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МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У всьому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості 

політичних, правових структур влади в державі, її чинного законодавства, 

відсутності належних умов для захисту бізнесу, прав власників і рівноправної 

конкуренції. І те, що в Україні є таке явище, як рейдерство, ще раз підкреслює 

глибину системних проблем нашої держави. 

Рейдери – це команда висококваліфікованих спеціалістів із захоплення 

фірми або із перехоплення управління за допомогою навмисне розіграного 

бізнес- конфлікту [1]. 

Першим етапом методології рейдерської операції є збір інформації. 

Рейдер збирає інформацію про можливу жертву, оцінює її привабливість і 

рентабельність операції, окреслює напрями атаки й запускає «пробну кулю» 

(перевіряє здатність підприємства оборонятися). Тривалість етапу залежить від 

розмірів атакованого підприємства і намірів рейдера (від одного до шести-семи 

місяців). 

В залежності від методів, які використовує рейдер, збір інформації може 

бути легальним, напівлегальним та нелегальним [2]. 

Особливістю легальних методів збору інформації є те, що з величезної 

маси матеріалу потрібно витягти буквально краплини необхідних відомостей. 

Одним з досить ефективних методів цієї групи є залучення до роботи агентів-

експертів. Ця категорія фахівців, як правило, добре знає ситуацію в галузі і 

регіоні, непогано орієнтується в інформаційних потоках. Особливе місце в цій 

категорії займають науковці і викладачі вищих спеціальних навчальних 

закладів, що мають розвинуті навички аналізу й узагальнення матеріалу. 

В сучасних умовах для цілей економічної розвідки широко 

використовуються офіційні представництва за кордоном: від посольств, 
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консульств до торгових та інших представництв. Звичайною практикою в цих 

установах є підготовка економічних оглядів на основі легальних джерел 

інформації. 

Той, хто в такий спосіб хоче організувати легальний збір інформації, 

може поставити перед подібною службою вирішення таких задач: 

 Підтримання контактів між державними органами, приватною 

промисловістю, дослідницькими організаціями і науковими колами (рішення 

проблем збору й охорони інформації). 

 Представлення членам цієї організації необхідної інформації про 

закордонних конкурентів. 

 Представлення інформації про закордонних конкурентів не членам 

організації на комерційній основі. 

 Відмова від збору інформації нелегальними методами. 

Арсенал напівлегальних методів збору інформації досить широкий. 

Найпростіший і безневинний спосіб одержати інформацію, що вас цікавить — 

це поговорити з фахівцем конкурента в неофіційній обстановці (на прийомі, за 

сніданком, вечерею, на відпочинку тощо). 

Наступний напівлегальний спосіб одержати інформацію — неправдиві 

переговори з конкурентом про купівлю його продукції, патенту, ліцензії, ноу-

хау з наступним відмовленням. Також важливим джерелом напівлегальної 

інформації є фахівці, що працюють у державних органах влади і контролю 

(статистичних органах, органах санітарно-епідемічного контролю, пожежної 

охорони і т.д., місцевих і центральних органах влади). 

Великі можливості для напівлегального збору інформації мають різного 

роду фонди і товариства. Вони можуть розгортати збір даних у 

територіальному розрізі, вести персональну роботу. Також варто наголосити на 

такому напівлегальному методі збору інформації, як зманювання провідних 

спеціалістів конкурента. 
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Нелегальні методи збору розвідувальної інформації стосуються таємних 

відомостей, що охороняються власником, а нерідко і законом. Вони можуть 

бути класифіковані в такий спосіб: 

 Викрадання власності конкурента. 

 Викрадання документів, що містять інформацію, яка цікавить 

заінтересовану сторону. 

 Копіювання документів, що містять інформацію, яка цікавить 

заінтересовану сторону. 

 Засилання проникаючих агентів на об‘єкт конкурента. 

 Впровадження агентів у структурах конкурента. 

 Прослуховування розмов конкурента. 

 Проникнення в комп‘ютерну систему конкурента. 

Прийом викрадання власності конкурента використовується під час 

підготовки, проведення і згортання виставок, ярмарків, демонстрацій та інших 

рекламних заходів. Крім того, викрадання мають на меті отримання об‘єкта для 

дослідження, вони можуть використовуватися і для зриву рекламних заходів. 

Розкрадання документів, якщо воно навіть і не закінчилося провалом 

агента, служить сигналом для фірми і вона застосує захисні заходи. Більш 

вдалим у цьому відношенні є копіювання документів конкурента. По-перше, 

уміло проведене копіювання документів не залишає слідів і для їх власника 

залишається невідомим. Це, мабуть, найголовніший фактор на користь даного 

прийому. По-друге, сучасна комп‘ютерна, фото- і відеотехніка дозволяють 

робити цю роботу швидко, якісно і надійно. 

Як відзначав А. Даллас, задача таємного збору інформації складається 

головним чином з того, щоб обійшовши всі перешкоди наблизитися до 

визначеного об‘єкта. Наступна задача — збір і добір інформації, що також 

здійснюються таємними методами. Подальша задача і, мабуть, не менш 

відповідальна — передача інформації користувачу. Нарешті, остання — 

обробка інформації, вирішується простіше, за допомогою залучення фахівців у 
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спеціальних відділах і лабораторіях. При нелегальних методах збору інформації 

перші три задачі вирішуються агентами. 

Також слід зауважити те, що сучасний розвиток науки і техніки дозволяє 

одержувати інформацію без проникнення на об‘єкт звичайними методами. 

Аудіо- і відеотехніка досягла мікроскопічних розмірів і може виявитися в 

найнесподіваніших місцях. Датчики монтуються в ручки для писання, окуляри, 

запальнички, капелюхи, ґудзики, прикраси, зуби, підбори і т. ін. Окрім того, 

розвиток комп‘ютерної техніки та всеохоплюючий її характер потенційно дає 

можливість проникнути у комп‘ютерну мережу, наприклад конкурента, з 

приміщення, що розташоване далеко за межами його об‘єктів; лазерна техніка 

забезпечує можливість зчитування ззовні розмов всередині будинку; 

переміщення та радіозв‘язок записуються супутником, що пролітає в космосі, і 

т. ін. 

