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За сучасних ринкових умов забезпечення економічної безпеки вітчизняних 

підприємств є запорукою сталого розвитку національного господарства. Головною 

перепоною в досягненні цієї мети є рейдерство, яке набуло в останні роки 

загрозливих масштабів. Саме тому питання регулювання рейдерських захоплень в 

контексті забезпечення економічної безпеки підприємництва є надзвичайно 

актуальними.  

Рейдерство - це недружнє поглинання підприємств та перерозподіл 

власності та корпоративних прав. В Україні, на відміну від розвинутих країн, під 

рейдерством розуміють більш широкий спектр дій: від корпоративного шантажу 

до силового захоплення компаній з метою усунення конкурентів і привласнення 

активів. Також до особливостей рейдерських атак на вітчизняному ринку 

відносять: протиправний характер дій з використанням насильства та 

кримінальних методів; втрата контролю над підприємством або майном поза 

волею власника; використання судових рішень, які часто виносяться без достатніх 

підстав; нагле та несподіване здійснення захоплення. 

Основними причинами виникнення рейдерства в Україні є: перехід до 

ринкових відносин та активний перерозподіл власності між фінансово-

промисловими групами, нестабільна політична ситуація та поглибленням 

корупційних явищ. 

За останні роки жертвами рейдерських атак стали понад 3,5 тисячі 

вітчизняних підприємств. Збитки від кримінальних дії досить складно 

підрахувати. Вони носять не тільки економічний зміст, а й соціальний. 

Головними завданнями в регулюванні рейдерства є: соціальний захист 

працівників, збереження стратегічних промислових підприємств, правовий захист, 

рівність всіх суб’єктів господарювання.  

Отже, для ефективної боротьби із рейдерством потрібно докласти спільних 

зусиль як з боку влади, так і з боку бізнес-структур і громадськості. Основними 

напрямами дій повинні стати: вдосконалення законодавства в галузі 

корпоративного управління та усунення прогалин в господарському 

процесуальному законодавстві, які дають змогу здійснювати протиправні дії; 

встановлення санкцій або кримінальної відповідальності за дії, що наносять шкоду 

вітчизняним підприємствам; регулювання судової системи, детальна перевірка 

кожної справи; підвищення правової культури та свідомості пересічних громадян 

та суб’єктів підприємницької діяльності; подолання корупції в урядових 

структурах. 

Крім цього, необхідно також проводити профілактичні заходи на 

підприємстві (наприклад, юридичний аудит). В комплексі, ці заходи дозволять 

оперативно реагувати на рейдерські посягання та унеможливлять їх в подальшому. 

Також це позитивно вплине на рівень економічної безпеки підприємництва.  

 


