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– незначний масив бази даних ДНК-профілей; 
– висока вартість експертизи (мінімальний розмір вартості в межах кри-

мінального провадження складає 3000–4000 тис. грн); 
– значний термін проведення експертизи; 
– необізнаність слідчих про даний вид експертизи та її можливості. 
Отже, аналізуючи вищевикладене можна дійти висновку, що генотипо-

скопічна експертиза є одним з найбільш ефективних засобів доказування, 
який дозволяє встановлювати низку обставин при розслідуванні криміналь-
них проваджень. Але відсутність необхідної кількості спеціалізованих лабо-
раторій, чималі витрати на проведення експертиз, а також необізнаність осіб, 
що уповноважені на їх призначення, стають перешкодами у призначенні да-
ного виду експертизи правоохоронними органами. Залишається сподіватися 
на позитивні державні зміни у майбутньому, що належним чином відобра-
зяться на усуненні вказаних проблем. 
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МЕХАНІЗМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Кредитування на сьогодні залишається найбільш криміногенною сфе-
рою банківської діяльності. Для механізму вчинення злочинів за допомогою 
кредитних операцій типовим є існування складних за своєю внутрішньою 
структурою та кримінально-правовими ознаками схем злочинної діяльності. 
Аналіз наукової літератури та слідчо-судової практики дає підстави для ви-
сновку про існування основних та допоміжних злочинів на шляху протиправ-
ного збагачення з використанням позикових операцій банку [1, с. 94]. Основ-
ними злочинами у цьому випадку виступають: привласнення кредитних ре-
сурсів банку (ч. 2 ст. 191 КК України) та шахрайське одержання кредиту 
(ст. 190 КК України). Допоміжними на шляху вчинення основного злочину, 
як правило, виступають наступні дії: створення фіктивного підприємства 
(ст. 205 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України) та інші зло-
чини у сфері службової діяльності (ст. 364–370 КК України). Як спосіб при-
ховання (маскування) наслідків злочинної діяльності можуть виступати дове-
дення до банкрутства (ст. 219 КК України) та ін. 

Основною ціллю у даній схемі злочинного збагачення є заволодіння 
кредитними коштами банку. Банківський кредит – це позика в грошовій чи 
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іншій формі, що надається кредитором (банком) на умовах строковості, плат-
ності, зворотності та цільового характеру. Введення в оману потенційними 
позичальниками банківської установи здійснюється різними способами, які 
можуть бути об’єднані у дві групи: 1) шляхом використання спеціально ство-
рених для розкрадання кредитних ресурсів фіктивних підприємств; 2) шляхом 
фальсифікації документів і застосування інших прийомів обману, внаслідок 
чого службовці банку вводяться в оману щодо можливостей і перспектив по-
вернення кредиту і якості його забезпечення. 

На підставі аналізу літературних джерел, злочинну діяльність щодо не-
законного отримання та розкрадання кредитних ресурсів банку у найбільш 
загальних рисах можна поділити на кілька етапів [2, с. 89–92; 3, с. 34–38]. 

На першому етапі створюються або використовуються не менше двох 
фіктивних фірм – суб’єктів господарювання, на ім’я яких планується одер-
жання кредитів. Їх засновниками, власниками та керівниками є одні й ті самі 
особи – співучасники злочину. В окремих випадках керівниками фірм (дирек-
тор, головний бухгалтер) призначають підставних осіб, які не мають відпові-
дної кваліфікації для виконання покладених на них обов’язків, тому безпере-
чно виконують вказівки осіб, які їх найняли. 

На другому етапі розроблюють «пакети» підроблених документів, які 
вимагають банківські установи для надання кредитів. При цьому одна з фірм 
виступає одержувачем кредиту, інші – партнерами по угодах (купівлі-
продажу, поставок тощо), якими «обґрунтовується» необхідність та господар-
ська доцільність одержання (надання) кредиту. 

На третьому етапі названий «пакет» документів особисто або через по-
середників (у тому числі підставних керівників фірм) подають до банківської 
установи. Для полегшення скоєння злочину члени злочинної групи можуть 
вступати у зговір з відповідальною посадовою особою банку, яка відає питан-
нями видачі кредитів, про дачу хабара (як правило, у доларах США) у розмірі 
від 10 до 50 % від суми кредиту. Після цього підписуються кредитні договори 
та інші документи (наприклад, договір застави, страхування кредиту та заста-
вного майна, тощо) і кредитні ресурси перераховуються на позиковий, а зго-
дом – на поточний рахунок фірми. 

На завершальному етапі одержані гроші протягом одного-трьох днів 
перераховуються на рахунки заздалегідь підібраних суб’єктів господарюван-
ня, де проводиться їхня конвертація (за окремо розробленою схемою), після 
чого частина валюти передається керівництву банківської установи, а решта 
привласнюється злочинною групою. У подальшому готівкову валюту одер-
жують особисто члени злочинної групи або підставні особи, на яких заготов-
ляють підроблені документи. Одержання та привласнення готівкою націона-
льної валюти теж маскується підробленими документами на видачу заробіт-
ної плати на підставних чи фіктивних осіб, актами закупівлі продукції та ін. 
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МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНОЇ ДІЇ ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД 

Економічне шахрайство у вигляді створення та функціонування так 
званих фінансових пірамід сьогодні зустрічається дуже часто. Не дивлячись 
на сумний досвід обманутих вкладників, чималу кількість рекомендацій щодо 
протидії цьому явищу, фінансові піраміди з’являються знов і знов, видозмі-
нюючи зовнішню атрибутику та інструментарій дії. І все частіше середою 
вчинення злочинів у даному випадку є мережа Інтернет. 

Для протидії шахрайству у вигляді фінансових пірамід необхідно зро-
зуміти структуру, систему і принцип дії злочинної комбінації. Визначимо ос-
новні ознаки фінансової піраміди. 

1. Чітка ієрархічна структура. Як правило керівництво такої організації 
залишається невідомим для членів організації. Частіш за все посадова ієрархія 
має доволі заплутаний вигляд і відстежити безпосередньо організаторів піра-
міди неможливо.  

2. Обов’язковою умовою вступу до фінансової піраміди є первинний 
платіж за членство.  

3. Особам, що планують вступити до організації обіцяють значні прибут-
ки, як правило у відсотковому співвідношенні від первинного вкладу, важли-
ву роль відіграє той факт, що при запрошенні нових учасників відсоток ви-
плат збільшується.  

4. Відсутність будь якої документації на право займатися підприємни-
цькою діяльністю, відсутня процедура оформлення договорів між вкладником 
та організацією. Або підроблення таких документів і укладення фіктивних 
договорів. Варто зазначити, що на таких організаціях працюють досвідченні 
юристи, тому на перший погляд вся документація може бути оформлена на-
лежним чином, особливо для пересічного громадянина.  

5. Як правило відсутність конкретної інформації про те як саме компа-
нія отримує свої прибутки, тобто яку продукцію випускає, або яким видом ді-
яльності займається.  


