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РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті розкрито сутність поняття рейдерство, та основні чинники, які йому сприяють. Розглянуто 

особливості організації рейдерських атак, та охарактеризовано типові cпособи та методи протиправного 

захоплення підприємств. Проаналізовано статистику рейдерських атак в агропромисловому комплексі та типову 

схему “недружнього поглинання” у секторі, здійснено аналіз відповідальності за фінансові злочини пов’язані з 

фальсифікацію документів, протиправним заволодінням майном та умисним доведенням до банкрутства. Проана-

лізовано сутність “антирейдерського закону” та ефект від його впровадження. Розкрито особливості функціо-

нування сервісів для моніторингу реєстрів, що спрощують процес отримання інформації. Визначено основні шляхи 

протидії рейдерству та охарактеризовано алгоритм швидкого реагування, у випадку рейдерського захоплення.  
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Постановка проблеми. Питання забезпе-

чення стабільної та ефективної діяльності 

суб’єктів господарювання, на сьогодні набуває 

особливого значення. Це пов’язано з мінливіс-

тю та невизначеністю ринкових умов та наяв-

ністю постійно діючих деструктивних чинни-

ків ринкового середовища. Захист головних та 

пріоритетних фінансових інтересів підприєм-

ства від зовнішніх і внутрішніх загроз – 

головна мета забезпечення фінансової безпеки 

підприємства, реалізація якої останнім часом 

набуває особливого значення. 

Однією з актуальних проблем сьогодення, з 

точки зору впливу на фінансову безпеку 

підприємства, є рейдерство. Рейдерство – 

варто вважати найбільш вагомою загрозою для 

діяльності суб’єкта господарювання.   

Створюють сприятливе середовище для 

реалізації рейдерського захоплення, і певні 

чинники які притаманні господарсько-

правовому полю України.  До зовнішніх 

чинників відносять: високий рівень тіньової 

економіки, складні соціально-політичні умови 

в країні, корумпованість державних органів, 

недосконалість законодавства щодо захисту 

авторських прав, ліцензування, реструктури-

зації та інше. До внутрішніх відносять: значну 

кредиторську заборгованість, незадовільні 

показники фінансового стану, неефективний 

підбір персоналу, що призводить до 

фінансових шахрайств і розголошення конфі-

денційної інформації. Сукупність названих 

факторів спрощують процедуру рейдерства, і 

як результат, маємо пожвавлення рейдерських 

атак в Україні за останній період, особливо в 

агропромисловому комплексі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі рейдерства приділяли увагу такі віт-

чизняні та зарубіжні науковці: Б.Андрушків, 

Я.В. Бережний, Ю.А. Берлач, З.С. Варналій, 

І.А. Дмитрієв, Д.В. Зеркалов, В.Ю. Нестерен-

ко, О.М. Юрченко та Л.С. Яструбецька та ін. 

Незважаючи на велику кількість дослід-

жень цієї теми, питання захисту підприємства 

від рейдерського захоплення не втрачають 

своєї актуальності сьогодні. Додаткової уваги 

потребує питання вивчення превентивних за-

ходів попередження рейдерського нападу та 

алгоритму дій підприємства після виявлення 

такого факту. 

Мета статті. Дослідження теоретичних та 

прикладних аспектів рейдерства, аналіз особ-

ливостей типових схем рейдерських захоплень 

вітчизняних підприємств, з’ясування виду 

відповідальності за фінансові злочини, аналіз 

механізму попередження рейдерства, та 

застосування алгоритму швидкого реагування 

у разі рейдерського захоплення. 

Основні результати дослідження. Рейдер-

ські захоплення суб’єктів господарювання бе-

руть свій початок в Україні ще у 90-х роках 

XX століття, проте незважаючи багатовікову 

історію рейдерства та масові випадки “нед-

ружніх поглинань”, досі не отримало чіткого 

юридичного трактування. Тому, тлумачення 

поняття “рейдерство” можна давати на основі 

трактувань зарубіжних вчених або покладати-

ся на визначення окремих вітчизняних вчених. 
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Найчіткішим та повним на нашу думку є 

трактування “рейдерства” як незаконного захоп-

лення суб’єкта господарювання з метою отри-

мання контролю над фінансово-господарською 

діяльністю та заволодіння його активами з ви-

користанням протиправних методів та інстру-

ментів або недружнє поглинання з використан-

ням правових засобів з тією самою метою. 

