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Возняк Г. В. Фінансове шахрайство в бюджетній сфері: економічна сутність і різновиди

Поширення процесів фінансового шахрайства впродовж останнього десятиліття у всіх галузях економіки набуло особливої значущості, позаяк ця 
проблема стала однією із ключових загроз економічній безпеці нашої країни. А тому відшукування методів виявлення, протидії та нейтралізації 
загроз національній безпеці держави, спричинених наслідками фінансового шахрайства, є своєчасним напрямом наукових пошуків. У цьому сенсі 
бюджетна сфера є прискіпливим об’єктом уваги шахраїв, що актуалізує озвучену проблему. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних 
засад фінансового шахрайства в бюджетній сфері, аналіз і систематизація його видів, окреслення напрямів протидії. З’ясовано сутність понят-
тя «фінансове шахрайство», обґрунтовано авторське бачення поняття «фінансове шахрайство в бюджетній сфері», яке розкривається з пози-
ції комплексного підходу та максимально інтегрує погляди науковців. Запропоновано тлумачити це поняття як допущені порушення законодав-
ства та бюджетної дисципліни з метою отримання власної вигоди чи третіх осіб, що призвели до втрати чи недоотримання коштів у бюджет, 
і розкрадання державного та комунального майна. Визначено методи здійснення фінансового шахрайства в бюджетній сфері й особливості 
прояву. Наведено його елементи, до яких запропоновано віднести: мету здійснення, область виникнення та широту охоплення. Запропоновано 
типологію фінансового шахрайства в бюджетній сфері. Наголошено, що найбільш поширеними видами фінансового шахрайства в  бюджетній 
сфері є шахрайство з метою заволодіння бюджетними коштами та порушення бюджетного законодавства без ознак розкрадання. До таких 
слід віднести нецільове використання бюджетних коштів, незаконні витрати, а також шахрайство із тендерними закупівлями та заволодіння 
бюджетними коштами.
Ключові слова: шахрайство, фінансове шахрайство, бюджетна сфера, фінансове шахрайство в бюджетній сфері, бюджетні кошти.
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Возняк Г. В. Финансовое мошенничество в бюджетной сфере: экономическая сущность и разновидности

Распространение процессов финансового мошенничества в течение последнего десятилетия во всех отраслях экономики приобрело особую зна-
чимость, поскольку эта проблема стала одной из ключевых угроз экономической безопасности нашей страны. Поэтому отыскания методов 
выявления, противодействия и нейтрализации угроз национальной безопасности государства, вызванных последствиями финансового мошенни-
чества, является своевременным направлением научных изысканий. В этом смысле бюджетная сфера является придирчивым объектом внимания 
мошенников, актуализирующим озвученную проблему.Целью исследования являются обоснование теоретических основ финансового мошенни-
чества в бюджетной сфере, анализ и систематизация его видов, определение направлений противодействия.Выяснена сущность понятия «фи-
нансовое мошенничество», обосновано авторское видение понятия «финансовое мошенничество в бюджетной сфере», которое раскрывается с 
позиции комплексного подхода и максимально интегрирует взгляды ученых. Предложено толковать данное понятие как допущенные нарушения 
законодательства и бюджетной дисциплины с целью получения собственной выгоды или третьих лиц, которые привели к потере / или недополу-
чению средств в бюджет и хищения государственного и коммунального имущества. Определены методы осуществления финансового мошенни-
чества в бюджетной сфере и особенности проявления. Приведены его элементы, к которым предложено отнести: цель осуществления, область 
возникновения и широту охвата. Предложена типология финансового мошенничества в бюджетной сфере. Отмечено, что наиболее распро-
страненными видами финансового мошенничества в бюджетной сфере является мошенничество с целью завладения бюджетными средствами 
и нарушения бюджетного законодательства без признаков хищения. К таким следует отнести нецелевое использование бюджетных средств, 
незаконные расходы, а также мошенничество с тендерными закупками и завладение бюджетными средствами.
Ключевые слова: мошенничество, финансовое мошенничество, бюджетная сфера, финансовое мошенничество в бюджетной сфере, бюджетные 
средства.
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Поглиблення процесів глобалізації, розвиток 
інформаційного суспільства, дистанційні 
сервіси, активне використання новітніх тех-

