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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. З тих пір, як Україна перейшла до ринкової
економіки, у звичайних громадян виникли передумови для вільного здійснення
підприємницької діяльності,що не заборонена законодавством.

А згодом наша

держава розпочала курс інтеграції до світової економічної системи і в Україні
прискорився розвиток господарської діяльності, що включає в себе збільшення
кількості підприємств та збільшення обсягу вироблених ними товарів та послуг.
Проте

реформування

соціально-економічних

відносин

окрім

позитивних

перетворень призвело до значних зловживань у сфері господарської діяльності
нашої держави. В Україні через низку факторів різко розпочалося падіння життєвого
рівня населення, почала зростати соціальна напруга, ріст злочинності, корупція та
інші кризові явища. Всі ці негативні явища є виразом загострення економічних
проблем, і у випадку їх невирішеності вони стають

на заваді розвитку

підприємницької діяльності, а це в свою чергу в більшій мірі впливає на економічну
безпеку суспільства і держави в цілому.
Перехід на нові форми господарювання спричинив ряд зловживань у сфері
господарської діяльності. В останні роки в сферу господарювання досить активно
почали втручатися кримінальні угрупування і вчиняти низку злочинів у зазначеній
сфері для задоволення власних інтересів всупереч законодавству. Одним із
найпоширеніших злочинів в господарській діяльності є фіктивне підприємство.
Фіктивні підприємства використовуються ними для легалізації коштів отриманих
незаконних шляхом, прикриття протиправної діяльності. Такий злочин як фіктивне
підприємство виник практично одночасно із зародженням господарської діяльності.
Дослідження криміногенної обстановки, аналіз рівня та динаміки злочинності
у сфері підприємницької діяльності свідчать, що ця злочинність стала більш
організованою. Злочини, вчинені підприємцями, впливають на фінансово-кредитну і
банківську діяльність, сферу зовнішньоекономічної діяльності та приватизації.
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Державний бюджет України втрачає величезні кошти, які проходять через фіктивні
підприємства. Тому,тема моєї роботи,на мою думку є актуальною на теперішній
час.
Питання кримінально – правової відповідальності за фіктивне підприємництво
досліджувалися О.О. Дудоров, В.В. Лисенко, П.П. Андрушко, В.О. Глушков, П.С.
Берзін, Л. М. Дуднік, Е. Е. Дементьєва, М. Й. Коржанський, Н.Ф. Кузнєцова, Є.Л.
Стрельцов, В.М. В.В.Білоус, Н.О. Гуторова, М. Г. Лапуста, Ю. В. Опалінський, В. В.
Білоусом, В.В. Бондарчук та ін.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломну
роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» виконано у межах планової
діяльності кафедри господарського та адміністративного права НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» за темою «Правове регулювання суспільних відносин в умовах
демократизації

Української

держави

та

інтенсифікації

застосування

інноваційних технологій в економічній сфері» (державний реєстраційний номер
0110U006186).
Мета.

Метою

дипломної

роботи

є

дослідження

фіктивного

підприємництва:кримінально – правових та кримінологічних проблем та пропозицій
щодо удосконалення правового регулювання в цій сфері.
Виходячи з поставленої мети , до основних завдань даної роботи слід
віднести:
-

проаналізувати виникнення підприємницької діяльності та її правове
регулювання.

- висвітити соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за фіктивне
підприємництво.
- визначити кримінологічну характеристику фіктивного підприємництва.
- визначити поняття фіктивного підприємництва та його ознаки
- охарактеризувати об’єкт та об’єктивну сторону фіктивного підприємництва.
- охарактеризувати суб’єкт та суб’єктивну сторону фіктивного підприємництва.
- проаналізувати кваліфікуючі ознаки фіктивного підприємництва
- окреслити проблемні питання кваліфікації фіктивного підприємництва.
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- розробити пропозиції щодо удосконалення кримінальної відповідальності за
фіктивне підприємництво
- з’ясувати проблеми запобігання фіктивному підприємництву.
Об’єктом

