
ЧЕРНИШОВ 1; М. 

Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

асистент кафедри криміно.-тоrll та кри:міна.-тьно-виконав•юго права 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАІПИ 

ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА 

Ш axpatiCTIIO ~11< <.:01 (іаJІ hHO-KpИMiHaJI hHC ИНИ ІІІС \іІ(Н-:, ОКрі\1 КОМ 11.-ІСІ<С)' 

інших причин, Г .. lибокі :\Юра .. lьні корені ri, с. 31. Cepe.J: соuіа.:JЬНО-ПСИ
ХО .. lОГЇЧНИХ чинників фінанеового шахрайства важ..1иве :\ticue посідають 
ку .. 1ьтуролоrічні фактори, які в 6і.т1ьшій :v~ipi вп..1ивають на фор:v~ування 
:мора .. lьІю-етичпих пршщипіn, і.Jей, uіппіспих орісптаuії особи. 06:\tап, 
у ro:\ty числі його кри:міпальпо-протипраnпі прояnи, з'яnиnся із пояnою 
сусІІіJІ nет на та є нсні,т('Є\ІН И\І атриGутом ~~ ЮJ(СhІ<ОІ'О існунаню1. З 110~1 ною 

11ринатної шІасності, торІ'іН~Іі та ринктшх ні.іLносин 111axpaticnкi ІІриі1о

ми об:\1ану отри:\1а.1и новий розвиток. 

Фінансове шахрайство - теорепгІНа конструкція, кр:и:\'Іінологічна 

категорія, шо об'є.анує ненаси.1ьницькі кор:ис.1иві посягання на фінан

си .аержаnи, суб'сктіn госпо.аарюnапня та гро~tа.Jян. Американські до

слілшки С. А.1ьбрехт, ;Jж. Вепц та Т. Уілья~tс nі.Jмічають зошІішпі та 
ннутрі111ні СІ<JІаіюні 111ахраtіетна. Ви:1наючи тиси чі рі3них с1юсо6ін ІІІах

раі1стна. но ни нкаJуютn на о6он\13коністn трnох і1оІп оснонних с.Ісмсн

тів, ІІ<ІJИ ІШІОЧИ ЇХ «ТflИІ<УТІІ ИКО\-1 lll<lXpaikTB<l>): J) ТИСК фіІІаІІСОВИХ о6ета
m1Н; 2) \Ю:>tсн1нkтn нчинити та ;юикиі1 •ше rrрихонунати акт rнахраі1стна; 
J) ~щатністn Н~11ІраНіШН1 1110 іІіЮ. ПоріННЮЮ'ІИ ІІІахраіkТНО :1 ІІОЖСЖСЮ 
(..1.1я пожежі також потрібні три еле:,ленти: кисень, па.1юоча речовина, 

відповіzrна те:\'шерат~та), автори зазначають, шо шахрайство :\'rає соuі
а.rІьІю-психологічну приро.Jу [2, с. 34]. 

Низький ріnепь правоnої ку.1ьтури паселення ~ше nе.1ике значення у 

.Jетер:иіпаuії фіпапсоnого шахрайства. Спожиnча i.Jeo.loriя. ку.1ьт мате
ріш1nю1х рсчсіі та Gаr·атстна фактично rrр~нно;r~Ітn;(о іІСІ]JаіШІІ.іЇ vrора .. Іh
них r~інностсtі, р(ВІІонскнжснню соr~іа;rnно-ІІсихо;юІ·ічної устанонки 

на задоволення потреб бу.Jь-якою піною, в тому чис.1і за рахунок ско

єння з.1очинів. Соuіа.1ьна ано~tія тісно пов'язана із правови~t нігі.тІілюм 

насе.1ення, який прояв.1яється у зневазі ..10 законів або у сві.Jомому по
рушенні пор~штишшх приписів. Праnові норми n уяnі частипи членіn 
суспільства втрачають авторитет. адже їх приписи пе zrо:шо.1яють ї~t за
)·rоно .. Іnнити сної 11отрсGи. 

