
ISSN 2519-4216. Ûridičnij časopis Nacìonal’noï akademìï vnutrìšnìh sprav. 2017. № 1 (13) 
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ 

 

 

 
© Запорожець Р. А., 2017 

60 

УДК 343.537 
Запорожець Р. А. – аспірант наукової лабораторії 
з проблем досудового розслідування 
Національної академії внутрішніх справ, м. Київ 

ПРИЧИНИ Й УМОВИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ  
У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Розглянуто причини й умови, що впливають на вчинення 
шахрайств у сфері іпотечного кредитування. Визначено роль 
іпотечного кредитування як ключового чинника стимулювання 
економічного розвитку. Установлено основні групи детермінант, 
які перешкоджають ефективному функціонуванню вітчизняного 
ринку іпотечного кредитування, а також створюють умови для 
вчинення шахрайств.  

Ключові слова: детермінанта, шахрайство, іпотечне 
кредитування, злочинність, банківська сфера. 

итання протидії злочинності у сфері економіки, зокрема 
різним видам шахрайських дій, набуває актуальності. 

Шахрайство активно поширюється та постійно набуває нових 
форм. Якщо раніше переважало шахрайство з використанням 
різних предметів (карт, наперстків, грошових ляльок), вуличне, 
дрібне шахрайство, що полягало в обіцянні доставити річ, за яку 
отримано аванс, виконати роботу тощо, тобто злочинці 
покладалися на надмірну довірливість, азартність громадян 
(матеріальний збиток, якого завдавали ці злочини, був порівняно 
незначний), то нині поширеним стало так зване шахрайство 
«білих комірців», а суб’єктами вчинення цих злочинів дедалі 
частіше стають керівники та посадові особи банківських і 
фінансово-кредитних установ [1, с. 184].  

Дослідження причин та умов злочинності є одним з основних 
та найскладніших завдань кримінології, що завжди привертало 
увагу науковців. Водночас за допомогою їх виявлення й аналізу 
можна підвищити ефективність протидії такому негативному 
явищу, як шахрайство у сфері іпотечного кредитування.  

Питання запобігання шахрайству у сфері іпотечного 
кредитування досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, серед 
яких В. Ю. Абрамов, А. І. Долгова, Б. В. Волженкін, Л. Д. Гаухман, 
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С. Е. Каіржанова, В. Д. Ларичев, О. М. Литвак, С. В. Максимова, 
А. І. Ольшаний, В. М. Попович, В. П. Ревін, Л. М. Стрельбицька, 
Г. А. Тосунян, В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, П. С. Яні та ін. 

Аналізуючи детермінанти злочинності у сфері іпотечного 
кредитування, необхідно враховувати, що ці злочини належать 
до економічних, оскільки зумовлені, передусім, економічними 
процесами. Водночас будь-яке економічне явище породжує не 
один соціальний фактор, а низка різноманітних явищ і 
процесів [2, с. 461], які визначають детермінанти злочинності. 
Зазначене пов’язано з тим, що соціально-економічні показники в 
суспільстві в цей період зазнають відхилень від звичайних, чому 
сприяє стагнація економіки країни й ослаблення ролі держави в 
розв’язанні соціальних проблем населення. 

Ми поділяємо думку С. С. Чернявського, який зауважує, що 
причиновий комплекс злочинності в кредитно-банківській сфері 
охоплює досить широке коло детермінант як за походженням, так і 
за механізмом впливу на злочинність [3, с. 31]. Існує чимало 
факторів, які впливають на неї. Їх умовно можна розподілити на 
загальні та спеціальні (стосовно сфери банківського кредитування). 

Іншу класифікацію детермінант економічних злочинів 
запропонував О. Г. Кальман, який криміногенні фактори, що є 
причинами й умовами економічних злочинів, з позиції їх змістової 
характеристики поєднує в групи: економічні, політико-ідеологічні, 
соціально-психологічні, правові, організаційно-управлінські та 
фактори, пов’язані з правоохоронною і правозастосовною 
діяльністю [4, с. 142]. Ця класифікація загалом деталізує 
попередню, тому будемо аналізувати детермінанти злочинів у 
сфері банківського кредитування на підставі першої із 
запропонованих класифікацій. 