магістерської роботи є суспільні відносини, що виникають з

приводу встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької
діяльності.
Предметом даної роботи є фіктивне підприємництво: кримінально – правові
та кримінологічні проблеми.
Методологія. При написанні даної роботи використовувалися наступні
методи: метод системного аналізу, який дозволив комплексно проаналізувати
положення Конституції, інших законодавчих актів, які регулюють підприємницьку
діяльність, а також кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської
діяльності ( розділ 1, розділ 2); метод узагальнення, що застосовувався з метою
формування та розвитку на основі вже наявних у спеціальній літературі позицій та
думок, нових наукових підходів, пропозицій щодо розуміння суті фіктивного
підприємництва (підрозділи 2.1 - 2.5, розділ 3); історико-правовий

метод, що

використовувався в ході дослідження становлення і розвитку норм, що регулюють
підприємницьку діяльність і розвиток фіктивного підприємництва (розділ 1,
підрозділи 1.1, 3.1); статистичний метод, який був використаний в ході вивчення
роботи правоохоронних органів щодо протидії фіктивному підприємництву, що
дозволило

зробити

висновки

з

удосконалення

діяльності

підрозділів

правоохоронних органів щодо протидії фіктивному підприємництву (підрозділ 3.2).
Застосування зазначених методів дозволило об’єктивно та всебічно розкрити
досліджувану тему. Теоретичною базою дослідження є чинне законодавство
України, публікації у періодичних виданнях за темою дослідження.
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості розробки
на основі дипломної роботи конкретних пропозицій до законодавства щодо
удосконалення правового регулювання кримінальної відповідальності за фіктивне
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підприємництво та його запобігання. В магістерській роботі висловлено думку про
доцільність створення Служби фінансових розслідувань.
Апробація результатів дипломної роботи. Підсумки дипломної роботи, окремі
її аспекти та одержані узагальнення і висновки були оприлюднені на двох науково практичних конференцій: Міжнародна науково-практична конференція « Цінність
права як найефективнішого регулятора суспільних відносин » (м. Харків, 2017 р.),
Міжнародна науково-практична конференція « Актуальні питання розвитку права та
законодавства: наукові дискусії» ( м. Львів, 2017р.).
Публікації:
1. Северин І. О. Проблеми визначення об’єктивної сторони фіктивного
підприємництва. // Матеріали міжнародної науково - практичної конференції
« Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин »
(м. Харків, 2017 р.) - С. 72 – 76.
2. Северин І. О. Проблеми запобігання фіктивному підприємництву.
// Матеріали

міжнародної науково - практичної конференції « Актуальні

питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» ( м. Львів, 2017р.).
Структура та обсяг дипломної роботи. Загальний обсяг дипломної роботи
становить 105 сторінки, дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів,
десяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел, що складає 91
найменування і розміщений на 9 сторінках та 3-х додатків.
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ВИСНОВКИ
Проведення магістерського дослідження теоретичних та практичних питань
кримінально-правової характеристики фіктивного підприємництва

дозволило

з’ясувати проблеми фіктивного підприємництва в Україні та отримати такі відповіді
на поставлені завдання, які мають важливі теоретичні та практичні результати:
1) зародження та розвиток підприємницької діяльності здійснювався у декілька
етапів і допомогло з’ясувати в яких роках виникло фіктивне підприємництво.
Перший етап: розпочався з часів Київської Русі, підприємницька діяльність
здійснювалася у вигляді торгівлі, правове регулювання торгівлі здійснювала
Руська Правда. Другий етап пов’язаний з польсько-литовською добою. На
цьому

етапі

значного

розвитку

торговельних

відносин

України

не

спостерігалося,правове регулювання здійснювалося Литовським Статутом.
Третій етап пов’язаний з правлінням Російської імперії. Зазначений період
характеризується боротьбою з приватною власністю, буржуазією, тобто,
боротьбою із чинниками, які сприяли б розвитку підприємницької діяльності.
Четвертий етап пов’язаний з перебуванням України у складі СРСР. В цьому
етапі підприємницька діяльність громадянами не здійснювалася, оскільки
заборонялася. Саме в цьому етапі розпочало свій розвиток фіктивне
підприємництво в його сучасному розумінні, яке існувало у вигляді
«лжекооперативів». Видаються постанови, які описують, що відноситься до
«лжекооперативів». П’ятий етап пов’язаний з роками незалежності України:
громадянам дозволяється займатися підприємницькою діяльністю, існує
доволі