нологій в різних галузях економіки тощо обумовили 
виникнення специфічного напряму недобросовісної 
діяльності окремих осіб (чи спеціально організова-
них груп), яка спрямована на посягання на власність, 
розкрадання чи заволодіння чужим майном, шляхом 
обману чи зловживання довірою. З кожним роком 
все важче назвати сферу, де б прояви шахрайства 
були непомітними. Це і мережа Інтернет, і банківська 
система, і страхування, і підприємницький сектор, 
і  пересічні громадяни. Шахрайство у фінансовій сфе-
рі – це тема, яка впродовж останнього десятиліття не 
сходить зі шпальт світової преси та експертних до-
сліджень. Було б неправильно думати, що під ризик 
шахрайських схем потрапляють всі, окрім публічних 
фінансів чи бюджетної сфери. Вітчизняна практика 
свідчить, що кошти бюджетів різних рівнів є при-
вабливим об’єктом уваги фінансових шахраїв, а зло-
чини в цій сфері посідають значну частку в структурі 
економічної злочинності. 

Справедливості заради слід зазначити, що про-
блематика фінансового шахрайства в Україні здебіль-
шого є предметом наукових пошуків у юриспруден-
ції, тоді як фінансова наука «стримано» торкаєть-
ся цієї теми, і це – незважаючи на значні негативні 
фінансово-економічні наслідки для суспільства. За-
значене може свідчити про брак досліджень, особли-
во концептуального характеру, присвячених обґрун-
туванню змісту, видів, фінансового шахрайства, фор-
муванню системи протидії тощо. Тому дослідження 
фінансового шахрайства, особливо в такій чутливій 
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Voznyak H. V. Financial Fraud in the Budget Sphere: Economic Essence and Varieties

The spread of financial fraud processes over the past decade has taken on a special significance in all sectors of the economy, as it has become one of the major 
threats to our country’s economic security. Therefore, finding methods to identify, counter and neutralize threats to the national security of the State caused by 
the consequences of financial fraud is a contemporary direction of scientific research. In this sense, the budget sphere is a picky object of attention of fraudsters, 
thereby actualizing the mentioned problem. The research is aimed at substantiating the theoretical bases of financial fraud in the budget sphere, analyzing 
and systematizing its types, determining the directions of counteracting. The essence of the concept of «financial fraud» is clarified, the author’s own vision 
of the concept of «financial fraud in the budget sphere» is substantiated, which is disclosed from the position of comprehensive approach, with integration of 
the views of scientists as much as possible. It is proposed to interpret this concept as violations of legislation and budgetary discipline in order to obtain own 
benefit or benefit for third parties, which led to the loss / or lack of funds in the budget and theft of public and communal property. Methods of financial fraud 
in the budget sphere and features of manifestation are defined. Its elements are presented, whereto is suggested to include: implementation purpose, origin 
area, and breadth of coverage. A typology of financial fraud in the budget sphere is proposed. It is noted that the most common types of financial fraud in the 
budget sphere are fraud in order to seize budget funds and violation of budget legislation without signs of theft. These include misuse of budget funds, illegal 
expenditures, as well as fraud with tender purchases and the seizure of budget funds.
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сфері, як бюджетна (враховуючи нестабільність ві-
тчизняної економіки, обумовлену дією низки чинни-
ків як внутрішніх, так зовнішніх), ідентифікація його 
видів, а отже, і окреслення напрямів протидії є акту-
альним та своєчасним. Зазначене вище актуалізує об-
раний напрям наукового пошуку.

Питання дослідження фінансового шахрай-
ства, вдосконалення способів і методів виявлення 
та запобігання в різних сферах діяльності є пред-
метом науково-практичних пошуків як зарубіжних, 
так і вітчизняних учених. Так, у вітчизняній науковій 
думці питання фінансового шахрайства, класифіка-
ції його видів і розроблення заходів протидії до-
сліджуються в працях Бурої О., Добровольської  І. 
[1]; причини виникнення фінансових маніпуляцій та 
масових спекуляцій обговорюються в  роботі Сах-
невич С. [2]; способи захисту громадян від шахрай-
ських схем у  формі фінансових пірамід напрацьо-
вано експертами [3]. 