Отже, рейдерство – це поглинання підприємства або відчуження його 

майна всупереч волі власника та менеджменту, яке ще можна назвати 

недружнім поглинанням. Є рейдерство «біле», коли рейдер цілком законно, 

щоправда без відома засновників, скуповує акції та боргові зобов‘язання 

компанії; «сіре» – коли один зі співвласників підприємства відбирає частку в 

іншого; «чорне» – майно відбирають сторонні особи шляхом шахрайства, 

підкупу чиновників і насилля. Жодне рейдерство неможливе без своєї 

методології, ключовим етапом якої є збір інформації, яка дає можливість 

провести рейдерську атаку на підприємство. 
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ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ЯК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ ДЕРЖАВИ 

Актуальність дослідження. Що таке промислове шпигунство, сьогодні 

знає не з чуток практично кожна людина, навіть не пов‘язаний з бізнесом. А ось 

керівникам і працівникам комерційних  і державних організацій доводиться 

безпосередньо стикатися з цим явищем. Конкуренція – це, безсумнівно, двигун 

економіки. Але недобросовісна конкуренція – це її гальмо, оскільки суперечать 

закону методи ведення бізнесу підточують і порушують струнку систему 

взаємовідносин, що охороняються державою. Сам по собі збір інформації про 

конкурента не заборонений законом, якщо для цього використовуються 

легальні методи. Якщо ж способи добування інформації заборонені законом, то 

тоді й виникає явище, яке прийнято називати промисловим шпигунством. Але 

для чого потрібно порушувати закон, добуваючи інформацію? Невже мета 

виправдовує засоби? Як виявляється – виправдовує. У будь-якої успішної і 

розвивається компанії є свої секрети – це і особливі технології, і відомості про 

найбільш важливих клієнтах, і плани розвитку бізнесу. Саме збереження 

комерційної таємниці дозволяє на крок випередити конкурентів, коли в запасі є 

невідомі їм козирі. Витік інформації – це розкриття всіх карт, після чого 

конкурентам не складе труднощів обставити що не вміє зберігати секрети 

суперника, використовуючи його ж досягнення. 

Класичний приклад промислового шпигунства можна знайти в 

романтичній історії, датованій приблизно XV ст. до н. е. В ній розповідається 

про китайську принцесу, яка, від‘їжджаючи до свого коханого на ПМП за 

кордон, ―випадково‖ прихопила із собою в капелюсі з живих квітів 

шовковичних хробаків, чим позбавила Китай монополії на шовк, і одночасно на 

все життя фінансово забезпечила своє кохання. [2] 
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Промислове шпигунство — вид недобросовісної конкуренції, діяльність 

із незаконного добування відомостей, що становлять комерційну цінність. [4] 

Використовуються незаконні методи, завдяки яким можна отримати дані, 

які є комерційною, службовою таємницею або такі, що охороняються законом 

від розголошення. Під час конкурентної розвідки використовуються більш 

законні методи, а вся інформація виходить тільки з легальних, відкритих 

джерел. 

Мета промислового шпигунства  - отримання матеріальної вигоди. Важко 

встояти від можливості заощадити свої гроші і час, що б наздогнати або не 

відставати від конкурентів, якщо вони є більш прогресивними в своїх 

розробках і в завоюванні нових ринків. 

Промислове шпигунство може переслідувати одне з наступних завдань: 

1. Отримання інформації про конкурента. Саме по собі добування 

інформації при цьому не завжди спричиняє шкоду для об‘єкта шпигунства, 

незаконними є лише методи її одержання. Зазвичай це перший етап 

інформаційної розвідки. Отримані відомості узагальнюються і аналізуються, 

після чого приймаються рішення про подальші напрямках роботи. Якщо 

інформація свідчить про те, що конкурент поки не становить серйозної загрози, 

заходи щодо збору відомостей можуть бути призупинені. Необхідність в 

промисловому шпигунстві для простого збору інформації 

 може виникнути при розвідці ринку в певному регіоні; 

 у випадках, коли конкурент ретельно охороняє відомості про свою 

компанію; 

 при появі нової компанії. 

Однак отримана інформація може бути використана на шкоду тому, у 

кого вона отримана. Це відноситься до випадків перехоплення вигідних угод та 

інвесторів, використання відомостей про працівників підприємства для 

отримання додаткових підходів до цікавого об‘єкту. Отримана інформація 

також може бути вигідно продана іншим конкурентам. 



 13 

2. Внесення змін до джерела інформації. Вирішення цього завдання 

можливе як активними (підробка, підчистка, стирання і т.п.), так і пасивними 

діями (невнесення даних, невиправлення наявних помилок у базах даних). 

Найбільш часто переслідувані цілі – дезінформація конкурента, введення його в 

оману, що неминуче тягне для нього матеріальні втрати. Наприклад, за 

допомогою дезінформування можна змусити конкурента укласти свідомо 

невигідний контракт, перевести гроші шахраям, найняти некомпетентних 

фахівців. 

3. Знищення інформації. Найбільш простий спосіб заподіяння шкоди за 

допомогою промислового шпигунства. Знищення відомостей може бути 

вигідно, якщо інформація є обов‘язковою умовою для вирішення якихось 

певних завдань бізнесу. Наприклад, для довідкової служби знищення баз даних 

веде до повної паралізації роботи. Для приватного детективного агентства 

знищення джерел інформації призводить до втрати здобутих доказів. Для 

промислового підприємства знищення документації може призвести до 

неможливості реалізувати проект або до втрати репутації (якщо документи 

необхідно було надати замовнику або в державні органи). Знищуватися може як 

сама інформація (наприклад, стирання файлів на комп‘ютері), так і її джерела 

(спалювання паперу, поломка аудіо носіїв). [1] 

Із зростанням інфляції, посиленням конкуренції і соціального напруження 

в світі промисловий шпіонаж активізується і коштів на його ведення, як 

правило, не жаліють. Причетними до його ведення є недержавні організації та 

приватні особи. 