Варто зазначити, що за свою більш як 

двадцятирічну історію існування, рейдерство 

зазнало значної трансформації, і зараз в певній 

мірі нагадує такий собі “бізнес”, з характерни-

ми йому способами і методами захоплення 

підприємств, які можна класифікувати. 

Об’єктами рейдерського захоплення мо-

жуть стати будь-які підприємства, незалежно 

від форми власності, результатів фінансово-

господарської діяльності чи величини активів 

якими вони володіють. Статистика останніх 

двох років, щодо рейдерських захоплень в 

Україні свідчить, що найбільше зацікавлення у 

рейдерів викликають підприємства агропро-

мислового комплексу. Цьому звичайно є логіч-

не пояснення, сільськогосподарські підприєм-

ства високорентабельні і мають у власності чи 

користуванні великі земельні площі. 

Суб’єктами рейдерського захоплення мо-

жуть виступати фізичні та юридичні особи, 

конкуренти, колишні акціонери, менеджери, 

кредитні організації, страхові компанії, дер-

жавні та місцеві органи влади, засоби масової 

інформації.  

Особливості організації рейдерського 

захоплення суб’єкта господарювання залежать 

від таких чинників як: структура його 

статутного капіталу, фінансового стану 

підприємства, фінансових можливостей 

рейдерів, та рівня фінансової безпеки 

підприємства, що характеризує можливість 

опору ймовірному рейдерському захопленню. 

Оскільки кожне рейдерське захоплення – це 

заздалегідь спланована операція, то 

здебільшого застосовується типова схема 

рейдерського захоплення: 

1. Збирання даних про суб’єкт 

господарювання-жертву 

2. Аналіз отриманих даних 

3. Вибір схеми рейдерського захоплення 

4. Планування рейдерської атаки з 

використанням конкретних технологій 

5. Рейдерське захоплення 

На першому етапі здійснюється збір 

інформації про суб’єкт господарювання, в 

розрізі аналізу його сильних та слабких сторін, 

а також пошуку компрометуючої інформації в 

тому числі і на керівництво. Інформацію про 

суб’єкт господарювання можна отримати із 

зовнішніх та внутрішніх джерел. Інформація із 

зовнішніх джерел є відкритою, а конфіден-

ційну внутрішню інформацію рейдери можуть 

отримати застосовуючи корупційні зв’язки чи 

шпигунство.  

Наступним етапом є аналіз інвестиційної 

привабливості підприємства, його позиції на 

ринку, ринкової вартості, фінансового стану та 

інше.[8] На основі отриманих результатів 

вибирають схему рейдерського захоплення і 

конкретну технологію. 

Найтиповішими схемами рейдерського 

захоплення в Україні є: 

1. Рейдерське захоплення шляхом 

фальсифікації статутних документів чи отри-

мання судового рішення про визнання права 

власності на корпоративні права (в т.ч внесен-

ня змін у відомості про юридичну особу); 

2. Рейдерське захоплення через 

порушення справи про банкрутство; 

3. Рейдерське захоплення через кримі-

нальне провадження по відношенню до влас-

ника бізнесу.[5] 

Найчастіше під час рейдерського захоплен-

ня використовують такі технології: технологія 

взаємодії рейдера з власниками, взаємодії 

рейдера з державними органами, рейдера та 

ЗМІ та рейдера з силовими структурами. 

Як вже було зазначено вище, особливе 

зацікавлення рейдерів, останні декілька років, 

викликає діяльність сільськогосподарських 

підприємств. Це додатково підтверджує 

приголомшлива статистика рейдерських 

захоплень у цій сфері, які на сьогодні 

прийнято називати агрорейдерством. 

Статистика рейдерських захоплень в 

агропромисловому комплексі свідчить про 

подвоєння кількості таких захоплень у 2017 

році у порівнянні з попереднім. За 2017 рік на 

1.10.17 зафіксовано близько 100 випадків 

рейдерських захоплень агропідприємств. [6] 

Типовою схемою рейдерського захоплення 

агропідприємства, є схема фальсифікації 

документів, шляхом внесення змін до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. Рейдер за підтримки юриста чи 
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державного службовця, що має доступ до 

Державного реєстру, і має певний рівень 

матеріального зацікавлення у вчиненні проти-

правних дій, вносять зміни до реєстру, що 

призводить до переоформлення підприємства 

на нового власника, оформляють договір дару-

вання або додатково приписують підприємст-

ву заборгованість на дуже велику суму.. 