Учені-кримінологи визначають такі основні групи чинників, 
що впливають на криміногенну ситуацію: соціально-економічні, 
організаційно-управлінські, нормативно-правові [5, с. 493–498;  
6, с. 3; 7, с. 167–180; 8, с. 50]. 

Отже, до загальних факторів, які є підґрунтям для 
економічної злочинності, належать: 

– недоліки правового регулювання економіки та їх вплив на 
детермінацію економічної злочинності; 

– недоліки діяльності правоохоронних і судових органів 
щодо запобігання та протидії економічній злочинності; 
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– соціально-психологічні чинники виявів економічної 
злочинності; 

– недоліки державного управління в Україні, що 
детермінують економічну злочинність. 

Соціально-економічними факторами є також чинники 
політичного змісту, серед яких: брак ефективних політичних 
гарантій стабільності кредитної політики держави; тривале 
орієнтування України на зовнішні запозичення; неможливість 
відповідати за власними зобов’язаннями перед внутрішніми та 
зовнішніми кредиторами; високий рівень корупції в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, що формують і 
реалізують кредитну політику, а також в органах управління 
банківськими установами. 

Соціально-економічні причини мають окремий різновид – 
соціально-психологічні. Соціально-психологічними факторами 
вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування є: 

– здатність майнових потреб випереджати у своєму розвитку 
формування економічного підґрунтя для їх задоволення; 

– низький рівень дотримання населенням кримінально-
правових норм, які встановлюють відповідальність за корисливі 
злочини загалом і у сфері банківського, іпотечного кредитування 
зокрема; 

– зневажливе ставлення до ймовірності притягнення до 
кримінальної відповідальності за корисливий злочин; 

– критично низький рівень правосвідомості громадян, серед 
іншого в аспекті визначення меж притягнення до відповідальності 
за вчинення економічних злочинів; 

– брак сучасних традицій чесного підприємництва;  
– низький рівень культури кредитування;  
– непопулярність статусу добропорядного боржника; 
– провокаційна роль держави щодо поширення в суспільній 

економічній свідомості стереотипів ухиляння її від виконання 
своїх зобов’язань за боргами;  

– створення ілюзії безкарності організацій та осіб, які 
ухиляються від погашення кредиторської заборгованості;  

– високий рівень недовіри до правоохоронних органів, 
уповноважених захищати законні інтереси кредиторів;  

– дефіцит загальнодоступної інформації щодо кредитної 
історії юридичних і фізичних осіб тощо. 
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Під час учинення шахрайських злочинів у сфері іпотечного 
кредитування психологічний фактор поєднується з економічними 
та політичними детермінантами та ґрунтується на них.  
Він полягає в упевненості в необмеженості та вседозволеності 
способів отримання засобів не лише для існування, а й для 
збагачення, оскільки організувати бізнес, не маючи стартових 
накопичень, майже неможливо. Молоде покоління бізнесменів 
віддає перевагу легким і вигідним видам діяльності, досягненню 
успіху будь-якою ціною. 

Етичні фактори – низький рівень культури та свідомості 
певної частини суспільства, культ збагачення; морально-
психологічна криза, яку загострює брак ідеології; прагнення до 
наживи навіть протиправним шляхом. Тому останніми роками 
набули поширення випадки співучасті в зазначених злочинах 
співробітників банківської установи. Злочинці вишукують 
«слабкий ланцюг» серед співробітників банку, які 
спеціалізуються на іпотечному кредитуванні, і з їх допомогою 
шахрайським шляхом отримують кредити. Помітними є 
деформація ціннісних орієнтирів у значної частини населення,  
а також визнання як цілком дозволених деяких форм 
аморального, антисуспільного та злочинного способу життя чи 
організації комерційної діяльності. 

До соціально-економічних детермінант, які сприяють учиненню 
злочинів у сфері іпотечного кредитування, також належать такі: 
високий рівень поляризації населення за доходами; бідність 
населення, яку визначають на підставі вартості фізіологічно 
необхідного мінімуму майнової забезпеченості; інфляція як процес і 
результат знецінення коштів – стан гіперінфляції унеможливлює 
безконфліктне пристосування населення до умов життя, що 
безперервно зазнають змін; безробіття та повна незайнятість 
окремої частини населення держави, що створює підґрунтям для 
масового здобуття засобів існування протиправним шляхом; 
надмірний податковий тиск на підприємництво, який спричиняє 
тінізацію бізнесу [9, с. 108]. 

