюють саме довірою оточуючих [10]. 

Жадоба до грошей та довіра – психологічні чин-

ники, на яких, у першу чергу, тримається шахрайство. 

Саме психологія людини є основним підґрунтям роз-

квіту шахрайства останнім часом. Саме психологічні 

чинники не дозволяють подолати цю проблему навіть 

в економічно розвинених, законодавчо захищених 

країнах. 

Наступним психологічним чинником, який сприяє 

поширенню ще одного виду фінансового шахрайства, 

є масова юридична та фінансова безграмотність насе-

лення й небажання вчитись, розбиратись у важливих 

речах. Шахрайський характер діяльності мають не 

тільки ті фінансові структури, які запрошують при-

нести до них гроші, а й такі, які самі готові надати їх у 

користування. Якщо діяльність фінансових пірамід та 

інших шахрайських структур відбувається, так би 

мовити, за замовчуванням закону, то наступні пред-

ставники ринку фінансових послуг функціонують пов-

ністю в рамках закону – кредитні спілки. 

Дослідження показують, що аналоги сучасних 

кредитних спілок сягають коріннями ще ХІХ століття. 

Батьківщиною кредитних спілок вважається Німеч-

чина. Їхній «батько» – Фрідріх Вільгельм Райффайзен 

у 1849 році розпочав у селі Фламерсфельд кредитово-

кооперативну діяльність. Його «кредитова коопера-

тива» для сільських жителів, відома у всьому світі як 

«райффайзенка», надавала фінансову допомогу неза-

можним селянам-фермерам, яких тоді безжалісно вико-

ристовували лихварі. Приблизно в той самий час для 

найбідніших жителів міста, зокрема ремісників та 

дрібних купців, у німецькому містечку Деліч утво-

рився міський тип такої ж ощадно-позичкової каси, 

засновником якої був Герман Шульце-Деліч. В Укра-

їні першому ощадно-позичковому товариству дав 

початок у 1871 році Григорій Галан у селі Сокиринці 

Прилуцького повіту Полтавської губернії (нині Сріб-

нянський район Чернігівської області). У незалежній 

Україні перші кредитні спілки відновили свою діяль-

ність у 1992 році, що відбулося за підтримки укра-

їнської діаспори з Канади та США [2]. 

У сучасних наукових статтях економічного фаху 

розкривається прогресивний досвід розвитку й функ-

ціонування кредитних спілок у зарубіжних країнах, 

обґрунтовуються перспективи розвитку їхньої діяль-

ності на вітчизняному ринку кредитних послуг. У 

цілому економічна наукова думка позитивно ставить-

ся до світової практики кредитування на кооператив-

них засадах, надає схвальну оцінку тенденціям роз-

витку кредитних спілок в Україні. Проте проведене 

нами більш глибоке вивчення стану розвитку цього 

сегменту фінансового ринку, погляд на нього з іншого 

боку виявив зворотний соціально негативний його 
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бік. Так, у засобах масової інформації не раз висвіт-

лювались факти шахрайських дій окремих кредитних 

спілок, прикладом яких є наступні публікації журналу 

«Форбс – Україна» [4; 11]. Для дослідження природи 

шахрайства кредитних спілок розглянемо їхнє право-

ве підґрунтя. 

Відповідно до Закону України «Про кредитні спіл-

ки», кредитна спілка – це неприбуткова організація, 

заснована фізичними особами, професійними спілка-

ми, їхніми об’єднаннями на кооперативних засадах з 

метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні фінансових послуг за раху-

нок об’єднаних грошових внесків членів кредитної 

спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, ви-

ключним видом діяльності якої є надання фінансових 

послуг. Кредитна спілка приймає вступні та обов’яз-

кові пайові та інші внески від членів спілки; надає 

кредити своїм членам на умовах їх платності, строко-

вості та забезпеченості в готівковій та безготівковій 

формі; здійснює інші види господарської діяльності 

[9]. Тобто кредитні спілки надають кредити лише 

своїм членам, сторонні для спілки особи не можуть їх 

отримати. Коли людина приходить до спілки з про-

ханням позичити їй гроші, вона спочатку має стати 

членом цієї спілки і сплатити вступний членський 

внесок. Тобто в спілку потрібно спочатку внести 

кошти, щоб потім зі створеного загального фонду 

позичити суму, більшу за величину вступного внеску, 

на умовах зворотності, строковості, платності. Цей 

механізм функціонування кредитної спілки закріпле-

ний законодавством України й успішно працює в 

зарубіжних країнах. У чому ж полягає причина збоїв? 

Для досягнення очікуваного результату створю-

вати кредитну спілку, вступати до неї та сплачувати 

вступні членські внески фізичним особам варто в той 

період життя, коли в них відсутні фінансові проблеми 

і вони мають заощаджені кошти, які передаються до 

спілки у вигляді вступних та інших внесків. При 

цьому потреба в позиці в різних членів спілки вини-

кає в різний час. 

