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У цій статті проведено розробку спільних 
заходів боротьби з шахрайством. До того ж 
слід взяти до уваги, що за своєю суттю такі 
заходи збігаються із загальними заходами 
боротьби зі злочинністю взагалі і, відповід-
но, добре вивчені або вимагають виконання 
нових фундаментальних досліджень. У цій 
науковій статті розглядаються лише спе-
ціально-кримінологічні заходи запобігання 
шахрайства, що вчиняються організованою 
групою.
Ключові слова. Шахрайство, спеціально-

кримінологічні заходи, організована група, за-
побігання.

Стан дослідження
У спеціальній юридичній літературі 

дослідженню шахрайства приділено до-
статньо уваги. Наукові основи в розробці 
теоретичних аспектів шахрайства були за-
кладені у працях А.Б. Блага, В. О. Гацелюк, 
В. П. Головіна, О.М. Гумін, О. М. Джужа, 
О. М. Заєць, О. Г. Колб, І.М. Копотун, 
О. В. Курман, А.В. Микитчак, В. Р. Мойсик, 
О.Л. Мусієнко, Т. А. Пазинич, В. М. Попо-
вич, К.Л. Попов, В.П. Сабодиш, А. В. Сав-
ченко, О.В. Смаглюк, Л. М. Стрельбицька, 
О. В. Таран, К.О. Чередник, В. В. Чер-
нєй, Г. М. Чернишов, С. С. Чернявський, 
В. І. Шакун, В. Ю. Шепітько та ін. 

Метою цієї статті є дослідження спеці-
ально-кримінологічних заходів запобіган-
ня шахрайства, що вчиняється організова-
ною групою.

Виклад основного матеріалу
Розглядаючи спеціальне запобігання 

як діяльність правоохоронних органів та 
інших суб’єктів профілактики, спрямовану 
на усунення причин та умов, що зумовлю-
ють вчинення різних кримінальних право-
порушень, важко погодиться з його зведен-
ням до запобігання конкретного виду кри-
мінального правопорушення або до психо-
логічного впливу.
Якщо загальносоціальна профілакти-

ка орієнтована на оптимізацію соціальних 
процесів, а запобігання кримінальних пра-
вопорушень сприймається як «побічне» 

Постановка проблеми
Спеціально-кримінологічне запобіган-

ня кримінальним правопорушенням пе-
редбачає комплекс заходів, які здійсню-
ються з метою усунення криміногенних 
детермінант, що сприяють його вчиненню. 
Одразу слід зазначити, що перед безпосе-
реднім вчиненням кримінального право-
порушення зазвичай триває достатньо до-
вгий процес формування особи злочинця, 
його антисоціальних поглядів, інтересів, 
які надалі виступають причиною злочинної 
поведінки. Так само перед вчиненням кри-
мінального правопорушення триває етап 
формування злочинного умислу, у процесі 
якого особа ставить перед собою конкрет-
ну злочинну мету, визначає шляхи її досяг-
нення, уточнює деталі або навіть складає 
план його вчинення.
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явище, що супроводжує поліпшення со-
ціального клімату, то спеціально-криміно-
логічні заходи спочатку спрямовані на бо-
ротьбу зі злочинністю, виявлення, мініміза-
цію та усунення її причин та умов.
Зважаючи на кримінологічну неодно-

рідність кримінальних правопорушень, що 
входять до категорії організованого шах-
райства, було б помилково говорити про 
наявність універсальної моделі їх запобі-
гання.
У зв’язку з цим вважаємо за можливе 

оцінити загальну стратегію його запобі-
гання та визначити тактику профілактики 
окремих видів організованого шахрайства.
Серед стратегічно важливих заходів за-

побігання шахрайству, що вчиняється ор-
ганізованими групами, необхідно виділити 
такі:

