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Фінансові  п іраміди найчастіше виникають і  

набувають масштабного поширення

у часи економічних криз

постраждали в ід 

фінансових пірамід на пострадянському 

просторі  за останні  10 років

35 000 000 осіб

Фінансові піраміди



 Низький рівень фінансової грамотності населення

 Прагнення заробити великі гроші без зусиль

 Відсутність правового регулювання

Причини розповсюдження фінансових пірамід



Ознаки фінансових пірамід

ФІНАНСОВА 

ПІРАМІДА

Обіцянка високої 
дохідності

Агресивна 

рекламна 

кампанія

Відсутність 

інформації щодо 
джерел доходів

Невеликий розмір 

«стартового 

внеску»



За даними МВС України:

 «Духовне просвітництво»

 «Елітний клуб»

 «Купи-продай»

Види фінансових пірамід в Україні



Особливості сучасних фінансових пірамід

Відсутнє єдине 

місце зберігання 

грошей

Юридичні адреси 

розташовані  у 

кількох юрисдикціях

Застосування сучасних 

комп'ютерних  

технологій 

Маскування під

господарську діяльність

або самовизнання

фінансовою пірамідою

Швидка адаптація діяльності із

залучення коштів до діючого

законодавства та поточної

економічної ситуації



Стаття 1. В Україні забороняється умисне створення

умов для фінансової піраміди, пропонування участі у ній

або залучення (отримання) фінансових активів за

допомогою фінансової піраміди.

Проект Закону України

«Про заборону фінансових пірамід в Україні»

внесений КМУ 03.04.2013 р, реэстр. № 2700 (27.11.2014, реєстр. №  0959)



Стаття 2. Фінансовою пірамідою є будь-які операції з фінансовими

активами (кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги

боргу, що не віднесені до цінних паперів), які здійснюються фізичними

або юридичними особами з метою набуття або можливості набуття

вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів інших

осіб, зокрема без провадження фактичної господарської діяльності.

До фінансової піраміди не належать операції з фінансовими

активами, що здійснюються фінансовими установами під час надання

ними фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону України “Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”
або законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Проект Закону України

«Про заборону фінансових пірамід в Україні»



Профільний комітет: 

Рекомендував ВРУ прийняти за основу законопроект.

ГНЕУ:

За результатами розгляду в першому читанні законопроект може

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та

пропозицій.

Проект Закону України

«Про заборону фінансових пірамід в Україні»

Позиція КМУ:

Забезпечити супроводження законопроекту в рамках реалізації

Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на

ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки



Зарубіжний досвід

Ознаки, що дозволяють почати судове дослідження діяльності будь-якої

компанії на предмет «пірамідальності»:

Тест Koscot (США)

Для звинувачення в пірамідальності, 

достатньо наявності будь-якої з цих ознак

 велика плата за участь в
системі

 обов’язкова закупівля в значних
розмірах при входженні в
систему і великі накопичення
матеріальних запасів продукції у
дистриб'юторів

 введення в оману щодо 
розміру прибутку, який можна 
отримати

 винагорода не ґрунтується 
на продажу продукції 
кінцевим споживачам



Основна причина розповсюдження фінансових пірамід -

низький рівень фінансової грамотності населення

Методи інформаційної протидії:

 Курси і заняття з фінансової грамотності у школах, вищих

навчальних закладах, державних установах тощо

 Інформаційно-роз’яснювальні матеріали у ЗМІ у тісній співпраці з

правоохоронними органами та регуляторами

 Розробка і ухвалення Кодексів стандартів, правил і належних

практик діяльності компаній на фінансовому ринку в межах

відповідних асоціацій

Механізми протидії пірамідам:

інформаційно-просвітницька діяльність



Створена: 23 серпня 2013 року

Засновники – найбільші оператори Форекс-ринку України

Асоціація «Український центр розвитку позабіржових 

фінансових інструментів та технологій» (УЦРФІН)



 Удосконалення нормативно-правового регулювання Форекс-бізнесу в
Україні з урахуванням кращого світового досвіду у галузі фінансових
ринків та торгівлі на міжнародному ринку Форекс, у т.ч. вимог Директиви
ЄС «Про ринки фінансових інструментів» (MiFID) (The Markets in Financial
Instruments Directive);

 Інформаційна протидія компаніям, що використовують на Форекс-ринку
шахрайські та протизаконні схеми, зокрема, фінансовим пірамідам

 Захист інтересів і донесення позиції членів Асоціації до органів державної
влади, регуляторів, експертного середовища та ЗМІ, клієнтів та партнерів
по бізнесу

 Інформаційно-просвітницька діяльність, в т.ч. у сфері фінансової
грамотності

Мета діяльності:

Асоціація «Український центр розвитку позабіржових 

фінансових інструментів та технологій» (УЦРФІН)



Дякую за увагу!

Голова Правління

Асоціації «УЦРФІН»

Олексій Атрощенко

тел: + 38 (044) 200 07 78 
e-mail: association@ucrfin.com.ua
www.ucrfin.com.ua

mailto:association@ucrfin.com.ua
http://www.ucrfin.com.ua/