Як свідчить практика, недержавні організації, які займаються 

промисловим шпіонажем, проявляють найбільшу зацікавленість в таких 

питаннях конкуруючих з ними фірм, організацій, банків. 

Для добування потрібної інформації вищезазначені організації 

користуються спеціальними формами і методами: 

 завуальовані питання спеціалістам конкурента; 
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 обманне запрошення на роботу спеціалістів, що працюють у 

конкурента, з пропонуванням заповнити текст із спеціально підібраними 

питаннями; 

 обманні переговори з представником конкурента про придбання 

товарів чи ліцензії і, після одержання необхідної інформації, відмова від 

предмету переговорів; 

 безпосереднє таємне спостереження за об'єктом, яким може бути 

спеціаліст, відділ чи установа; 

 використання професіональних агентів для одержання інформації; 

 посягання на власність конкурента; 

 підкуп співробітників із ключових відділів конкурента; 

 засилка агентів до службовців чи спеціалістів конкурента; 

 підслухування розмов конкурента; 

 викрадення креслень, зразків, документів; 

 шантаж і різноманітні способи тиску; 

 незаконне одержання інформації через корумповані елементи у 

владних структурах. 

Злочинні нашарування в жорстокій боротьбі за прибуткові сфери і 

території країн проникають в структури влади та управління, втягують в свою 

діяльність державний апарат.  

Найбільш активно промисловим шпіонажем займаються транснаціональні 

корпорації (ТНК). Спеціалісти вважають, що на сьогодні в світі не менше 55 

тисяч транснаціональних корпорацій, які мають близько 170 тисяч філіалів. 

Триста значних транснаціональних корпорацій контролює близько 25 відсотків 

всіх активів, з них сто найбільших в 1990 році володіли активами на загальну 

суму 3,1 трильйони доларів. В розвідувальній діяльності транснаціональних 

корпорацій присутні всі види шпіонажу, починаючи від науково-технічного і 

кінчаючи політичним. Особливе місце в цій сфері належить зарубіжним 

філіалам, які володіють розвідувальною сіткою "інформаторів" по всій країні 

перебування і колосальними фінансовими можливостями. 
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Крім інформації про діяльність фірм, банків, організацій та інше, 

спецслужби транснаціональних корпорацій збирають дані на видних 

політичних діячів як своєї країни, так і країн, де знаходяться філіали ТНК, з 

метою вчинити на них тиск задля своїх інтересів. З цією ж метою ведеться 

робота по складанню досьє на ведучих спеціалістів і менеджерів фірм-

конкурентів, а спеціальні служби крупних корпорацій ведуть пошук, вивчають і 

переманюють талановитих вчених із різних країн. [3] 

Захиститися від промислового шпигунства досить складно, особливо в 

нашій країні, оскільки українські компанії часто не готові витрачати значні 

кошти на технічні системи захисту інформації. Однак без попередження 

випадків промислового шпигунства не обійтися, мабуть, жодному 

підприємству, що володіє будь-якою інформацією, яка може являти собою 

комерційну таємницю.  

Серед способів профілактики промислового шпигунства можна виділити 

наступні: 

 ефективна кадрова політика; 

 укладання з працівниками угод про нерозголошення комерційної 

таємниці; 

 прорахунок заздалегідь усіх можливих ризиків витоку інформації; 

 технічні засоби захисту інформації; 

 системи стеження і контролю. 

Ефективна кадрова політика, як би піднесено це не звучало, є чи не 

найважливішим способом запобігання витоку інформації. Така політика 

включає перевірку працівників, проведення співбесід, складання внутрішніх 

нормативних документів щодо режиму конфіденційності. 

Укладання з працівниками угод про нерозголошення комерційної 

таємниці (конфіденційної інформації) також досить важливий фактор 

профілактики витоку інформації. Однак у таких угодах дуже бажано вказувати 

конкретний перелік інформації, що є конфіденційною і не підлягає 

розголошенню. Ідентифікуючи найбільш цінні дані, можна визначити, кому і з 
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якою метою вони можуть знадобитися, що дасть розуміння шляхів можливих 

атак (хакінг, підкуп відповідальних працівників). Крім того, доцільно 

закріплювати в таких угодах цивільно-правову відповідальність працівника за 

розголошення такої інформації (в разі доведення його провини) за понесені 

компанією збитки. У трудових договорах також доцільно вказати, що 

розголошення комерційної таємниці є порушенням трудової дисципліни, 

закріпивши таким чином дисциплінарну відповідальність (догана, звільнення). 

Завчасний прорахунок всіх можливих ризиків витоку інформації 

дозволить передбачити можливі прогалини в діяльності суб‘єктів 

господарювання. З цією метою зазвичай складається список інформації, яка 

може становити комерційну таємницю. Ідентифікуючи найбільш цінні дані, 

можна визначити, кому і з якою метою вони можуть знадобитися, що дасть 

розуміння шляхів можливих атак (хакінг, підкуп відповідальних працівників). 

[5] 

Висновок: як показує світовий досвід – захиститися від промислового 

шпигунства повністю неможливо. Промислове шпигунство було, є і 

залишається серйозною загрозою для успішного бізнесу в усьому світі, 

незважаючи на появу все нових і нових технічних засобів протидії йому та його 

виявлення. Єдине, що важливо пам‘ятати всім компаніям, це те, що 

профілактика, тобто належний захист інформації, що становить комерційну 

таємницю, є дуже важливою в сьогоднішніх умовах ведення бізнесу. 
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4. Ткачук Т. Характерні особливості конкурентної розвідки та 

промислового шпигунства // Персонал. — Вип. №2/2007. 

