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ЩОДО ПЩСТАВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Виникнснни інституту тру;юних ІІраноні)·tносин :1у\юІі!Існо нсоGхііL

ністю особи не просто праuювати та зацово.:Jьняти фізіолоrічні потреби 

зацово.:Jьняти при:\tітивні бажання а маючи певні навики та професійні 

в:v~іння отри:v~увати віzшовідне фінансове забезпечення і таким чином 

.JостойІю іспуnати n сучаспо:\tу суспі.1ьстnі. Проте, пе у ncix учаспикіn 
таких nі.JпосшІ благоро.апі та закош1і :\ютиnи, шо й обу:\юnлепо у роботі 
ІШІІаj[КіН 1113Храtістна у сфері ІІраІ[СН~ІаІІІТУН3НН~І. 

СусІІі;ІhНа HCGC:111CI«l ІІІ<lХраі1стна ІІОЛІІ'3Є Н ТОМу. IILO НС:ШІ<ОННО :ш

ВО.1О.LІЇВаЮЧИ чуж:и:\-1 :\-Іайно:\-1 або право:\1 на нього винн:ий спричиняє 

шко.ау праву в.:rшсності потерпі.тюго. Систе:\'1Н:ИЙ ана.1із по .. 1ожень ст. 190 
КК .ао зволяє ствер.ажувати, що го.1овни:\1и кр:итеріям:и, які визначають, 

а також пі.аnишують суспі.:rІьпу пебезпеку шахрайства, с: а) розмір заnда

пої ~шйпоnої шкоди; б) наяnність співучасті та її nи.аи; n) спеuифічпий 
<:ІЮ<:і()- ІІІ.І~ІХО\1 НС3<lКОННИХ ОІІСр3ІІіі1 3 НИІ<ОрИ<:ТаНН~Н1 СJІСКТрОННО

о6чи<:;ІЮН3.ІhНОЇТСХНіІ<И.lІJ 

Похі,:LІІі ІІравові,:LІІО<:И І Н1, ll<l Ві il \11 і ІІУ Ві il труіЮВИХ. \113 ЮТІ, J(O 110\11 і ЖІІС 

3на•rсню1. Такі ні;Lносини Н3аt;vтоІтон'и3ані та tвапюо6умон.Існі, ОіLнак 

І ІрИ l(hOMY І·ЮЮ1 НС t: tЩНі.tКОНИ\1И 3а СНОЇ\tІ j\1icTOHI1\t1 нанантаЖСННИ\tІ та 

суб'СКПШІПГ'іІ CK.Тia,;JO~f. 
С .. 1ід звернути увагу на правові.аносини, шо пере.аують трудовим, 

адже ..10 того як розпочати шrконюшя роботи, пеобхілюю с її потеп

uійна паяnпість. що у:иожлиn.1юсться лише ш.lЯХО:\І nступу до праnо

nідпосип зайнятості або праuеn.1аштуnашш, тобто ..10 тих ni.JIIOCИII. які 
IІCpCiLYIOTh \ЮЖ..ІІИНОVІУ НИНИКНСННЮ 1]1у;LОНОП) ІІраНОНЩНОІІІСНН~І та 

НІІ;Н1Ні.tКПh на НІННі.tЧСНН~І tіОІ'О 3\ІЇСТУ Н VІai1GyTHh0\1y. 

Ск.1а.аний во .. 1ьовий акт прохолпь кі .. 1ька етапів: 1) спонукання ..10 
з.Jійснення во .. 1ьового акту; 2) визначення мети дії; З) знаходження ко
штів, необхі.Jних для досягнення нюtіченої мети; 4) намір з.Jійснити 
,::rапу .аію; 5) рішеппя nикапати .аію; 6) no.1ьone зуси.1.1я, поn'я:шпе з <<бо
ротьбою>> мотиnіn; 7) прийняття рішеппя- nи:шачення .1інії паnедіп

ки Н СІПуаІ~іЇ НСНИ3Н3ЧСНОСТЇ, J·tii1, }ІКі НіШНИХ УVІОН3Х МОЖУТЬ І ІрІІНССТИ 

Ж) GажаноІ'О рс3у .. Іьтату; Х) никонанни іLЇЇ і і1оІ'О Іюточнс корсІ·унаНН}І. 