- спостереження, оцінка та статистич-
ний вимір організованого шахрайства. Як 
зазначають експерти, на результативність 
запобіжної діяльності впливають недоліки 
її інформаційного забезпечення. Зокрема, 
не можна визнати повним первинний об-
лік групових злочинів, а також осіб, при-
четних до організованого шахрайства. У 
статистиці відображається участь особи в 
злочинній групі, активність її злочинної 
діяльності, але не враховуються раніше 
вчинені ним злочини в складі організо-
ваної групи, тоді як саме ця інформація 
впливає на оцінку стійкості організованої 
злочинності. Щодо учасників злочинного 
формування, які раніше вчиняли групові 
злочини, повинні бути розроблені осо-
бливі заходи профілактики, спрямовані 
на запобігання їх входженню до нових 
груп.
На спеціалізовані відділи із запобіган-

ня організованій злочинності слід покласти 
також обов’язок виявляти, ставити на облік 
та здійснювати нагляд за особами, раніше 
засудженими за шахрайство. Крім того, 
слід проводити облік осіб, які перебувають 
у злочинних формуваннях або причетних 
до їх діяльності. Цей захід матиме як інфор-
маційне, так і попереджувальне значення, 
оскільки враховані особи будуть обізнані в 
тому, що за ними ведеться спостереження 
[1, с.160];

 створення на основі аналізу кримі-
нальної обстановки та умов, що об’єктивно 
перешкоджають здійсненню організовано-
го шахрайства. У цьому напрямку заслуго-
вує на увагу організація фінансового моні-
торингу за діяльністю суб’єктів господарю-
вання, що перебувають у групі криміноген-
ного або віктимогенного ризику; контроль 
за операціями з грошима, особливо з вико-
ристанням офшорних компаній, створення 
порталів правової допомоги жертвам шах-
раїв; розробка інформаційних листів з опи-
сом сучасних схем шахрайства та ін.;

 обмін інформацією, що є в право-
охоронних органах, про криміногенні фак-
тори з недержавними та іншими органами, 
громадськими організаціями;

 технічна та інформаційна оснаще-
ність підрозділів, що займаються бороть-
бою з організованою злочинністю;

 підвищення ефективності роботи 
правоохоронних органів щодо виявлення 
та розслідування організованих злочинів.
Як відомо, якість роботи правоохорон-

них органів залежить від того, наскільки 
вони мобільні та інтегровані, який профе-
сійний рівень їх співробітників, як постав-
лена координація та взаємодія між ними та 
іншими правоохоронними органами.
Розгляд діяльності правоохоронних ор-

ганів як суб’єктів профілактики організо-
ваних шахрайств слід розпочати із групи 
заходів, вкладених в усунення негативного 
впливу зовнішніх чинників.
Ґрунтуючись на результатах проведено-

го дослідження, Окружко В.Ю. пропонує 
наступний комплекс таких заходів: пошук 
нових, ефективніших видів індивідуально-
го на учасників злочинів з корисливої орі-
єнтацією; індивідуалізація профілактики з 
урахуванням витоків, установок та специ-
фіки механізму корисливої поведінки; ко-
ригування принципів профілактичної ді-
яльності; розробка методики профілактич-
ного впливу на осіб, які мають корисливу 
орієнтацію та ін. [2, с.48].
Результати дослідження показали, що 

основною проблемою профілактики шах-
райств є відсутність необхідної спеціалі-
зації підрозділів МВС при організації та 
здійсненні профілактики злочинів, серйоз-
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ною проблемою є також слабка взаємодія 
між суб’єктами профілактики, а також від-
сутність єдиного координуючого органу та 
ефективної системи контролю за виявлен-
ням та розслідуванням організованих зло-
чинів.
Ефективному запобіганню шахрайства, 

скоєного в складі організованої групи, 
сприяє зміцнення кадрового складу, ре-
тельний відбір фахівців, оцінка кваліфіка-
ції та рівня професіоналізму працівників та 
оперативне виявлення фактору корупції. 
Для запобігання професійній деформації 
працівників правоохоронних органів слід, 
серед іншого, підвищувати рівень їхнього 
матеріального благополуччя за рахунок 
збільшення розміру зарплати та надання 
соціальних пільг.
Важливим напрямом у запобіганні ор-

ганізованому шахрайству мають стати за-
ходи, спрямовані на покращення контактів 
правоохоронних органів із засобами масо-
вої інформації. Інформування населення 
про найпоширеніші прийоми шахрайства 
має стати одним із найважливіших напря-
мів співробітництва [3, с.293].
Про користь, яку приносить така вза-