Проблеми регулювання шахрайства на фінан-
сових ринках і відшукування різних поведінкових 
конструкцій запобігання кримінальним злочинам [4], 
а також дослідження мотиваційних чинників шахрай-
ства з фінансовою звітністю [5] активно дискутують-
ся зарубіжними вченими.

Водночас аналіз наукової літератури не дає під-
став стверджувати про «широку» обговорю-
ваність порушеної проблематики у фінансовій 

науці, окрім того, видається, що питання шахрайства 
у бюджетній сфері на сьогодні не є достатньо вивче-
ними, а отже, вони потребують додаткового дослі-
дження. 
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Метою  статті є  обґрунтування теоретичних 
засад фінансового шахрайства в бюджетній сфері, 
аналіз і систематизація його видів, окреслення на-
прямів протидії.

У цілях даного дослідження видається за доціль-
не визначитися із розумінням сутності понять 
«фінансове шахрайство» та «фінансове шах-

райство в бюджетній сфері». Так, великий тлумач-
ний словник сучасної української мови трактує шах-
райство як: а) хитрий і спритний обман; крутійство; 
ошуканство; б) заволодіння індивідуальним майном 
громадян або набуття права на майно шляхом обману 
чи зловживання довірою» [6, с. 1615]. Щодо сутнос-
ті «фінансове шахрайство», то порівняльний аналіз 
підходів засвідчив, що вітчизняна наука послугову-
ється такими тлумаченнями, як: а) вид економічного 
шахрайства, спрямованого на розкрадання чужого 
майна або придбання права на чуже майно шляхом 
обману або зловживання довірою у сфері відносин 
з  формування, розподілу і використання фінансових 
ресурсів суб'єктів економічних відносин [1]; б) сис-
тема взаємопов’язаних суспільно небезпечних діянь, 
спрямованих на розкрадання чужого майна чи набут-
тя права на майно шляхом обману або зловживання 
довірою у сфері відносин, урегульованих нормами 
фінансового права з приводу формування, розподі-
лу, перерозподілу та використання фондів грошових 
фондів (фінансових ресурсів) держави, суб’єктів гос-
подарювання та фізичних осіб [7, с. 97]; в) криміналь-
но карані дії у сфері грошового обігу, такі як обман, 
зловживання довірою, підроблення, переведення 
безготівкових грошових коштів державних і гро-
мадських організацій в готівкові доходи, отримання 
незаконного прибутку від приховування фактичних 
доходів і несплати податків, фальсифікації облікових 
і розрахункових платіжних документів, отриман-
ня незаконного прибутку від виплати занижених та 
отримання завищених відсотків за операціями креди-
тування, страхування, збереження грошових коштів 
або від фінансових угод між громадянами [8, с. 19–
20]; г) умисні дії особи (юридичної, фізичної) чи кола 
осіб, які призводять до порушення норм чинного за-
конодавства України, з метою отримання доходу, благ 
тощо [9, с. 128].

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що біль-
шість дослідників (з думкою яких можна погоди-
тись) схильні: а) розглядати фінансове шахрайство як 
протиправні діяння, які спрямовані на розкрадання 
майна чи зловживання довірою у сфері фінансово-
кредитних відносин з метою отримання вигоди / 
доходу / благ; б) вбачати кримінально-правовий під-
текст фінансового шахрайства як певний склад зло-
чину, за який передбачено певну відповідальність 
згідно з Кримінальним кодексом України. Серед при-
чин виникнення шахрайських схем фахівці найчасті-

ше виокремлюють: довіру, жадобу легкого збагачен-
ня, а також низький рівень фінансової грамотності 
громадян, їх небажання навчатися і розумітися на 
фінансово важливих речах [10, с. 116]. 

Поняття «фінансове шахрайство в бюджетній 
сфері» у фінансово-економічній літературі не є уста-
леним, однак у цілях даного дослідження становить 
значний науковий інтерес, а тому надалі увагу буде 
приділено саме обґрунтуванню концептуальних за-
сад цього поняття та авторській позиції розуміння 
його сутності, видів і їх характеристик.

