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Гладкий В.В., аспірант 
Навчально-науковий інститут права ім. князя В. Великого 

м. Київ 
 

ПРАЦІВНИКИ-ШАХРАЇ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЕФЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Починаючи з 1996 р. Асоціація сертифікованих експертів з шахрайства 
(Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) – найбільша у світі організація по 
боротьбі з т. зв. «професійним шахрайством» (occupational fraud), у своїх доповідях 
звертає увагу на те, що все в більшій мірі економічний ризик для компаній приватного 
і публічного секторів обумовлюють «професійні шахраї». Означене підтверджується 
результатами проведеного ACFE дослідження 2410 випадків «професійного 
шахрайства», розслідуваних у період між січнем 2014 р. та жовтнем 2015 р. У той же 
час, значна частина цієї загрози, як зазначається в Доповіді про професійне шахрайство 
та зловживання 2016 р. [1, с. 6], обумовлена саме тими особами, котрі «були найняті 
для здійснення діяльності організації». З огляду на це, не виникає сумнівів, що 
ефективна діяльність підприємств є неможливою у тому разі, коли працівники цього 
підприємства будуть зловживати своїми можливостями, вчиняючи шахрайські та, 
зокрема, корупційні дії, «приватизуючи» таким чином активи підприємства (адже, 
«якщо диктатор може підкорити лише зовнішню свободу людини, корупція здатна 
проникнути набагато глибше, підкоряючи внутрішню свободу людини, а тобто – 
встановлюючи безумовну владу» на цією особою [2, с. 36]; відтак, особа, воля якої 
підкорена корупції, вже не здатна належним чином виконувати покладені на неї 
трудові, службові обов’язки). 

Між тим, звернемо увагу на те, що концепція шахрайства співвідноситься з будь-
якою навмисною діяльністю, здійснюваною однією особою (або групою осіб) з метою 
обману інших осіб [3, с. 499]. Зважаючи на це, можна погодитися з тим, що шахрайство 
необхідно охарактеризувати наступним чином: це отримання певного блага, що має 
цінність, особою шляхом умисного зловживання чи неправильного використання 
ресурсів або активів, що належать іншим особам [4, с. 76]. 

У цьому контексті, аналізуючи шахрайство, скоєне працівниками, вчені та 
експерти виокремлюють такий феномен, як «професійне шахрайство» (occupational 
fraud) [це поняття доцільніше перевести, наприклад, як «заняттєве шахрайство», проте, 
ми зупинилися на варіанті перекладу «професійне шахрайство» з тієї причини, що цей 
переклад є найбільш поширеним в українській науковій літературі, а будь-які інші 
варіанти перекладу поняття occupational fraud не здатні змінити концептуальну 
недосконалість цього поняття]. Під вказаним терміном розуміється використання 
особою своєї трудової зайнятості «для особистого збагачення шляхом навмисного 
зловживання або неправильного використання ресурсів або активів організації-
роботодавця [1, с. 6]. Однак з цим підходом не можна погодитися в повній мірі 
щонайменше з двох причин: 

1) саме поняття occupational fraud, що широко поширене в англомовній 
економічній та правничій літературі [див., напр.: 5; 6; 7], виявляється надміру «широким», 
що дозволяє зв'язати відповідну злочинну діяльність з більш широким колом осіб – з 
окремою категорією злочинців, віднесених до професійної злочинності (occupational 
crime, Berufskriminalität). Тобто, в цьому випадку йдеться про тих професійних 
злочинців, які у своєму злочинному промислі кваліфікуються на шахрайстві, будучи 
по суті тими, хто здійснює «професійне шахрайство». У той же час, слід звернути увагу 
на те, що «професійне шахрайство» в спеціальній економічній та правничій літературі 
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вченими також замінюється «шахрайством за участю працівника» (employee fraud) [8; 
9; 10; 11], «шахрайством за участю інсайдера» (insider fraud) [12], «внутрішнім 
шахрайством» (internal fraud) [13]. Незважаючи на це, поняття «професійне 
шахрайство» знаходить своє відображення в дослідженнях українських вчених [див., 
напр.: 14, с. 195; 15, с. 148-151]; 

2) вважаємо, що мова в окресленому контексті повинна йти не лише про власність 
компанії, але і про власність будь-яких інших суб'єктів, за збереження якої (в повній 
мірі або частково) відповідає роботодавець відповідного працівника-шахрая (зокрема, 
це: речі працівників, що знаходяться в їх робочий час на території роботодавця; 
предмети, залишені клієнтами компанії на збереження тощо). 

З огляду на викладене, доцільним є використання замість поняття «професійне 
шахрайство» терміну «шахрайство працівників». У той же час, з огляду на 
трудоправовой статус т. зв. «професійного шахрая», особливості розуміння його як 
суб'єкта відповідного злочину, а також специфіку особистості цього злочинця, 
вважаємо допустимим замінити поширену назва означених суб'єктів більш точним, а 
саме – «працівник-шахрай» («службовець-шахрай»). 
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