На практиці в переважній більшості випадків до 

кредитної спілки за позикою звертаються люди, які 

сьогодні мають потребу в позикових коштах, і з 

колективу саме таких людей створюється осередок, за 

рахунок вступних внесків учасників формується загаль-

ний фонд осередку. Оскільки всі члени осередку пот-

ребують негайної позики в сумі, більшій за величину 

внеску, запити всіх не може бути відразу задоволено. 

Тому після багатьох місяців очікування і сплати 

декількох внесків до осередку люди так і не отри-

мують необхідний кредит, заради якого вони й ста-

вали членами осередку цієї спілки. Спроби учасників 

спілки подати до суду чи повернути свої гроші, звич-

но, є марними. Організатори спілки завчасно потурбу-

вались про правильне юридичне оформлення всіх 

документів, що дозволяє їм уникати відповідальності. 

Ми ні в якому разі не намагаємось зганьбити 

діяльність усіх кредитних спілок в Україні. Ми не 

стверджуємо, що всі вони є шахрайськими структу-

рами, дії яких покриваються законом. За багаторічну 

практику свого функціонування вони допомогли бага-

тьом людям у вирішенні їхніх фінансових проблем. 

Проте діяльність окремих із них, що спирається на 

масову юридичну та фінансову безграмотність насе-

лення, має характер шахрайських дій, підґрунтям чого 

є і законодавча прогалина. Не можуть ставати чле-

нами кредитних спілок люди в той момент, коли вони 

мають фінансові проблеми та потребують сторонньої 

позики. Приймати в члени кредитної спілки треба 

лише тоді, коли в людини відсутні фінансові проб-

леми, вона має заощаджені кошти, які передає спілці 

як членський внесок. 

Висновки. Соціально-економічна та політична 

ситуація в країні спричинили підґрунтя для розвитку 

шахрайства на фінансовому ринку. Незважаючи на 

негативні соціально-економічні наслідки, про цю проб-

лему не прийнято говорити в економічних і, зокрема, 

фінансових колах. Відсутність сьогодні реальної законо-

давчої заборони фінансового шахрайства не створює 

для нього перешкод. 

Проте ні розробка та прийняття законодавчих актів, 

ні економічні реформи не зможуть надійно захистити 

українських громадян від шахрайських проектів. Здо-

ровий глузд – критерій, який допоможе убезпечити 

від нераціональних дій. І роль держави у вирішенні 

цієї проблеми залишається вагомою. Пропаганда ос-

нов юридичної та фінансової грамотності у вигляді 

соціальної реклами задасть старт у вирішенні проб-

леми. Доповнення соціальної реклами здорового спо-

собу життя, яка активно нині проводиться різними 

засобами, пропагандою здорового способу фінансо-

вого мислення, сприятиме покращенню соціальних 

настроїв у суспільстві, від яких значно залежить 

економічний та політичний розвиток країни. 

На наш погляд, цю проблему обов’язково мають 

вивчати в університеті студенти фінансового фаху 

мінімум у вигляді окремої теми за фінансовими та 

правовими дисциплінами. 
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Правовые основы финансового мошенничества: причины расцвета и социально-экономические 

последствия 

 

Несмотря на негативные социально-экономические последствия, о проблеме финансового мошенничества 

не принято упоминать в экономических и финансовых кругах. 

Предпосылками развития финансового мошенничества в последнее время стали: отсутствие законода-

тельного запрета данного вида деятельности, экономический кризис в стране и психология человека. 

Психологические факторы обусловлены жаждой денег, доверием, массовой юридической и финансовой 

безграмотностью населения и нежеланием учиться. В статье обоснованы пути решения проблемы. Большая 

часть ответственности лежит на государстве, но здравый смысл граждан играет немалую роль. 

Ключевые слова: законодательство; инвестиции; кредитные союзы; психология человека; финансовое 

мошенничество. 
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Legal basis of financial fraud: reasons of blossoming and social-economic consequences 

 

Financial fraud causes major negative social and economic consequences. But it is not accepted to talk about it in 

economic and financial circles. Causes of fraud development in recent years are following: this sort of activity is not 

prohibited by law, economic crisis in the country and human psychology. 

Many people suffer from fraud. However, they regularly appear in the financial market and they always have 

clients. Human psychology is the main reason of their existence. Greed for money, trust, mass legal and financial 

incompetence of the population and unwillingness to study promotes to the fraud development. Swindlers work 

successfully in highly developed countries. This shows that new laws and economic reforms will not be able to protect 

Ukrainian citizens from fraudulent projects. Only common sense should protect people not to do irrational things. 

Propaganda of basics of legal and financial competence through social advertising will play an important role in 

solving the problem of fraud. 
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