5.  Юстіан видавнича організація. Юридичний журнал [Електронний 

ресурс] 

 

Браточенко О.О.– студент групи УФФ-33с 

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.пед.н., доцент Бобко Л.О. 

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

В Україні існує достатня кількість загроз, що унеможливлюють існування 

позитивного економічного клімату та безпеки держави, тому звідси випливає 

необхідність їхнього мінімізування. 

Економічна безпека дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та 

внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до 

розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і 

держави на якомусь визначеному рівні. Загрозами економічної безпеки є явища 

і процеси, що впливають негативно на господарство країни, що утискають 

економічні інтереси особи, суспільства і держави. [1] 

 Виходячи з реальної ситуації в українській економіці у процесі її 

реформування, можна виділити такі ключові економічні загрози:  

 посилення структурної деформації економіки;  

 зниження інвестиційної та інноваційної активності та розпад науково-

технічного потенціалу; 

 тенденція до перетворення України на паливно-сировинну периферію 

розвинутих країн;  

 посилення залежності від імпорту;  

 відплив з країни валютних ресурсів;  

 поглиблення майнового розшарування суспільства;  

 високий рівень зовнішнього та внутрішнього боргу;  

 надмірна відкритість економіки;  



 18 

 криміналізація економічних відносин. [2] 

Як результат впливу загроз на економіку, слід звернути увагу на ризики 

для української економіки, які подані у статистиці  Bloomberg. 

У рейтингу Global Risk Briefing Україна посідає лише 61 місце із 

загальним коефіцієнтом ризику 21,5, що означає негативний стан економіки для 

того, щоб здійснювати в країну інвестиції. Тобто, Україна знаходиться в зоні 

високого ризику. 

Даний коефіцієнт узагальнює такі коефіцієнти, як Unemployment outlook -

(прогноз безробіття), Inflation (інфляція), що належать до високого ризику, 

Reserves stockpiles (запас міжнародних резервів) – до середнього, Currency 

Volatility (волатильність валюти) – низького. [3] 

За оцінками Bloomberg, прогноз безробіття у 2017 році становитиме 8,8 

%, що належить до критерію «високий ризик». Як пояснюють у «Публічному 

аудиті», безробіття може служити індикатором для загального стану здоров'я 

економіки. Адже високий рівень безробіття в довгостроковій перспективі 

призведе до зниження купівельної спроможності споживачів, зниження 

податкових надходжень, соціального спаду. Як приклад, останні законодавчі 

ініціативи щодо нових податків для фізичних осіб-підприємців та підвищеної 

«мінімалки» в умовах, коли відсутній ріст економіки та не створено жодних 

умов, аби підприємці могли працювати з доходами та прибутками, вже 

призвели до закриття 158 тис. приватних підприємців (протягом 2-х тижнів із 

початку року),  які, цілком вірогідно, стануть на облік у центрі зайнятості та 

отримуватимуть виплати  від держави. Крім того, частина компаній, яка не 

зможе виплачувати вдвічі збільшену «мінімалку», буде змушена 

оптимізовувати свої штати та звільняти співробітників, що також призведе до 

можливого росту безробіття. 

Показник інфляції за оцінкою фінансових аналітиків Bloomberg у 2017 

році сягне позначки в 10 %, що так само є індикатором високого ризику. Із 82 

країн світу гірший показник інфляції є тільки в Аргентини, Ганни, Нігерії, 

Єгипту та Венесуели. «НБУ цьогоріч запланував інфляцію на рівні 8 % +/- 2 %. 
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Проте, коли регулятор говорить про таргетування інфляції як своє головне 

завдання, то мається на увазі тільки рівень споживчих цін. У 2016-му також 

прогнозувалася 12-відсоткова інфляція, і за офіційними даними так і було. 

Тільки ціни на промислову продукцію підвищилися на 36 %, і аж ніяк не 12 %. 

Подібна динаміка, цілком вірогідно, може бути і цьогоріч», – вважає заступник 

керівника «Публічного аудиту» Матвій Холошин. Крім того, стрімка емісія 

гривні, зокрема для підтримки ліквідності «Приватбанку», може вкрай 

посилити й без того високий прогнозний рівень інфляції.  

Reserves Stockpiles – запас міжнародних резервів. Цьому показнику 

авторитетний постачальник фінансової інформації присвоїв індикатор 10,4 %, 

що в цілому вказує на «середній ризик», але разом з тим відкинуло «Україну» 

за сьомий десяток країн у рейтингу Bloomberg. Як пояснюють у «Публічному 

аудиті», $ 15,5 млрд., що на сьогодні наявні в золотовалютних резервах країни, 

у цьому році можуть зменшитися на $ 3,82 млрд., без гарантій адекватного 

поповнення. Так, Україна повинна виплатити $ 1,12 млрд. кредитних боргів у 

рамках співпраці з МВФ та іншими кредиторами, ще $ 2,7 млрд. – 

передбачений дефіцит платіжного балансу. Зменшення міжнародних резервів 

може викликати наступні економічні потрясіння, як гіперінфляція та зниження 

валютних курсів. [4] 

Для того щоб мінімізувати ризики для економіки країни необхідне: 

 реформування системи державних закупівель як єдиного механізму 

державного замовлення має забезпечити стимулювання випуску середньо- та 

високотехнологічної продукції;  

 реструктуризація експорту на основі збільшення частки й обсягів 

середньо- та високотехнологічного сегменту; 

 поглиблення програм міжнародного співробітництва у сфері залучення 

до економічних реформ кращого управлінського, аналітично-дорадчого та 

технологічного міжнародного потенціалу;  
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 збільшення частки бюджетних видатків інвестиційного спрямування, 

активізація приватизаційних процесів з метою подолання неефективного 

функціонування державних підприємств та їх технологічної відсталості. [5] 

Окрім цього, необхідно знизити рівень безробіття та інфляції, зменшити 

величину державного боргу, що забезпечить позитивний інвестиційний клімат 

та економічну стабільність в країні. А це, у свою чергу, зменшить загрози та 

ризики для економіки України та забезпечить її нормальне функціонування. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку 

конкуренто-спроможності країни, зростання соціальних стандартів життя 

населення та інтеграції в європейське співтовариство. Вона є відображенням 

активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості органів 

державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та 

фізичних осіб.  