розвинене

законодавство

яке

регулює

порядок

зайняття

підприємницькою діяльністю.
2) соціальна

обумовленість

кримінальної

відповідальності

за

фіктивне

підприємництво пов’язана з суспільною небезпекою діяльності таких
фіктивних підприємств. Діяльність таких підприємств підриває міжнародний
імідж держави, завдає величезну шкоду державному бюджету, сприяє
розвитку організованої злочинності, корупції.
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3) кримінологічна характеристика фіктивного підприємництва відображається у
закономірностях виникнення фіктивного підприємництва; причинах та
умовах, що сприяють виникненню та розвитку фіктивного підприємництва;
мотивах та цілях осіб, що вчиняють злочин; опису портрету злочинця; шляхах
протидії фіктивному підприємництву.
4) фіктивне підприємництво за Кримінальним кодексом розглядається як
створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних
осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів
діяльності, щодо яких є заборона. Ознак фіктивного підприємництва
законодавець не називає. Проте можна виділити такі

ознаки – суб’єкт

підприємницької діяльності створюється або придбається з метою прикриття
незаконної діяльності, або для здійснення діяльності щодо яких є заборона;
юридична особа діє в організаційно-правовій формі, яка має на меті
одержання прибутку.
5) Об’єктом фіктивного підприємництва є встановлений законодавством порядок
здійснення підприємницької діяльності, в окремих випадках також може бути
встановлений порядок оподаткування й отримання кредитних ресурсів,
добросовісна конкуренція, право власності. Об’єктивна сторона фіктивного
підприємництва виражається в одній з двох дій: створення юридичної особи
будь-якої

організаційно-правової

форми

–

суб’єкта

підприємницької

діяльності або придбання такої юридичної особи.
6) Суб’єкт фіктивного підприємництва це осудна особа, яка досягла 16-річного
віку і виступає як засновник або набувач суб’єкта підприємництва –
юридичної особи або за допомогою чужих чи підроблених документів
реєструє (придбаває) такий суб’єкт; службова особа підприємства або
організації, яка прийняла рішення про

створення чи придбання іншої

юридичної особи; власник /засновник юридичної особи, який прийняв таке ж
рішення. Суб’єктивна сторона характеризується виключно умисною формою
вини за наявністю прямого умислу та спеціальною метою – прикрити
незаконну діяльність або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
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7) кваліфікуючими ознаки фіктивного підприємництва є ті самі дії, якщо вони
вчинені повторно; якщо заподіяно велику матеріальну шкоду державі, банкові,
кредитним установам, юридичним особам або громадянам.
8) проблемні питання кваліфікації фіктивного підприємництва полягають у
відмежування фіктивного підприємництва від суміжних злочинів, а також у
помилковій додатковій кваліфікації дій осіб іншими статтями Кримінального
кодексу, коли ці дії охоплюються складом злочину, передбаченого ст.205
ККУ; кваліфікації дій особи як пособника чи співвиконавця.
9) Відмежовуючи фіктивні дії у підприємницькій діяльності від інших злочинів,
встановлено, що: а) фіктивне підприємництво здебільшого поєднується із
вчиненням інших злочинів проти власності та у сфері господарської
діяльності (наприклад, цей злочин є суміжним злочином із шахрайством і
заподіянням майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, а
якщо фіктивне підприємництво вчиняється з метою ухилення від сплати
податків, то воно є частиною чи одним із способів ухилення від сплати
податків); б) кваліфікація фіктивного підприємництва може мати різні
варіанти (наприклад, лише за ст. 205 КК, за іншими статтями КК або за
сукупністю злочинів).
10)

удосконалення

кримінальної

відповідальності

за

фіктивне

підприємництво полягає:
- у прийнятті закону, який визначав би, що таке фіктивне підприємництво;
встановлював