Як відомо, бюджетну сферу формують галузі  
(а це і охорона здоров’я, освіта, ЖКГ, соціальний за-
хист і соціальне забезпечення АПК, оборонний комп-
лекс, енергетика й ін.), що фінансуються за рахунок 
коштів бюджетів різних рівнів (державний / місцеві). 
Формування, розподіл та ефективне використан-
ня бюджетних коштів – запорука функціонування 
бюджетної сфери, забезпечення її життєдіяльності, 
а отже, і створення умов макроекономічної стабіль-
ності. Порушена проблема набула особливої ваги 
в  Україні впродовж останнього десятиліття, вна-
слідок того, що криміналізація економіки (яка тісно 
пов’язана із фінансовим шахрайством) стала однією із 
домінуючих загроз для економічної безпеки країни. 

На наш погляд, розуміння сутності поняття «фі-
нансове шахрайство в бюджетній сфері» неможливо 
розглядати відокремлено від «економічного шахрай-
ства», позаяк воно є одним із напрямів та складовою 
останнього. Інакше кажучи, це частковий випадок. 
Сучасні дослідники «економічне шахрайство» трак-
тують як «…самостійне, яке самодетермінується та 
розвивається, кримінологічне явище, що складається 
із сукупності однойменних злочинів, що посягають на 
майно індивідуальних підприємців, юридичних осіб, 
публічних утворень, а також великої групи людей, 
вчинених у сфері підприємницької, господарської та 
іншої економічної діяльності або під її прикриттям» 
[11, с. 28]. 

Досліджуючи теоретичне підґрунтя фінансо-
вого шахрайства в бюджетній сфері, слід та-
кож вказати і на європейську практику. Так, 

Конвенція про захист фінансових інтересів європей-
ських співтовариств [12] розглядає фінансове шах-
райство окремо за видатками і окремо за доходами. 
Шахрайство в частині видатків – це навмисна дія 
або бездіяльність, що стосується: використання або 
надання неправдивих, неправильних або неповних 
заяв або документів, що мають наслідком незаконне 
привласнення або неправомірне утримання коштів 
із загального бюджету Європейських співтовариств 
або з  бюджетів, управління якими здійснюється Єв-
ропейськими співтовариствами або від їхнього імені; 
нерозголошення інформації у порушення конкретно-
го зобов’язання, що призводить до таких самих на-
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слідків; неправомірного використання таких коштів 
для інших цілей, ніж ті, для яких вони були призна-
чені. Шахрайство в частині доходів  – це будь-яка на-
вмисна дія або бездіяльність, що стосується: викорис-
тання або надання неправдивих, неправильних або 
неповних заяв або документів, що мають наслідком 
незаконне зменшення ресурсів загального бюджету 
Європейських співтовариств або бюджетів, управ-
ління якими здійснюється Європейськими співтова-
риствами або від їхнього імені; нерозголошення ін-
формації у порушення конкретного зо бов’язання, що 
призводить до таких самих наслідків; неправомірне 
використання законно отриманої вигоди, що призво-
дить до тих самих наслідків [12]. 

Виходячи з наведених міркувань зміст фінансо-
вого шахрайства в бюджетній сфері пропону-
ється розуміти як допущені порушення законо-

давства та бюджетної дисципліни з метою отримання 
власної вигоди чи третіх осіб, що призвели до втрати 
/ чи недоотримання коштів у бюджет і розкрадання 
державного і комунального майна. 

Методи здійснення фінансового шахрайства 
в бюджетній сфері не є унікальними і, як правило, 
«перегукуються» із поширеними в і інших сферах, 
а саме: обман, зловживання довірою, службовим ста-
новищем, примус внаслідок матеріальної чи психоло-
гічної залежності тощо. Серед характеристик фінан-
сового шахрайства в досліджуваній нами сфері варто 
виокремити мету здійснення (заволодіння бюджет-
ними коштами / майном, отримання переваг і  вигід), 
область виникнення (фінансові операції з  бюджетни-
ми коштами, в рамках майнових відносин (державне 
/ комунальне майно) та широту охоплення (розпо-
рядники бюджетними коштами за різними рівнями 
бюджетів, державні підприємства, службові особи 
й ін.). Особливості прояву фінансового шахрайства 
в бюджетній сфері полягають в тому, що не завжди 
можна вчасно виявити й оцінити його масштаби, рів-
но як і  усунути наслідки після виявлення. І  це, на-
справді, важлива проблема, не тільки наукова, але 
і  практична. Адже фінансові шахраї вирізняються 
«інтелектуальною діяльністю», негативні наслідки 
якої поширюються значно швидше, ніж усвідомлю-
ється прагматизм такої діяльності та вживаються за-
ходи її виявлення, протидії та запобігання.