З проблемами присутності тіньової економіки стикаються майже всі 

країни світу. В одних її обсяги фіксуються на рівні, що не має значного впливу 

на економіку, а в інших — є свідченням існування відтворювальної системи 

тіньових економічних відносин. До другої категорії, на жаль, відноситься 

Україна, обсяги тіньової економіки якої за різними джерелами фіксується на 

рівні 35-50% ВВП. 

До найістотніших чинників тінізації національної економіки належать 

наступні:  

 – Неефективне державне регулювання економіки — відсутність довіри 

бізнесу до держави та держави до бізнесу, висока бюрократизація, недосконале 

інституційне та законодавче забезпечення.  

– Неефективне адміністрування податків, що підтверджують рейтингові 

оцінки цієї сфери. Сприяють цьому також велике та несправедливе податкове 

навантаження, збільшення частки збиткових підприємств, низький рівень 

платіжної дисципліни, нестабільність та недосконалість податкового 

законодавства, необізнаність із цим законодавством, правова незахищеність 

платників податків. Іншою важливою причиною залишається відсутність 

ефективних механізмів покарання за недотримання податкового законодавства, 

що створює додаткові стимули до мінімізації та ухилення від сплати податків.  
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– Проблеми ринку праці, пов‘язані з низькими економічними стимулами 

до офіційного працевлаштування працівників та зростанням рівня безробіття. 

Проте, найбільшою проблемою є відсутність ефективної системи контролю та 

покарання за неофіційне працевлаштування та не оподаткування заробітної 

плати.  

– Недосконале грошово-кредитне регулювання, яке полягає в 

непрозорому рефінансуванні комерційних банків та встановленні гнучкого 

валютного курсу, надмірна активність держави на позичковому ринку — 

випуск державних облігацій для поповнення державного бюджету, що сприяє 

концентрації капіталу навколо спекулятивних операцій та підвищенню 

процентних ставок, надмірний обсяг грошової пропозиції, що не відповідає 

реальним потребам економіки і має дефляційні або інфляційні наслідки.  

– Недосконалість бюджетної системи, низький контроль за 

використанням бюджетних коштів. Підтвердженням цьому є перевірки 

Рахункової палати України, які постійно фіксують численні порушення щодо 

використання бюджетних коштів.  

– Недосконалість судової та правоохоронної системи, відсутність чіткої 

державної програми боротьби з організованою злочинністю, в тому числі і в 

економічній сфері, низький рівень довіри населення до судових та 

правоохоронних органів.  

– Рівень загальної злочинності. Міністерство внутрішніх справ з 2012 

року перестало оприлюднювати ситуацію щодо рівня злочинності в Україні. 

Останні дані були станом на 20 листопада 2012 року, зокрема, було 

зареєстровано 443,7 тис. злочинів.  

За попередніми розрахунками Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України у січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки склав 35% 

від офіційного ВВП, що становить на 5% менше, ніж у попередньому періоді. 

Тенденція до зменшення рівня тіньового сектору за підсумком 9 місяців 2016 

року порівняно з відповідним періодом 2015 року спостерігалася в усіх 

основних агрегованих КВЕД (за виключенням КВЕД ―Сільське, лісове та рибне 
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господарство‖3 ): у будівництві – на 12%, в оптовій та роздрібній торгівлі – на 

11%, у добувній промисловості та у КВЕД ―Операції з нерухомим майном‖ – на 

10%, у 7 кожному КВЕД, у переробній промисловості – на 9%, у транспорті – 

на 5 %, у КВЕД ―Фінансова та страхова діяльність‖ – на 2%. Слід зазначити, що 

частка тіньового сектору у добувній промисловості є традиційно високою 

(упродовж усього ретроспективного періоду дослідження явища тіньової 

економіки, починаючи з 2003 року), що пов‘язано, насамперед, з високим 

рівнем монополізації на ринку продукції галузі та складною системою видачі 

дозвільних документів.  

На території України під дією тіньової влади виникла «держава в 

державі», яка проникла у легальні сфери та суспільне життя. Відповідно, 

частина рішень у сфері економічної політики приймається врозріз із 

державними інтересами. 

Тіньова економіка зменшує приплив грошових коштів до бюджету 

України у вигляді податків, скорочує потенційну базу оподаткування. Це 

призводить до браку грошей у державному бюджеті України, нарощування 

позикових коштів та збільшення державного боргу України. 

Тіньова економіка впливає на точність офіційних даних економічної 

статистики, спотворює уявлення про реальну продуктивність економіки 

України, ускладнює розробку адекватних державних стратегій або програм 

розвитку економіки. 

Тіньова економіка впливає на економічний рівень розвитку областей та 

регіонів України, що спричиняє виникнення економічного дисбалансу, 

соціального напруження та деструктивних явищ у масштабі всієї країни. 