організаційно-правові

засади

боротьби

з

фіктивним

підприємництвом.
- внесенні змін до складу злочину. Зокрема, до об’єктивної сторони,
розширивши перелік організаційно-правових форм у яких може вчинятися
фіктивне підприємництво та віку з якого може наставати кримінальна
відповідальність.
- внесенні змін до законодавчих актів, які регулюють порядок створення
суб’єктів господарської діяльності. Зокрема, законодавчо закріпити вимоги до
мінімального розміру статутного капіталу.
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- посиленні покарання передбаченого за фіктивне підприємництво а також
встановленні додаткового покарання.
- внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо підслідності
фіктивного

підприємництва

органам,

що

здійснюють

контроль

за

додержанням податкового законодавства.
11)

Задля запобігання фіктивному підприємництву потрібно створити новий

правоохоронний орган в якому діятиме відповідний відділ який займатиметься
викриттям та розслідуванням злочинів передбачених ст. 205 ККУ.
Варто також створити інформаційну базу в яку вноситимуться відомості
про осіб, які вже вчиняли злочин передбачений ст. 205 ККУ, а також відомості
про

статутний капітал юридичної особи. Також, пропонуємо аби

правоохоронні та контрольні органи розробили спільну програму взаємодії
щодо боротьби з фіктивним підприємництвом. До того ж важливу роль по
запобіганню створенню фіктивних підприємств відіграє профілактична робота
серед населення.
12)

При внесенні змін до законодавства, вважаємо за потрібне викласти ст..

205 Кримінального кодексу України в такій редакції:
Стаття 205. Фіктивна підприємницька діяльність.
1. Фіктивна підприємницька діяльність, тобто створення або придбання
суб’єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення в документи, які
подаються для державної реєстрації суб’єктів господарювання завідомо
неправдивої інформації (про мету створення, засновника), з метою прикриття
незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, карається штрафом від однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян до п’яти

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну
шкоду державі, юридичним особам усіх форм власності,фізичним особам,карається штрафом від десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян до двадцяти п’яти

тисяч неоподатковуваних мінімумів
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доходів громадян, з позбавленням права займатися підприємницькою
діяльністю на строк до трьох років.
Примітка 1. Матеріальна шкода у вигляді прямих та/або непрямих
збитків, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у
двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
а матеріальна шкода, яка заподіяна державі, юридичним особам, вважається
великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.
Примітка 2. Суб’єктом підприємницької діяльності визнається суб’єкт
господарювання який діє в будь – якій організаційно – правовій формі( в тому
числі фізична особа – підприємець ), незалежно від мети своєї діяльності.
13)

При внесенні змін до законодавства, вважаємо за потрібне внести до

ст.52 ЗУ «Про господарські товариства» такі зміни та доповнення:
« Мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю має становити не менше десяти розмірів мінімальних
заробітних плат станом на 1 січня року в якому здійснюється державна
реєстрація товариства та підлягає сплаті протягом тридцяти днів з дня
державної реєстрації».
14)

Внести зміни до цивільного законодавства, ЗУ « Про господарські

товариства» щодо віку з якого фізична особа може ставати засновником
юридичної особи. Зокрема, визнати осіб, які мають право на створення усіх
видів юридичних осіб з 18 років.
15)

В магістерській роботі висловлені рекомендації щодо створення Служби

фінансових розслідувань. Запропоновані шляхи
підприємництву,

запобіганню фіктивному

допоможуть удосконалити роботу правоохоронців по

запобіганню даному злочину, а також вберегти необізнаних громадян про
наслідки створення ними підприємств «за вказівкою».
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Додаток А

Актроботи
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Замовник
будівельних
робіт

Субпідрядчик (фіктивна

Генеральний

фірма)
Переведення

підрядчик

грошей в готівку
Субпідрядчик (фіктивна
фірма)
Акт
прийняття
роботи

Рис.1. Схема завищення вартості будівельних робіт і переведення грошей в готівку

21

Додаток Б
Кримінологічна характеристика особи злочинця
(на підставі аналізу вироків по 100 кримінальних справ)

15%

85%

Особи, що раніше судимі

Особи, що не мають судимості

Рис.1. Розподіл осіб, що вчинили фіктивні дії в підприємництві,
залежно від наявності судимості
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