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Розбудова ринкової економіки призвела до утворення великої кількості господарських 
організацій різних організаційно-правових форм. Створення, діяльність, та ліквідація таких 
господарських організацій призвели до впровадження в наше життя такого визначення як 
корпоративні правовідносини. У Господарському кодексі України дається визначення 
корпоративних відносин, відповідно до якого ними є відносини, які виникають, змінюються 
та припиняються щодо корпоративних прав. Зазначений нормативний акт закріплює 
визначення і корпоративних прав. Згідно із ч. 1 ст. 167 ГК під такими правами слід розуміти 
права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, 
що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, 
отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації 
останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами. [1, с. 11].  

До процесів купівлі-продажу, злиття, поглинання іншої зміни власників застосовуються 
норми цивільного та корпоративного законодавства, однак ці норми орієнтовані лише на 
добропорядних підприємців. Але, в наш час, поряд з нормальними корпоративними 
правовідносинами поряд з’являються і кримінально-правові відносини. При цьому межа між 
неналежною господарською діяльністю і вчиненням злочину дуже несуттєва. Аналіз слідчо-
судової практики дозволяє зробити висновок, що на зміну таким «традиційним» способам 
заволодіння корпоративними правами як вимагання, погроза насильством, використання 
корумпованих зв’язків в органах державної влади, фіктивні судові рішення, приходять нові 
способи, такі як: використання підробних документів, втручання в автоматизовані бази 
даних (реєстри) та зміна їх, фіктивне банкрутство і інші.  

Особливу привабливість такі злочини мають у зв’язку з можливістю швидкого 
збагачення. 

Злочини вчинені у сфері корпоративних правовідносин є одними найбільш витончених 
злочинами, виявлення і розслідування яких вимагає від правоохоронних органів розуміння 
механізму їх вчинення, який відображується у наукових положеннях, які отримали назву 
„криміналістична характеристика”. На нашу думку, розуміння предмета злочину, як 
елемента криміналістичної характеристики злочинів в сфері корпоративних правовідносин 
служить одним ключових, відправних моментів для побудови методики розслідування 
даного різновиду злочинів. Але у криміналістичних дослідженнях цим злочинам тільки 
починає приділятися увага в дослідженнях таких вчених як А. Ф. Волобуєв,  
Г. А. Матусовський, В. А. Гамза, І. Б. Ткачук, Р. Л. Степанюк, та інших. 

В криміналістичній літературі звертається увага на важливість висвітлення особливостей 
предмету злочинів, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності, оскільки вони 
визначають специфіку й інших елементів механізму цих злочинів [2, с. 39; 3, с. 3]. 

Інформація про предмет злочинного посягання, як правило, є наявною вже на початку 
розслідування даного виду злочинів. На її основі можна прояснити й окремі ознаки способу 
й обстановки вчинення злочину. Така інформація може свідчити про ступінь 
поінформованості особи, що вчинила подібний злочин, щодо особливостей корпоративних 
відносин, обігу цінних паперів та ін. Це сприяє встановленню деяких особистісних 
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особливостей злочинця: віку, освіти, професії й деяких інших. Зокрема, сам факт злочинного 
заволодіння тими чи іншими корпоративними правами вказує на поінформованість 
зловмисника про їхню цінність, можливості даної особи отримати вигоду від їх 
використання та можливості їх швидкої реалізації іншим учасникам ринку.  

Потрібно відзначити, що корпоративні права, з одного боку, можуть бути предметом 
злочинного посягання (заволодіння), а з іншого – можуть бути засобом вчинення іншого 
економічного злочину (наприклад, у випадку використання підроблених чи 
фальсифікованих документів для заволодіння чужим майном). Це робить необхідним 
дослідження як самих корпоративних прав, як предмету злочину, так і особливостей 
нормативно-правового регулювання корпоративних правовідносин.  

Злочини, в яких корпоративні права виступають предметом злочинного посягання 
(заволодіння). Як правило, такі злочини маскуються під довготривалі судові спори власників 
корпоративних прав, з постійним переходом правом керування підприємством з рук одного 
співвласника до іншого, і як наслідок, погіршенням майнового стану підприємства, та 
переходом до нового власника за досить низькою ціною. Досить часто, для заволодіння 
корпоративними правами за низькою вартістю, залучаються мас медіа з інформацією про 
погане фінансове становище, порушення на виробництві, залучаються корумповані 
чиновники перевіряючих органів, перевірками зупиняється підприємство, яке потім 
купується за безцінь.  

При вчиненні злочинів, в яких корпоративні права виступають предметом злочинного 
посягання (заволодіння), вчиняються такі основні злочини: вимагання (ст. 189 КК України), 
шахрайство (ст. 190 КК України), заволодіння чужим майном (правом на майно) шляхом 
зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). 