Серед організаційно-управлінських чинників шахрайської 
злочинності у сфері іпотечного кредитування потрібно виокремити 
такі: низький рівень розкриття корисливих злочинів, передусім тих, 
які вчинюють шляхом шахрайства; неналагодженість державної 
системи кримінологічного моніторингу економіки, що має 
передбачати безперервне спостереження, оцінювання та 
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прогнозування явищ економіки; функціональні протиріччя між 
різними підрозділами правоохоронних органів, які протидіють 
одним і тим самим видам корисливих злочинів. 

До цієї групи детермінант також належать технічні передумови 
вчинення аналізованих видів злочинів, зокрема: недосконалість 
технічних засобів попередження та запобігання злочинам у сфері 
банківського кредитування; недоліки в організаційно-технічному 
забезпеченні механізму негайного реагування на більшість 
корисливих злочинів; брак спеціальної загальнодержавної 
автоматичної бази даних щодо корисливих злочинів, яка була б 
доступна всім працівникам правоохоронних органів; низький рівень 
взаємодії українських та іноземних правоохоронних структур під час 
виявлення й розслідування транснаціональних злочинів у 
зазначеній сфері. 

Зауважимо, що головною з-поміж нормативно-правових 
детермінант є недосконалість законодавчої бази. Нині кредитно-
фінансова діяльність банків та інших небанківських фінансових 
установ урегульована значною кількістю нормативних актів, 
серед яких закони України «Про банки і банківську діяльність», 
«Про Національний банк України», «Про іпотеку»,  
«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», 
«Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про фінансовий 
лізинг», Цивільний кодекс України, Господарський кодекс 
України, постанови Національного банку України тощо. Водночас 
ці нормативно-правові акти неузгоджені із законами України  
«Про Національну поліцію», «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю», «Про Службу безпеки 
України», «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову 
діяльність», «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» 
в аспекті надання інформації про фінансові операції установ та 
клієнтів кредитно-фінансової системи. 

Окрім того, вчиненню шахрайських злочинів у сфері 
іпотечного кредитування сприяють: 

– наявність прогалин і протиріч у фінансовому, податковому, 
бюджетному, валютному законодавстві щодо регулювання 
економічних відносин; 

– неналежний рівень офіційного тлумачення кримінально-
правових норм стосовно відповідальності за завдання 
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матеріальних збитків унаслідок учинення шахрайських злочинів у 
сфері банківського кредитування; 

– невиправдано м’яке покарання за певні корисливі злочини 
економічної спрямованості, зокрема й у сфері банківського 
іпотечного кредитування, що унеможливлює ефективну протидію 
їм на стадії підготовки (у зв’язку з тим, що готування до злочину 
невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної 
відповідальності). Наприклад, підготовка до вчинення злочину, 
передбаченого ст. 222 Кримінального кодексу України 
«Шахрайство з фінансовими ресурсами»; 

– невизначеність санкцій низки норм щодо відповідальності 
за злочини у сфері банківського кредитування, що позбавляє 
винних та осіб, які застосовують правові норми, можливості 
визначати суспільну небезпечність злочинів; 

– термінологічна неузгодженість кримінального та 
цивільного законодавства щодо визначення бланкетних ознак 
окремих видів злочинів; 

– брак ефективного правового регулювання кримінальної 
відповідальності юридичних осіб за злочини, вчинені у сфері 
банківського кредитування. 

До правових детермінант належать також конкуренція 
кримінально-правових норм, що регулюють відповідальність за 
злочини у сфері іпотечного кредитування, та недооцінювання з 
боку законодавця суспільної небезпечності шахрайських 
злочинів у цій сфері (зокрема організованих) тощо. 

З-поміж спеціальних факторів, які безпосередньо впливають 
на сферу іпотечного кредитування, виокремлено такі, що 
залежать від банківських установ, і ті, які залежать від 
правоохоронних органів. 