1)1СОJЮІ'ічна кр~на ні;(оGражаєтnс~І на Jростанні фінансоноІ'О ІІІах

райства та інших корисливих з.1очинів. Шахрайство, розкра.аання гро

шових коштів, ухrпення вizr сшшти поzrатків та інші корис.1иві право

порушення фактично стали практикою за.аово.1ення потреб частини 

суспі.:rІьстnа та не заnЖ.Jи отри~tують пегатиnпу оuінку населення. На 
ПСИХО.,lОГіЧІІО~fУ ріnІІі фор~f)'СТЬСЯ образ .,lІО.JИІІИ, ЩО ЖИВе ПИКJІІОЧІІО 
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JІ;ІИ :шлоншІснни нласних матсріалhних 1roтpcG, 11~0 vraє суттt-:ний НІ Іл ин, 

ш:оG;Іино на нсІrонншІітніх та rvroлo;~h. 

Вс.ІІИки~і НІІ;Іин на формунанн~І rvrорсиhно-ку;Іhтурних ІІінностсі1 

особи УІають засоби масової інформації (]МІ), Інтернет, .іІрукована 

література, відеопро.іІукція. Пріоритетом у роботі багатьох 3МІ є ко

мерційний успіх. Тому nибір матеріалів для про.іІажу обумоn .. 1ений по
шуком пайбільш рептабельної інформації. Попу .. 1яри:шuія ку .. 1ьту пажи
nи. кри1Іінальна тематика роJnажа .. 1ьних та докумепта .. 1ьrшх програм, 
<.:канлшІhНІ журншІн:т<.:nкІ роj<.:лщунанн~r ТОІІ(О ста .. Іи r·шrонною темати
кою на тсJІсЄіачснні. Як нкюує ,!l,. О. Тсrrлона. «Н rrpcci і на тслсGачснні 

широко висвітлюються вел:икі розкрадання бюджетнІтх коштів, неза

конний продаж державного та УІунішша .. 1ьного майна за заниженими 
ціпами, діяльність ріJного ро.іІу «фінапсоnих піраУІід», обговорюються 

поnі та перспектиnні схеми шахрайського обману. Шахрайство починас 

сприйматися паселепням як елітарпий nид злочинності, n якоУІу можна 
1 1рш1 ни тисної ро::::у_vюні та артистичні ::~;tіGності>) [3. с. 142]. 

АктушІ nною також є 1 ІpoGJrc_v1a роІ\шнти3ації :1.1rочи нності, 11~0 нсрі;tко 
ПрОЯВЛЯЄТЬСЯ ЯК <<Героїзація і канонізація криміна .. 1ЬНИХ авторитетів>) r 4, 
с. 2021. Як зазначає В. М . .Црьомін, <<криміна .. 1ьна проблеУІатика, що ста
ла однією з найбільш поширених те УІ в різних сферах творчої дія .. 1ьності, 
с культурологічною осrюnою інституа .. 1ізації злочинності» [5, с. 352]. 

На пашу думку, серед об'сктіn культури та мистецтва особливий 

ШІJІИІ) rш осоGистістr, мас rrp(щyкtti~r кitroitt;tycтpiї. Лcмorrcтpatti}t ctroco
Giв ВЧИІІСІІШІ JJІОЧИІІіВ, 11]1ИХОВаІІІШ С.ІІі,І~іВ Й :>аХИСТУ Ві,І~ llC]1CC .. li}LYШliiШl 

ста ютh 1 Іри к;Іа;юм ;~о нтілс ннs.:r їх у рса.т1 nнovry житті. Не HJ(aFOЧИCh ;ю t';І и
Gинноt'о аналіJу Jмісту ху;южніх філhмін, 3Hcpнcvroch ;~о анторитстноr·о 