Зростання обсягів тіньової економіки викликає низку негативних 

наслідків. Найбільш вагомими негативними наслідками тіньової економіки є: 

• втрата податкових надходжень, і як результат — ускладнення виконання 

державою своїх фінансових зобов'язань перед суспільством і посилення 

нерівномірності податкового тиску; 
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• недієвість та невідповідність дійсності управлінських рішень через 

відсутність повноти та об'єктивності офіційної інформації про розвиток 

економічних процесів в Україні; 

• скорочення інвестиційних ресурсів в Україні через утруднення 

відкритого витрачання тіньовими структурами прихованого від оподаткування 

доходу та його витік за кордон; 

• можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції 

тіньового сектора на величину несплаченого податку; 

• несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу в 

суспільстві, нераціональне розміщення наявних суспільних ресурсів 

• моральна і духовна деградація суспільства; 

• поширення правового нігілізму, незахищеності громадян, недовіри до 

влади; 

• неможливість швидкої інтеграції України до європейської спільноти 

через викривлений розвиток принципів демократичного суспільства. 

Таким чином, однією з основних загроз національної економічної безпеки 

є тіньова економіка. Саме тіньова економіка призвела до того, що економіка 

почала рухатися по шляху звуженого відтворення, зниженню її 

конкурентоспроможності й виробничого потенціалу. 

Основною метою детінізації економіки України є створення необхідних 

умов для покращення інвестиційного клімату, зниження податкового та 

регулятивного тиску на підприємницьку діяльність, захист прав власності та 

трудових відносин. Реформи (податкова, банківської системи, ринку праці та 

судова) також дадуть поштовх до забезпечення економічного розвитку, що за 

умов високих показників тіньової економіки є неможливим. 
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РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ФУНКЦІОНУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 Для формування ринкової економіки в Україні економічна безпека є 

однією з основних складових потреб в діяльності не тільки окремих 

підприємств, але й для всієї держави загалом. Питання щодо економічної 

безпеки є важливим національним пріоритетом, гарантом державної 

незалежності України, умовою її прогресивного, мирного економічного 

розвитку й добробуту громадян. 

Одну з провідних небезпек, що загрожує українському підприємництву є 

рейдерство, як процес набуття сумнівними шляхами тимчасового права 

розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів особам 

пов‘язаним із рейдерством. Рейдерство існує давно і майже в усіх країнах. Воно 

є невід‘ємним атрибутом і супутником як капіталістичної системи, так і 

більшості держав пострадянського простору. Перемогти його, або ж 

викоренити його дуже важко.  

Характерною рисою новітньої історії розвитку малого і середнього бізнесу є 

дедалі більша кількість операцій зі злиття та поглинання суб‘єктів 

господарювання. На сьогодні, рейдерство в Україні є настільки масштабним, 

що створює економічну загрозу для розвитку держави. Від нього потерпають як 

промислові підприємства, так і організаційні невиробничі сфери, суб‘єкти 

малого і середнього бізнесу. 

З рейдерством суб‘єкти підприємницького діяльності України зіткнулися вже 

на початку 90-х рр. ХХ ст., коли на фоні політичної нестабільності прогалин в 

законодавстві, наявності тіньового сектору, активно ішов процес 

протиправного перерозподілу прав власності. Час від часу в період зміни влади, 

посилення правової, організаційної та економічного нестабільності 

відбувається загострення боротьби за право володіти бізнесом.  
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Об‘єктом рейдерських атак може стати будь-який бізнес, в незалежності від 

його результатів господарської діяльності, галузевої та регіональної 

приналежності. Суб‘єктами рейдерства можуть виступати стейкхолдери, 

фізичні та юридичні особи, кредитні організації, конкурентні організації, 

страхові компанії, органи державної та місцевої влади та засоби масової 

інформації 

Рейдером на заході називають компанію яка поглинає інші компанії, 

скуповуючи акції компаній-жертв, з метою отримання її контрольного пакету, а 

рейдерством – як звичне і абсолютне законне придбання організації без згоди 

фактичного власника і менеджменту, так і силова, але законне, захоплення з 

метою зміни власника. 

В українських же умовах рейдерство являє собою дії напівкримінального 

характеру, скеровані на захват власності. Тобто західний варіант рейдерства – 

так зване «біле» рейдерство – існує і буде існувати завжди, оскільки такі дії є 

повністю легальними та не порушують чинного законодавства. А викоренити 

«чорний» рейдерський захват активів та власності що базується на порушенні 

законів, з підробкою документів, погрозами та судами – дуже важко, але цілком 

реально.  

Боротьба з загрозою рейдерства безпосередньо пов‘язано із захистом 

інформації. Інформаційна безпека спирається на «трьох китах»: 

конфіденційності, цілісності та доступності, тому рейдерські захвати можна 

розглядати як загрозу порушення цілісності підприємства. Порушення 

цілісності внаслідок цілеспрямованої деструктивної боротьби, базованої на 

отриманні інформації обмеженого доступу ви отримуєте інформацію, що 

дозволить проникнути до системи, а згодом порушити функціонування 

системи, тобто порушення функціонування цілого підприємства. Крім того, 

велику користь зловмисникам можуть принести провокації, що блокують 

об‘єкти атаки. 

Рейдери постійно працюють з особами, які мають доступ до комерційної 

таємниці, використовують підкуп, шантаж дружнє спілкування. Отримавши 
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доступну інформацію підприємства вони можуть незаконно проникнути в 

комп‘ютерну мережу підприємства, викрасти документацію, встановити 

апаратуру для прослуховування телефонних розмов. 

Тому, необхідно визначити коло найбільш вірогідних загроз для суб‘єкта 

господарювання і оцінити рівень їх актуалізації: виявити та скласти карту-

схему найбільш вразливих місць в інформаційній системі. Постійно їх 

моніторити, розробити систему заходів профілактики та мінімізації збитків…     

За даними експертів в Україні нараховується до 50 професійних рейдерських 

служб, що об‘єднують досвідчених економічних юристів, психологів, ІТ-

технологів та ін.  розповсюджуючи в засобах масової інформації неправдиву 

негативну інформацію про підприємство, ініціюючи перевірки контролюючими 

органами, використовуючи підкуп менеджерів та силових структур, підробку 

документів, психологічний тиск чи через шантаж вони формують умови 

рейдерських атак, захоплення і перерозподіл власності спираючись на 

законодавства. Відтак, щорічний рейдерський перерозподіл власності в Україні 

сягає в середньому від 2 до 3 млрд. дол. США. 