Складністю проблеми подолання 

рейдерського захоплення для аграріїв є їх 

незахищеність і складність доведення правоти 

у суді, через високий рівень корумпованості 

суддів та підкупленості державних органів.  

Значним прогресом, у сфері захисту 

фінансових інтересів підприємства від рейдер-

ських захоплень, варто вважати прийняття 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдоскона-

лення державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та захисту прав власності”, або як його 

ще називають “антирейдерський закон”, клю-

човою метою якого є забезпечення надійного 

захисту активів суб’єктів господарювання від 

несанкціонованого відчуження. 

Закон посилює відповідальність за спробу 

незаконного захоплення для усіх причетних до 

такого захоплення сторін. Для рейдера термін 

ув'язнення може сягати десяти років, для 

рейдера співучасника – до 8 роки ув’язнення, 

штраф 8500 гривень, для “чорного нотаріуса” 

– анулювання свідоцтва нотаріуса, 

кримінальна відповідальність. 

Для власників бізнесу та нерухомості, 

відповідно до вимог Закону, додаються нові 

умови, що стосуються паперового підтверд-

ження власності, нотаріального посвідчення 

підписів, отримання електронного цифрового 

підпису лише за особистої присутності та 

можливість припинення проведення 

реєстраційних дій. Також, закон регламентує, 

що проведення реєстраційних дії щодо 

юридичних осіб можна проводити винятково в 

межах області, що значно спрощує процедуру 

моніторингу будь-яких змін у реєстрі і 

забезпечує швидке реагування.[3] 

Як уже було зазначено вище, найпошире-

нішою схемою рейдерського захоплення в 

Україні, на сьогодні є захоплення шляхом 

фальсифікації документів або даних у 

Державному реєстрі, яке відбувається за участі 

так званих “чорних нотаріусів” які зловжи-

ваючи своїм службовим становищем вносять 

такі зміни на користь рейдера. Зважаючи на 

актуальність проблеми фальсифікацій та 

значне поширення злочинів у фінансовій 

сфері, на сьогодні, варто зосередити увагу на 

аналізі відповідальності до якої притягується 

особа що здійснила фінансовий злочин. 

Відповідальність за злочини у сфері госпо-

дарської діяльності передбачена нормами, 

об’єднаними в самостійні розділи Особливої 

частини Кримінального Кодексу України:  

розділ VI «Злочини проти власності» та розділ 

VII «Злочини у сфері господарської 

діяльності». 

Особливу увагу варто акцентувати саме на 

Розділі VII Кримінального кодексу України, а 

саме: Ст. 205.1 “Підроблення документів, що 

подаються для проведення державної реєстра-

ції юридичної особи та фізичних осіб підпри-

ємців” порушення якої, карається штрафом від 

п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян, або арештом на строк 

від трьох до шести місяців, чи обмеженням 

волі на строк до двох років. У випадку здійс-

нення цих дій службовою особою, штраф від 

тисячі до двох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, чи обмеження волі на строк 

від трьох до п’яти років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без 

такого.; Ст. 206.2 “Протиправне заволодіння 

майном підприємства, установи, організації” 

порушення якої карається виправними робота-

ми на строк до двох років або обмеженням 

волі на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на той самий строк з позбавленням права 

займати певні посади і займатися певною 

діяльністю на строк до двох років. У випадку 

здійснення цих же дій службовою особою, 

карається позбавленням волі на строк від п’яти 

до десяти років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років та з конфіскацією 

майна; Ст.219 “Доведення до банкрутства”, 

порушення статті карається штрафом від двох 

до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років.[4] 

Враховуючи масовість проблеми рейдерсь-

ких захоплень в Україні, особливої уваги на-

буває питання превентивних заходів для про-

тидії рейдерству. Серед основних рекомен-
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дацій для захисту підприємства від рейдерства 

виділяють: здійснення господарської діяльнос-

ті відповідно до вимог законодавства, дотри-

мання порядку ведення документообігу та 

зберігання звітних бухгалтерських документів, 

утримання від призначення «номінальних» 

осіб на керівні посади, забезпечення охорони 

підприємства, реагування на будь-яке повідом-

лення про судовий розгляд справи, до якої за-

лучено підприємство, формування позитивної 

ділової репутації, періодичне отримання витя-

гу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, контроль виникнення у підприємства 

простроченої кредиторської заборгованості, 

здійснення моніторингу кредиторів підприєм-

ства, звертаючи увагу на операції із заборго-

ваністю компанії. 