До спеціальних детермінант, визначених діяльністю 
банківських і небанківських фінансових установ, зараховуємо такі: 
неефективна організація роботи банків з населенням у сфері 
іпотечного кредитування; намагання отримати якомога більше 
прибутку, що не дає змоги вивчати на належному рівні 
платоспроможність кожного клієнта; несформованість професійних 
навичок у значної частини банківського персоналу, неуважність 
банківських співробітників під час оформлення кредитів. Зокрема, 
замало уваги приділяють під час надання коштів за кредитними 
картами перевірці строку їх дії, номерів за «Стоп-аркушем» з метою 
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встановлення ознак підроблення картки або її пошкоджень, 
наявності підпису на зворотному боці тощо). Під час оформлення 
експрес-кредитів скорочена форма оцінювання позичальника не 
забезпечує якісного аналізу інформації щодо останнього. Внаслідок 
цього непоодинокими стали випадки надання кредиту 
неблагонадійним і неплатоспроможним клієнтам з підробленими 
документами; брак повної інформації щодо умов кредитування – 
банківські установи не завжди надають позичальнику вичерпну 
інформацію щодо умов кредитування та стосовно всіх платежів за 
кредитом. На початковому етапі від клієнта досить часто 
приховують частину умов укладення кредитного договору. Отже, 
реальні витрати споживач може оцінити лише після першої сплати 
за іпотечним кредитом, тому деякі клієнти не мають можливості 
передбачити всі видатки. 

З іншого боку, до спеціальних детермінант злочинності у сфері 
іпотечного кредитування належать ті, які виникають унаслідок 
діяльності працівників правоохоронних органів, а саме: дефіцит 
кадрового забезпечення в органах та підрозділах, які здійснюють 
протидію економічним злочинам, зокрема й у сфері іпотечного 
кредитування; відсутність можливості безперешкодного доступу 
правоохоронних органів до відомостей, які становлять комерційну 
та банківську таємницю, до інформації щодо учасників ринку цінних 
паперів й осіб, які отримують великі кредити під заставу; дефіцит 
високоефективних технологій розслідування нових видів злочинів у 
сфері банківського кредитування. Здебільшого розслідування 
зазначеної категорії злочинів звичайними методами не забезпечує 
виявлення необхідних доказів вини особи, яка вчинила цей злочин. 
Також зі співробітниками банку, які звільняються не проводять 
належної роботи, попри те, що вони можуть взяти із собою бланки 
документів, дублікати печаток, комп’ютерну інформацію, яка 
становить банківську таємницю. З огляду на це, виникає реальна 
можливість з корисливою метою оформити підроблені документи 
на отримання кредиту. 

Спеціальними детермінантами також є організаційні й 
організаційно-технічні чинники: брак загальнодержавного банку 
даних щодо потенційних позичальників, відомості якого були б 
загальнодоступними; відсутність державної інформаційної 
мережі, інтегрованої в міжнародну мережу, що забезпечує 
універсальний контроль за підозрілими угодами, зокрема 
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фінансовими операціями; низька ефективність правозастосовної 
практики органів, які забезпечують виконання судових рішень 
щодо боржників; критично низький рівень виявлення фактів 
протиправного отримання кредитів, завдання майнової шкоди 
шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак 
привласнення; низька ефективність офіційного моніторингу 
(кримінально-статистичного спостереження, аналізу та 
прогнозування) злочинності в банківській сфері; низька 
ефективність планування протидії кредитним злочинам. 
Технічними факторами, які сприяють учиненню злочинів у сфері 
банківського кредитування, є недосконалість технічних засобів, 
що можуть сприяти запобіганню корисному заволодінню 
кредитними коштами шляхом визначення підроблення 
документів, а також відсутність централізованого комп’ютерного 
зв’язку між правоохоронними органами та банками, який надає 
можливість вчасно забезпечити банки інформацією щодо 
можливих шахрайських дій у сфері іпотечного кредитування. 

Отже, до причин та умов вчинення шахрайства у сфері 
іпотечного кредитування належать такі: нездатність держави 
забезпечити конструктивне реформування економічних відносин і 
сформувати цивілізовану соціально орієнтовану ринкову систему 
господарювання; провокаційна роль держави в зміцненні в 
суспільній економічній свідомості стереотипів ухилення від 
виконання власних зобов’язань за боргами тощо; відставання 
законодавчого забезпечення протидії корисливим злочинам 
(протидія корупції, організованою злочинністю, інформаційні 
системи та захист інформації); корупція в органах влади, 
правоохоронних органах, кредитній системі; правовий нігілізм у 
суспільстві; непідготовленість населення і суб’єктів господарювання 
до цивілізованої та законослухняної діяльності в умовах ринкових 
відносин, які перебувають на стадії формування; наявність 
феномену байдужого, індиферентного ставлення суспільства до 
економічної злочинності; низька ефективність роботи органів 
контролю; недоліки в діяльності правоохоронних органів; 
недостатня кваліфікація працівників правоохоронних і судових 
органів; брак загальнодоступного державного банку даних щодо 
потенційних кредиторів та позичальників; відсутність державної 
інформаційної мережі, інтегрованої в міжнародну мережу, яка 
забезпечувала б універсальний контроль за підозрілими угодами, 
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зокрема за фінансовими операціями тощо; вразливість кредитної 
діяльності у контексті криміналізації [9, с. 109]. 

