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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.  
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6. Виплати учасникам компанії здійснюються за рахунок нових вклад-
ників. Цей факт як правило замовчується, маскується під легендою. Наголо-
шується, що офіційне працевлаштування – це один з видів сучасного рабства. 
А членство в організації надає гнучкий графік роботи, багато часу на відпо-
чинок, захмарні доходи, тощо. 

Вербування до таких організацій проходить за такими сценаріями: 
1) при особистій зустрічі з потенційним вкладником;  
2) на тематичних семінарах які проводяться в великих містах, мають на-

зви такі як «Успіх за 12 місяців», «Перший мільйон в 20 років» тощо;  
3) особа яка вже стала учасником фінансової піраміди розповсюджує 

інформацію серед своїх друзів, колег, знайомих. Іноді підтверджує плато-
спроможність організації власним прикладом; 

4) в останні роки агітація вкладників відбувається в мережі Інтернет. 
Основним девізом таких сайтів є щось на кшталт «Зароби мільйон не 

встаючи з ліжка». Вкладнику пропонується лише перерахувати на зазначені 
реквізити компанії певну суму і через визначений проміжок часу отримати 
величезні прибутки. 

Проаналізувавши діяльність фінансових пірамід можна зробити висно-
вок, що представники компанії шляхом обману і зловживання довірою заво-
лодівають чужим майном, а це підпадає під склад злочину передбаченого ст. 
190 КК України, а враховуючи той факт, що така компанія має велику ієрар-
хічну структуру і попередні домовленості, то можна кваліфікувати це діяння 
за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство вчинене організованою групою або в 
особливо великих розмірах. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 

Створення «конвертаційних центрів» (КЦ) та легалізація (відмивання) 
грошових коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом є необхід-
ною умовою існування та розвитку більшості «тіньових» кримінальних еко-
номічних структур. Легалізація за своєю суттю – це діяльність по виведенню 
«брудних» грошових коштів з тіньової сфери економіки і розміщення (інтег-
рація) їх у сферу законного обігу за допомогою фінансових операцій та ви-
користання мережі фіктивних фірм, які входять до складу так званих «конве-
ртаційних центрів».  