До новітніх загроз економічній безпеці підприємства слід віднести 

професіоналізацію кримінального світу, який не поступається «чистому» 

бізнесу в сфері бізнесі отримання корисної інформації про стратегічні й 

тактичні наміри конкурентів з метою здобуття конкурентної переваги на ринку 

витіснення або знищення суперника, проте при рейдерських атаках 

використовує перевірені практикою прямі загрози менеджменту підприємства 

чи членам їх родин або силове захоплення. 

Для подолання ризиків рейдерства підприємства має приділити увагу 

переформатування своєї системи економічної безпеки. Воно повинно 

забезпечити збереження конфіденційності інформації як у внутрішньому 

середовищі так і неможливість її витоку від контрагентів чи партнерів бізнесу 

для успішного функціонування системи безпеки підприємства.  

Слід пам‘ятати, що  заходи із забезпеченням інформаційної безпеки, з однієї 

сторони спрямовані на охорону конфіденційності, а з іншої – включаються 
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контрзаходи, які підтримують розвиток підприємства і є базою відвертання 

небезпек.  

Отже, важливим превентивним заходом протидії протиправному 

перерозподілу прав власності є правильно організована та адаптована до 

сучасної ринкової економіки система економічної безпеки підприємства, в якій 

інформаційна складова займає провідне місце, як найбільш мобільна та 

відкрита до інноваційних викликів трансформаційної економіки. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Актуальною проблемою держави на сьогодні є розповсюдження тіньової 

економіки, яка охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства, бо з кожним 

роком виникають нові шляхи, методи, схеми накопичення тіньового капіталу. 

З проблемами присутності тіньової економіки стикаються майже всі 

країни світу. В одних її обсяги фіксуються на рівні, що не має значного впливу 

на економіку, а в інших - є свідченням існування відтворювальної системи 

тіньових економічних відносин. До другої категорії, на жаль, відноситься 

Україна, обсяги тіньової економіки якої за різними джерелами фіксується на 

рівні 20-50% ВВП. 

Загальноприйнятого визначення тіньової економіки в науковому обігу до 

дійсного часу не існує. На основі узагальнення масиву пропонованих 

дефініцій можна дійти наступного висновку: 

Тіньова економіка структурно складне явище, яке може включати: 

 діяльність, що в цілому здійснюється в рамках закону, але не 

реєструється органами державного регулювання економіки, не відбивається в її 

статистиці, а отже залишається за межами прямого впливу регулюючих заходів 

(це переважно дрібний та/або спорадичний приватний бізнес, який, наприклад, 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності пов'язаний з торговельними 
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операціями, що здійснюють неорганізовані "човники", з наданням окремих 

видів послуг фізичними особами, що не ведуть самостійної підприємницької 

діяльності науково-технічних, юридичних, освітніх, консультаційних тощо); 

 діяльність, яка є в своїй основі кримінальною і охоплює незаконні 

не санкціоновані державою види діяльності (незаконна торгівля зброєю, 

наркотичними та психотропними речовинами, шахрайські операції з цінними 

паперами і грошовими коштами, нелегальний вивіз капіталу, контрабандний 

імпорт тощо); 

 діяльність, яка в принципі є легальною, але здійснюється методами 

що знаходяться поза законом, (без обов'язкової реєстрації підприємств, без 

подачі обов'язкової звітності і без сплати податків). 

За своєю суспільно-економічною природою тіньова економіка - це 

результат порушення рівноваги між суб'єктами держави з приводу створення  

та розподілу продукту, що сталося  внаслідок такої дерегуляції  економіки, 

яка порушила паритетність розвитку окремих її сфер і, відповідно, баланс 

інтересів суб'єктів господарювання. 

Структуру тіньової економіки становлять: 

1) неофіційний (неформальний) сектор -- вся легальна економічна 

діяльність, що не враховується офіційною статистикою і не оподатковується 

(дрібне виробництво на присадибних ділянках, ремісництво, надання послуг на 

непостійній основі, разові підробітки, догляд за дітьми і т. ін.); 

2) підпільний (протизаконний) сектор -- економічна діяльність, що 

забороняється законом і навмисно приховується (від незначних протиправних 

доходів за рахунок адміністративно-правових проступків до наркобізнесу і 

работоргівлі), а також кримінальний конгломерат антисоціальних, 

самовідтворювальних, надпотужних джерел накопичення тіньових капіталів[3]. 

О. Черевко наголошує, що за останні роки були ухвалені закони та 

законодавчі акти, спрямовані на концентрацію зусиль правоохоронних органів, 

органів місцевої та регіональної виконавчої влади, громадських організацій на 

розв‘язання національної проблеми – детінізації вітчизняної економіки. Тому, 
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боротьба з тіньовою економічною діяльністю в Україні набуває активності на 

державному рівні, при цьому практичні результати поки що незадовільні, 

оскільки існує відомча ізольованість юридично самостійних структур, які 

відокремлюють функції своєї боротьби з тіньовою економічною діяльністю, 

розробляють свої підходи в умовах на зростання розрізненої діяльності, що стає 

дедалі більш гальмівним фактором у розв‘язанні проблеми [1]. 

Формування в Україні протягом років незалежності масштабного 

тіньового сектору значною мірою спровоковано втратою державою важелів 

ефективного регулювання економічних процесів, суттєвими недоліками 

економічної і правової політики, в тому числі незадовільним станом 

господарського законодавства. Труднощі, які виникають в результаті 

внутрішньої неузгодженості регуляторно-правового механізму та беззмістовної 

зміни концептуальних орієнтирів, створюють необґрунтовані ризики та бар'єри 

на шляху здійснення підприємницької діяльності. Нестабільність 

законодавства, бюрократизм у прийнятті рішень місцевими та центральними 

органами влади, невизначеність прав і взаємних обов'язків держави та суб'єктів 

підприємницької діяльності, неврегульованість та суперечливість нормативних 

актів, які видаються різними відомствами, обумовлюють «сприятливе 

середовище» для існування, а в окремих випадках, для зростання тіньового 

сектору економіки[2]. 