Якщо ж рейдерського захоплення все ж не 

вдалося уникнути, то дуже важливо вчасно 

застосувати заходи швидкого реагування і 

усунути наслідки рейдерського захоплення. 

Розглянемо варіант швидкого реагування, у 

випадку внесення змін до Державного реєстру 

зловмисниками. 

Починаючи з січня 2016 року в Україні при 

Міністерстві юстиції, функціонує спеціальна 

Комісія з питань розгляду скарг у сфері 

державної реєстрації, що створена для 

запобігання рейдерських захоплень. З 

початком роботи Комісії, процедура розгляду 

скарг, щодо порушення прав власників значно 

спрощується, адже Комісія розглядає скаргу 

протягом 30 днів з моменту її отримання 

(процедура розгляду таких справ судом іноді 

затягувалась на декілька років). Після 

виявлення незаконних змін у реєстрі 

постраждала особа має 60 днів для того щоб 

звернутися із скаргою.. 

Задля постійного моніторингу ситуації, змін 

що відбуваються в Державному реєстрі, в 

Україні створено ряд допоміжних сервісів 

таких як Opendatabot та SMS-Маяк. 

Opendatabot  здійснює моніторинг відкритих 

реєстрів і миттєво інформує про зміни в 

реєстраційних даних компанії чи контрагента. 

Його можна прив’язати до зручного для 

компанії месенджеру Telegram, Facebook 

Messenger чи Skype. SMS-Маяк, це сервіс 

створений Міністерством юстиції, який 

дозволяє отримувати миттєві смс-сповіщення 

про будь-які реєстраційні дії, що стосуються 

нерухомості громадян чи компаній.  

Виновки та пропозиції. Останні роки в 

Україні проблема рейдерських захоплень 

суб’єктів господарювання значно загостри-

лась. Рейдерство несе загрозу не лише фінан-

сово-економічній безпеці підприємства, а й 

впливає на економічну безпеку країни в 

цілому, саме тому, питання захисту від 

рейдерства є дуже актуальним на сьогодні. 

Впровадження Закону України “Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів Укра-

їни щодо вдосконалення державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та захисту прав влас-

ності” значно вплинуло на зниження кількості 

рейдерських атак в Україні, проте, вони все ще 

залишаються масовими, особливо у агропро-

мисловому комплексі. Саме тому, підприємст-

ва повинні застосовувати сучасні системи мо-

ніторингу інформації, та забезпечувати висо-

кий рівень фінансової безпеки – як запоруки 

захисту від загроз, таких як рейдерство. 
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Шелест К.М.  

РЕЙДЕРСТВО КАК УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье раскрыта сущность понятия рейдерство, и основные факторы, которые ему способствуют. 

Рассмотрены особенности организации рейдерских атак, и охарактеризованы типичные способы и методы 

противоправного захвата предприятий. Проанализировано статистику рейдерских атак в агропромышленном 

комплексе и типовую схему "недружественного поглощения" в секторе, осуществлен анализ ответственности за 

финансовые преступления связанные с фальсификацией документов, противоправным завладением имуществом и 

умышленным доведением до банкротства. Проанализированы сущность "антирейдерского закона" и эффект от 

его внедрения. Раскрыты особенности функционирования сервисов для мониторинга реестров, упрощающие 

процесс получения информации. Определены основные пути противодействия рейдерству и охарактеризован 

алгоритм быстрого реагирования, в случае рейдерского захвата. 

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, схемы и технологии рейдерства, агрорейдерство, 

защита прав собственников, фальсификация документов, уголовная ответственность за финансовые 

преступления, алгоритм быстрого реагирования. 

 

Shelest. K. M.  

RAIDING AS A THREAT TO FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISE 

The article explains the essence of the concept of "raider attack" and the main factors that contribute to make it. The necessity 

of combating illegal seizure of national entities is explained in the article. Considered the features of raider attacks including 

the main stages and factors of capturing enterprise. Characterized schemes and technologies used by raiders. Analyzed 

statistics and typical schemes of raider attacks in the agriculture sector. Analyzed liability for financial crimes related to the 

falsification of documents, illegal possession of property and intentional bankruptcy. Revealed a specific services for 

monitoring registers, which simplifies the process of obtaining information. Developed effective measures combating with 

raider attack and algorithm of fast elimination of the results of raider attack. 

Keywords: financial security of enterprises, schemes and technologies of raider attacks, agricultural raider attack, protection 

of the right of ownership, falsification of documents, criminal liability for financial crimes, algorithm of rapid reaction. 
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