рс~ітингу ІМІ)В (lпtcn1ct Movic l)atahasc), ~tки~-і форvrуєтnси Йtюсті~-іно 
онов .. 1юється за рахунок онлайн-го .. 1осування кіног .. 1ядачів та ск..1а.іІаєть
ся із 250 кінокартин. Серед усього списку найкращих фі..1ьмів .іІО жанрів 
кримінал (сгіше), трилер (thгilleг), бойоrшк (асtіон), .іІетектиn (шystery), 

nосrший (wаг), фільм жахіn (lюпог), голошюю сюжетпою .. 1іпісю яких с 
насильство та інші злочини. nідносяться майже .iiDi третипи фі..1ьміn (147 
j 250 станом на І ;1иrrнs.:r 2015 р.) [6]. Ссрсл фiJtnvriн iнttrиx жанрін частка 
таких, у ~І ких має місІІС ;rсмонстраціи насилnстна тajaGo iнttr r1x rrршrнін 
кримінальної поведінки, становить УІайже 100 %. Ue підтвер.іІжує спря
мованість комерційної пропозиції та попит ау.іІиторії на кіноринку. 

Отже, n .іІетерміпації фінюrсоnого шахрайства nажлше місuе посіда
ють ку .. 1ьтурологічпі фактори, які фактично становлять uінпіспу орісн
тацію та психологічну осноnу злочшшої .іІіяльпості. 
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ГАРКУША Ю. О. 

11шtіона.ІhН~Ій ~..-нінсрситст «(}.[CChKa юрІ1,L~І·Іна ака .. [С\ІЇИ», 
аснсте1 rт кафелрн крнчі1 rо.Іогії та криміІІШІ r,rю-викщrавчот 1 rрава, <КІІіраrІІ 

СОЦІЛJІЬІІО-ІІСИХОJІОГІЧІІІ ТА ІІСИХОJІОГІЧІІІ ФАКТОРИ 

Н ІVШХЛІІІЗМІ ДІПЮ'МІІІАЦІЇ ЗJІОЧИІІІІОСТІ, ІІОН'ЯЗАІІОЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

На сьопщніІІІніtі іІень неі трамш.іі1ні 3асо6и коVІунікаІ(іЇ нтран1-

_.Jи сною актуа:Іьність. Так, останнім часом соІІіа .. Іьні \1ережі 3аtімають 
о;(нс :1 ;юмінуюч их міс І (h у житті .·І ю;(сіі, а; Іже крі\1 отри манни Gу;Іь-~Ікої 

інформації соціа.:Jьні мережі все бі:Jьше привертають увагу мо:ж...lивіс

тю спі.:Jкуватися. За останні кі.r1ька років ро .. 1ь соuіа.:Jьних мереж різко 
JбLlЬШILlacя . .Цекі.1ька ро кіn то~tу n соuіа .. 1ьпих мережах були Jаресстро
nапі .. 1ише о.цшшuі. а n даний час nажко зпайти .1юдш1у, яка б про них пе 
чуJІа, та не мш1а <<Іі!Іасної стор1нки•>. 

С(щіа:Іьна мережа - 11с ОіІНа 3 наі1Gі.-ІІ:.ІІІ ні;ші)1унаних саі1тін н 

І нтсрнсті ХХІ-1"0 сто:Іітл-І. СоІІіа .. J ьні саііти ста .. І и на;(3Ничаііно ІЮІІУШІрні 

в усьо:\'гу світі, ацже кі.r1ькість соuіа .. 1ьних мереж і он..1айн- користувачів 

росте безперервно кожен цень. Користувачі багатьох соuіа .. 1ьних мереж 
обчис .. 1юються nже ~tі.JІЬЙОІШ:\1И і шодпя ресструються кі1ька .цесяткіn 

поnих користуnачіn [1]. Наприк.1ад, n Україні пайбі.JІЬШ найпопу .. lярні
ша соuіа.1ьпа ~tережа - ue <<\'Kontakte•>, а n усьшлу сnіті - <<Facebook•>. 
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