Узагальнення досягнень фінансової науки щодо 
фінансового шахрайства в бюджетній сфері дало змо-
гу навести перелік його видів (рис. 1). Всі вони міс-
тять елемент тиску з боку різного роду обставин, які 
спонукають до шахрайства. 

Найбільш поширеними видами фінансового 
шахрайства в бюджетній сфері є нецільове викорис-
тання бюджетних коштів, незаконні витрати, а також 
шахрайство із тендерними закупівлями та заволодін-
ня бюджетними коштами. Можливі комбінації: неці-

льове використання бюджетних коштів у поєднанні із 
подальшим їх розкраданням. До слова, бюджетні ко-
шти на капітальний ремонт використані на поточний, 
окрім того, спостерігається необґрунтоване завищен-
ня обсягів і вартості таких робіт, частка коштів від 
фінансування яких шляхом обману привласнюється 
службовими особами.

Не менш популярним видом фінансового шах-
райства є розкрадання бюджетних коштів шляхом 
підписання посадовими особами фіктивних актів, на-
дання переваг афілійованим особам через необґрун-
товане відхилення конкурентних заявок для інших 
потенційних постачальників у процесі державних 
закупівель. Цей тип шахрайства набув особливої по-
пулярності впродовж останніх років та пов’язаний із 
проведенням АТО на сході України. Йдеться про те, 
що держава постійно збільшує видатки реформуван-
ня оборонного комплексу країни, а це, своєю чергою, 
посилює ризики вчинення корупційних дій в цій сфе-
рі, бо: тендерні закупівлі менш прозорі (внаслідок 
конфіденційності), а вартість тендерної пропозиції 
часто збільшується (через «роздутий» ланцюг посе-
редників).

ВИСНОВКИ
Таким чином, з огляду на багатоаспектність 

фінансового шахрайства в бюджетній сфері, схильні 
вважати, що економічна сутність цього поняття роз-
кривається із позиції комплексного підходу, котрий 
би максимально інтегрував погляди, запропоновані 
як вітчизняними, так і зарубіжними авторами. На 
наш погляд, фінансове шахрайство в бюджетній сфері 
– це допущені порушення законодавства та бюджет-
ної дисципліни з метою отримання власної вигоди чи 
третіх осіб, що призвели до втрати / чи недоотриман-
ня коштів у бюджет та розкрадання державного та 
комунального майна. Характеристиками такого виду 
шахрайства є область виникнення, широта охоплен-
ня та мета здійснення.

Зважаючи на те, що шахрайство – це проти-
правні діяння, то для бюджетної сфери характерними 
є такі їх види, які здійснюються з метою заволодіння 
бюджетними коштами (розкрадання) та порушення 
бюджетного законодавства без ознак розкрадання. 

Запропонована в роботі систематизація ви-
дів шахрайства в бюджетній сфері є доречною 
з  огляду на подальше наукове осмислення по-

рушеної проблеми та розроблення низки заходів 
щодо мінімізації наслідків цього негативного явища 
та відшукування методів протидії та запобігання, по-
заяк це є передумовою розбудови ефективної фінан-
сової системи країни. Видається, що система проти-
дії фінансовому шахрайству в бюджетній сфері буде 
ефективною за умови злагодженої взаємодії служб 
внутрішнього аудиту, безпеки, юристів, що в підсум-
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ку сприятиме реалізації анти криміногенного потен-
ціалу в бюджетній сфері.                 
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Рис. 1. типологія фінансового шахрайства в бюджетній сфері
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