Комплекс зазначених вище узагальнених детермінант, які 
притаманні не лише злочинам у сфері банківського іпотечного 
кредитування, а й економічним злочинам загалом, забезпечує 
відносну легкість їх учинення та нівелює психологічні перешкоди 
в потенційних правопорушників. 

Банківська сфера тісно пов’язана з економічною, політичною 
та правовою. Кожна з них потребує фінансування, яке 
здійснюють банківські установи. До того ж, джерелом 
формування прибутку кредитних установ є рух грошових коштів 
від одних суб’єктів до інших, який відбувається за допомогою 
банків. Саме тому тісний зв’язок з різними соціальними сферами 
є необхідною умовою банківської діяльності. Так, для 
шахрайства у сфері іпотечного кредитування характерний її 
інтенсивний розвиток під впливом різноманітних соціальних 
факторів. 

До основних морально-спонукальних причин злочинів у 
сфері іпотечного кредитування належать: бажання зберегти 
позитивний імідж кредитної установи та намагання залучити 
нових клієнтів; зневіра щодо ефективної діяльності 
правоохоронних органів; перешкоджання втручанню 
правоохоронних органів у господарську діяльність кредитних 
організацій, якщо її здійснюють нелегально; злочинна діяльність 
працівників кредитних установ, які виконують організаційно-
розпорядчі й адміністративно-господарські обов’язки. 

Загострення криміногенної обстановки у сфері банківського 
кредитування спричиняють обставини, що стосуються 
функціонування банківської системи загалом. Детермінанти 
цього виду злочинів можна умовно розподілити на дві групи. До 
першої зараховуємо чинники загальносоціального рівня, що 
акумулюють усі недоліки і прорахунки соціальної та економічної 
політики, організації управління народним господарством, 
функціонування органів влади й управління, а до другої – 
фактори, зумовлені специфікою діяльності власне банківської 
системи. 
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Causes and Conditions which Influence the Commission  
of Frauds in Mortgage Lending 

This article researches the causes and conditions that contribute 
to the facilitation of the commission of frauds in the sphere of 
mortgage lending. We present the arguments which regard to the 
importance of mortgage lending as a key factor of the economic 
development stimulation. Their efficient use will provide the increase 
of investments’ income in the Ukrainian economy. It was found that 
the development of mortgage lending system allows the growth of 
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the national income and GDP, increases demand and reduces 
unemployment, helps to solve a number of social and economic 
problems of society and to accelerate the country’s economic 
development. The paper identifies the main groups of determinants 
which impede the efficient functioning of the domestic mortgage 
market as well as create favorable conditions for committing frauds. 

Researched causes and conditions of crime are the major and the 
most complex tasks of criminology which always attract attention of 
native and foreign scientists. The effectiveness of combating such 
negative phenomena as frauds in the sphere of mortgage lending can 
be increased as a result of their solutions and analysis.  

The paper deals with thesis that the banking sector is closely 
linked to economic, political, legal, moral and other spheres of life. 
This is due to the fact that each of them requires money, which 
are carried out by the banks. 

In addition, the sources for income lenders are the cash flows from 
one to the other, which are accepted by banks. That is why a close 
relationship with different social spheres is a prerequisite of successful 
banking. It is not surprising that the frauds committed in mortgage 
lending are typical for its intensive development under the influence of 
various social factors that are directly attributable to this sector. It should 
be noted that the worsening criminal situation in the area of bank 
lending is typical to the banking system as a whole. Determinants can 
be divided into two main groups. The first includes the general social 
factors and accumulates all the flaws, omissions and failures in social 
and economic policy of the economic management, the functioning of 
government and its management; and the second – deals with specific 
features of the banking system. 

Keywords: a determinant, a fraud, mortgage lending, crime, 
banking. 