Злочини, в яких корпоративні права виступають засобом заволодіння чужим майном. 
Найчастіше при вчиненні таких злочинів використовуються підробленні або фіктивні 
документи, незаконні судові рішення. Майном, що може бути предметом злочинного 
посягання, при вчиненні злочинів даного виду, розуміються матеріальні речі, високоліквідні 
цінності і майнові права. Під річчю розуміються предмети матеріального зовнішнього світу, 
що знаходяться в твердому, рідкому, газоподібному або іншому фізичному стані; предмети 
зовнішнього (матеріального) світу, що знаходяться в природному стані в природі або 
створені працею людини, є основним об'єктом в майнових правовідносинах. В цих випадках 
використовуються підроблені або фальсифіковані доручення, фіктивні виписки з реєстру 
власників цінних паперів, фіктивні договори купівлі-продажу корпоративних прав, 
незаконні судові рішення, фіктивні цінні папери. За їх допомогою злочинці намагаються 
заволодіти правом розпорядження майном господарюючого суб’єкта, і як наслідок, 
грошовими коштами або іншим майном належним підприємству (виробниче обладнання, 
автомобілі, автобуси, кольорові метали, продовольчі товари, і ін.). Досить часто допоміжним 
злочином виступає незаконне втручання в бази даних, та їх зміна. Таким чином 
корпоративні права в даному випадку виступали знаряддям злочину, за допомогою, яких на 
короткий час отримувався контроль над підприємством, майно підприємства 
реалізовувалося, матеріальні цінності розкрадалися. 

При вчиненні злочинів, в яких корпоративні права виступають засобом заволодіння 
чужим майном, вчиняються такі основні злочини: шахрайство (ст. 190 КК України), де 
підроблені або фальсифіковані документи використовуються як знаряддя при заволодінні 
чужим майном; заволодіння чужим майном (правом на майно) шляхом зловживання 
службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України), де підроблені або фальсифіковані 
документи використовуються як підстава для укладання різних договорів. 

Окрім названих основних злочинів, безпосередньо спрямованих на заволодіння чужим 
майном або отримання іншої матеріальної вигоди (кредиту), в технології злочинної 
діяльності входять, як правило, й підпорядковані злочини. Вони безпосередньо поєднані зі 
способом заволодіння чужим майном або отримання матеріальної вигоди суб’єктом: 
виготовлення та збут державних цінних паперів (ст. 199 КК України), виготовлення та збут 
недержавних цінних паперів (ст. 224 КК України), підроблення документів, які подаються 
для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК України); порушення порядку ведення 
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реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 223-2 КК України); розголошення або 
використання неоприлюдненої або неопубліованої інформації про емітента або його цінні 
папери (ст. 232-1 КК України); злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку розділ XVI КК 
України). 

Для приховування (маскування) вчинення злочинів, в яких корпоративні права 
виступають засобом заволодіння чужим майном, як підпорядковані злочини вчиняються 
також фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) і легалізація (відмивання) грошових 
коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України). 

Нажаль, зміни в корпоративному законодавстві, що сталися протягом останніх років 
призвели до появи нових прогалин, чим активно почали користуватися злочинці. Все це 
приводить до суттєвого зниження інвестиційної привабливості, та погіршення бізнес 
середовища нашої країни. 

Наведені положення, звичайно, не вичерпують усіх нюансів предмету злочинів в сфері 
корпоративних правовідносин, але можуть слугувати, на наш погляд, вихідними для 
подальшої розробки відповідної криміналістичної характеристики. 
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ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ВПИЛИВ 
ВІДОМЧИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ  

У кримінальному судочинстві існує взаємозумовленість таких правових понять, як 
правозастосовна практика і реалізація дискреційних повноважень прокурора. Ми маємо 
право говорити про те, що правозастосовча практика іноді навіть зумовлює реалізацію 
дискреційних повноважень.  

В ході здійснення своєї діяльності прокурор сам є «творцем практики». Прикладом цього 
може послужити доручення органу досудового розслідування проведення досудового 
розслідування з ч. 2 п. 3 ст. 36 КПК України, коли в разі розсуду прокурором вирішується 
питання про початок кримінального провадження. В даному випадку може виникнути 
проблема відомчого характеру, коли слідчий виявляється в прямій процесуальної 
залежності від прокурорського розсуду. Тому прокурор завжди повинен бачити, що 
допустимо як законне, і не має права досягати згоди ні з самим собою, ні з навколишнім 
світом. Єдиною думкою, з якою прокурор має право увійти в згоду, - Закон. 

Прокурор є самостійним і незалежним учасником кримінально-процесуальних відносин 
ч. 1 ст. 36 КПК України, що визначається призначенням судочинства і безпосередніми 
завданнями, які розв'язуються прокурором в кожній стадії кримінального процесу.  

Відомчі показники в роботі прокурора проявляються на всіх стадіях руху провадження у 
кримінальній справі, починаючи з прийняття заяв і повідомлень про злочин і закінчуючи 
касаційною інстанцією. Не маючи об'єктивної можливості виконати вимоги, що 
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