r2, с. 401. Мотиваuія З.lОЧИННОЇ пове.аінки СК.lадається із .авох етапів
фор:\'1ування :\1отиву та його реа .. 1ізаuії. Мотивуючий вп .. 1ив на вчи
нення шахрайства на,::rалі ро6 .. 1ять самі потреби, прІРІО:\'1У в основно:\1у 
матеріальні. Пере.а особою, яка ycni.ao~tи.1a, що задоnо .. 1еппя її потреб 
мож.тпшо ті..1ьки за ,::rопш.югою майпоnих б .. 1аг, шпшкають ,::rna nаріапти 
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ниріrrrсню1 rrpoGJrcvrи: ()і[Сржати r~i GJrar'a :шконниvr rrr;r~rxoм aGo ж jJІО
чинниvr. [Зj 

В rrporr,cci у~шгалhнснюІ rrрактики та н рс3)СІhтаті аналіjу науконих 
кри:vІіна.1істи~rних ;::юсліджень безумовну необхідність станошпь роз

робка окремої кри:міна.1істичної методики при розс.1ідуванні шахрай

ства у сфері праuев.1аштувашrя. Ві;:rпраrшою точкою, в процесі такої ро

боти, с визпачешrя оспошшх критеріїв к..1асифікації шахрайства у сфері 
працевлаштуваrшя, які в по;:rальшому використовуватимуться в проuесі 

р(нробки таких 3ЖJчинін та мспщики ро3с.rію/наНН}І. 

,!l,or~i.Іrhнo rrілтримати ІІ(НИrr.ію тих нчсних. ~rкі н оснону крr1міналіс

тичної к..1асифікації злочинів покладають криміна.1ьно-правові пі;:rста

ви та враховують при uьому кримінально-значущі ознаки. 

Щоб виділити критерії (пі;:rстави) к..1асифікації необхідно проана.lі

Jувати модель uісї J.1очиrшої дія.1ьrюсті. 

РоJпочшrаючп wочшші дії, особа створ юс П модель у своїй свідомос
ті, р(вроGшrЕ схеми ІІронс}(снни шахрайсhкої оrrсрації. нжинає орr·ані3а

ІІ,іі1них t-i ТСХНіЧНИХ 3aX(1;LiH, СІІрИ_\ЮНаНИХ на 3а6С:1ІІСЧСНН~І \10ЖJІИНОСТі ЇЇ 
практ:ичної реа.1ізації. [4] З метою ;:rосягнення наміченої ці1і шахрай по
винен про;:rумати всі необхідні компоненти злочину, зокрема: учасників 

(їх кі.1ькість, із врахуванням особистих фізіологічних характеристик, роду 

та територіальної припа.1ежності та інших якостей необхідних при nчи
ненпі зазпачепого способу шахрайства), nилrачаючись iJ об'скто:м шо
чину, тоGто ІІ,С ()y;LC фі:Н1ЧІlа осо()а (шахраЙСТВО ВЧИІІИТИМСП)С~І ІНШІХОМ 

oGмarry ЧИ JJІОВЖИІШІІШІ }(ОВірою ІlОТСІЩіЙІЮІ'О ІІраціВІІИКа poGOTO}(aB
I~CI\1, або ж трстhою стороною) чи юриюРrна особа (rrrахрайспю нчинs.:r

тимстhси rІr;rихом оGману rrі;lrrриємстна, устанони, орІ'ані:1аІ~ії «начсGто» 

11ра1~інником) і Gсjумонно юнначити rrpc;rvrcт Іrос~ІІ'аннs.:r, 1110 rrpи ;шному 
виді з.1очинів частіше всього становлять грошові кошти. 3вичайно ж зло

~шнuю необхідно визначити спосіб вчинення з.1очину та місце, ;:re бу;:rуть 
Jдійспюnатись ;:rії пов'язані iJ шахрайство11 в сфері працеn.,1аштуnашrя. 

Відпові;:rrю дані класифікатори мають беJумошrе лrачеrшя при ро3-

робці криміпапіетичної методики розслідуnашrя шахрайстn у сфері пра
ІІ,с н;rа Ін тунанни та ні ;ri rранати мутh наж;r ин у рш1 h н r ro;rct.І hІІІ их pojpoGкax. 
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