ємодія, та рекомендації співробітникам 
поліції щодо взаємодії зі ЗМІ говорив ні-
мецький криміналіст В. Гай у своїй роботі 
«Попередження злочинів». Ніякі інститути 
не є настільки ефективними у сфері осві-
ти громадськості, як ЗМІ, які, безумовно, 
впливають на суспільну свідомість.
Проте пресцентри правоохоронних та 

судових органів обмежуються тим, що по-
відомляють скупі статистичні відомості або 
інформацію про конкретні події та факти 
злочинної діяльності без необхідних ко-
ментарів. 
З урахуванням неоднорідності органі-

зованого шахрайства слід розглянути низ-
ку профілактичних заходів, виділених на 
основі специфіки окремих видів:

- кримінологічне запобігання організо-
ваного шахрайства в побутовій сфері;

- профілактика шахрайства в кредитно-
фінансовій сфері;

- профілактика шахрайства у сфері під-
приємницької діяльності. 

Запобігання побутового шахрайства, 
що здійснюється організованими групами, 
крім зазначених вище заходів, включає:

- здійснення заходів, спрямованих на 
інформування населення (особливо непо-
внолітніх та пенсіонерів) про способи та 
прийоми здійснення побутового шахрай-
ства, адреси та телефони правоохоронних 
органів, правозахисних організацій та 
служб довіри;

- облік та нагляд за особами, які рані-
ше вчиняли злочини в складі організованої 
групи або злочинного організації, а також 
за особами, раніше засудженими за шах-
райство.
У рамках профілактики фінансового 

шахрайства слід приділити особливу увагу 
наступним завданням:

- зміцнення взаємодії держави та фі-
нансових установ у сфері виявлення фактів 
здійснення незаконних фінансових опера-
цій; створення цілодобового багатоканаль-
ного нагляду за операціями в режимі ре-
ального часу, запровадження системи бло-
кування сумнівних операцій;

- підвищення ефективності роботи по-
даткових та інших контролюючих органів 
щодо виявлення «фінансових пірамід»;

- запровадження загальної для всіх фі-
нансових організацій та державних фі-
нансових установ інформаційної системи 
виявлення ознак шахрайства в каналах 
дистанційного обслуговування, картково-
го, кредитного та внутрішньобанківського 
шахрайства [4].
Серед спеціально-кримінологічних за-

ходів запобігання комп’ютерного шахрай-
ства слід виділяти:

- створення спеціалізованих центрів 
збору та аналізу інформації про факти шах-
райства в Інтернеті. Діяльність подібних 
організацій повинна бути орієнтована не 
стільки на констатацію злочинних пося-
гань, скільки на вироблення дієвих профі-
лактичних заходів [5, с.15];
Одним із напрямків діяльності цих цен-

трів мають стати збір інформації про потен-
ційно небезпечні об’єкти та їх блокування;

- організація підбору, навчання та ін-
структажу працівників служб комп’ютерної 
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(інформаційної) безпеки суб’єктів господа-
рювання;

- впровадження програми навчання 
громадян основам комп’ютерної безпеки 
під час виробництва фінансових операцій 
через інформаційні мережі, спілкування в 
соціальних мережах та ін., інформування 
через ЗМІ про нові види комп’ютерного 
шахрайства;

- розробка та використання спеціально-
го програмного забезпечення, у тому числі 
антивірусних програм або програм іденти-
фікації користувача;

- розширення системи спеціалізованих 
відділів, що займаються комп’ютерними 
злочинами, та формування єдиної держав-
ної бази Інтернет-шахраїв.
Спеціально-кримінологічна профілак-

тика шахрайства у сфері підприємницької 
діяльності має включати:

- створення механізму оперативного ре-
агування на шахрайство у сфері підприєм-
ницької діяльності через блокування акти-
вів шахрайських компаній та зупинення їх 
діяльності;

- ведення податковими органами інфор-
маційної бази про підприємців, раніше су-
димих за шахрайство, та зазначення таких 
відомостей у виписці з ЄДРЮО;

- розвиток системи громадських порта-
лів, що ведуть реєстр неблагонадійних гос-
подарюючих суб’єктів.
Як зазначають фахівці, найбільші вікти-

мологічні ризики мали інвестиційні про-
єкти, капітальне будівництво, закупівельна 
діяльність, фінансові операції, збут готової 
продукції, логістика та транспортні послу-
ги, операції з готівкою та благодійність. На 
рівень віктимності підприємств впливали і 
такі фактори, як наявність довгострокової 
стратегії розвитку бізнесу, розмір компанії 
(чим вона менша, тим вищі ризики), орієн-
тація на зовнішній ринок, кількість виявле-
них раніше корпоративних злочинів та ін. 
Як заходи протидії корпоративному 

шахрайству слід назвати:
- створення чи оптимізація діяльності 

існуючих на підприємстві служб економіч-
ної безпеки;

- вдосконалення роботи служби вну-
трішнього аудиту;

- перевірка даних про співробітників 
при влаштуванні на роботу;

- повідомлення до правоохоронних ор-
ганів про факт корпоративного шахрайства 
та притягнення винного до кримінальної 
відповідальності. 
Загальну стратегію спеціально-кримі-

нологічного запобігання організованого 
шахрайства становлять такі заходи: удо-
сконалення системи статистичного аналі-
зу: доповнення офіційної статистики дани-
ми про осіб, які раніше вчиняли злочин у 
складі організованих груп або злочинних 
організацій; організація фінансового мо-
ніторингу за діяльністю суб’єктів господа-
рювання, що перебувають у групі ризику; 
контроль за операціями з грошима оф-
шорних підприємств, створення порталів 
правової допомоги жертвам шахраїв; роз-
робка інформаційних листів з описом су-
часних схем шахрайства та ін.; технічна та 
інформаційна підтримка підрозділів, що 
займаються боротьбою з організованою 
злочинністю; підвищення ефективності 
роботи правоохоронних органів щодо ви-
явлення та розслідування організованих 
злочинів.
Тактичні заходи протидії організовано-

му шахрайству диференціюються залежно 
від спрямованості та кримінальної спеціа-
лізації злочинних груп. Серед них виділя-
ються: кримінологічне запобігання орга-
нізованого шахрайства в побутовій сфері; 
профілактика шахрайства в кредитно-фі-
нансовій сфері; запобігання комп’ютерного 
шахрайства; профілактика шахрайства у 
сфері підприємницької діяльності, запобі-
гання корпоративному шахрайству.
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SUMMARY 
Changes in the political, economic and cultural 

spheres of Ukrainian society are intensifying the trans-
formation of organized crime and changing the nature 
of its feedback to public institutions. In the current 
situation, the priority of the policy should be to combine 
economic, organizational and legal resources in the 
direction of combating organized crime, and especially 
organized fraud as its most latent and actively develop-
ing type.

Reducing the prevalence of fraud and reducing 
its severity, as shown by world and national experience, 
can not be achieved only through criminal punishment, 
as such measures can not eliminate social (primarily 
socio-psychological) causes and conditions of fraud. 
The fi ght against fraud can be effective only if it is 
comprehensive.

In this article, joint measures to combat fraud were 
developed. In addition, it should be taken into account 
that at its core such measures coincide with general 
measures to combat crime in general and, accordingly, 
are well studied or require the implementation of new 
fundamental research. In this scientifi c article, only 
specifi c criminological measures to prevent fraud com-
mitted by an organized group are considered.

Speaking of special criminological prevention of 
organized fraud, it is important to keep in mind that 
fraudsters are the most intelligent representatives of the 
criminal environment, skillfully adapt to conditions by 
changing and improving ways of committing crimes. 
In criminology there is no common opinion on the con-
tent of special criminological prevention. Depending 
on the chosen criterion, it is defi ned as «the activities 
of law enforcement agencies aimed at identifying the 
causes and conditions of crimes»; «A system of measures 
aimed at identifying and eliminating specifi c causes 
and conditions, as well as to prevent the commission 
of crimes by specifi c individuals»; «Psychological and 
educational impact on persons prosecuted», etc.

Key words. Fraud, special criminological mea-
sures, organized group, prevention.
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