Подальше залучення  до офіційного господарського обороту  коштів, що 

обслуговують тіньові економічні операції або вивезені за кордон, потребує 

розробки спеціальної довгострокової політики легалізації тіньових капіталів 

некримінального походження з максимальним збереженням нагромадженого у 

цьому секторі позитивного технологічного, організаційного, фінансового та 

людського потенціалів. Тому до основних пріоритетів економічної стратегії в 

Україні, які сприятимуть детінізації української економіки у стратегічному 

вимірі, слід віднести такі. 

1. Стимулювання інвестиційних процесів. Потрібно розробити податкові 

стимули до інвестиційного використання кредитних ресурсів комерційних 
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банків, звільнити від оподаткування частку прибутку підприємств, яка 

витрачається на інвестування. 

2. Контроль за регулярністю, повнотою виплат та своєчасною індексацією 

заробітної плати, соціальних платежів, стимулювання збільшення кількості 

робочих місць. З метою підтримки рівня доходів населення, що дозволило б 

зменшити схильність до діяльності у неофіційному секторі, потрібно 

якнайширше використовувати безготівкові розрахунки з населенням, зокрема – 

за комунальні послуги. 

3. Запровадження прозорих та доступних механізмів кредитування 

реального сектору економіки та розв‘язання платіжної кризи. Українська 

економіка потребує послідовної демонетизації насамперед за рахунок «довгих 

грошей», безпечне здійснення якої може відбутися лише у тісному зв‘язку зі 

збільшенням масштабів діяльності підприємств реального сектору. 

4. Підвищення професійного рівня управлінського персоналу підприємств 

України, забезпечення методичної та юридичної підтримки у складанні бізнес-

планів, інвестиційних проектів, які забезпечуватимуть максимально ефективне 

цільове використання спрямованих до цих підприємств ресурсів. 

В нашій країні всіма проявами «тіньової економіки» займається низка 

державних органів, а саме: Верховна Рада України; структури, що 

підпорядковуються Президентові України; Кабінет Міністрів України; органи 

державних інституцій судової справи; СБУ, МВС та ін. Практично всі державні 

відомства, як на міському так і на регіональному рівнях тією чи іншою мірою 

зачіпає проблема «тіньової економіки». При цьому існує неузгодженість у 

діючих відомствах, інколи дублювання управлінських функцій, а отже, 

дозволяє «тіньовикам» продовжувати та розвивати свою злочинну діяльність. 

Е. де Сото та його прихильники впевнені в тому, що головна причина 

збільшення масштабів «тіньової» економіки – «погані» закони, які штучно 

гальмують розвиток ділової активності і примушують добросовісних громадян 

перетворюватись в «тіньовиків». Пропонують стратегію боротьби з «тіньовою 

економікою» – ліквідація бюрократичних перепон, поетапна лібералізація 
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господарської діяльності (спрощення правил реєстрації фірм, підприємств, 

установ, організацій), зниження податків, скорочення кількості регулюючих 

законів та контролюючих органів) [4]. 

Слід зазначити, що останнім часом поряд з таким поняттям, як 

«мінімізація», виникли - «рейдерство», «транзитні підприємства», «нетиповий 

експорт», «конвертаційні центри», «податкові ями», «штучне та фіктивне 

банкрутство підприємств», «легальне ухилення від сплати податків». 

Виходячи з наведеного вище, доцільно створити окремий державний 

орган, який би взаємодіяв з всіма державними структурами та іншими, як 

державними так і зарубіжними органами. Даний орган повинен виконувати 

функції: акумулювання, аналізу та прогнозування, упередження, розслідування 

та притягнення до відповідальності винних осіб, врахувавши та передбачивши 

необхідність широких прав, створення та впровадження електронної бази 

даних, яка б містила в собі різносторонню інформацію про недобросовісних 

платників податків фінансово-господарської діяльності підприємств і фізичних 

осіб з наступним обміном, між зацікавленими державними органами, сумнівних 

операцій. Діяльність цього держаного органу повинна базуватися на таких 

принципах: 

- прийняття для бізнесу змін правових та господарських умов; 

- формування нового відношення до вітчизняних підприємців; 

- зміцнення довіри до влади; 

- встановлення контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів. 

Отже, основна причина поширення тіньової економіки в Україні полягає 

в непослідовності процесів системної трансформації. Формування в Україні 

протягом років незалежності масштабного тіньового сектору значною мірою 

спровоковано втратою державою важелів ефективного регулювання 

економічних процесів, суттєвими недоліками економічної і правової політики, у 

тому числі незадовільним станом господарського законодавства. 

 

 



 33 

Список використаних джерел: 

1. О.В. Черевко . Механізми зниження тіньової економічної 

діяльності: Кандит.: 08.06.01 / О.В. Черевко. – К., 2004. – 165 с 

2. Л. С. Шевченко. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. 

д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. - Х.: Право, 2008. - 448 с. 

3. О. О. Мамалуй. Основи економічної теорії: підручник / О. О. 

Мамалуй, О. А. Гриценко, Л. В. Гриценко ; [та ін.] ; за заг. ред.: О. О. Мамалуй . 

– Київ: Юрінком Інтер, 2003 . – 478 с 

4. Е. де Сото. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: 

Саtallаху, 1995. – С. 345 

 

Бабухін Д. – студент групи УФР-31с 

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ЯК ПРОТИДІЯ 

РЕЙДЕРСТВУ 

Інформація завжди відігравала провідну роль у розвитку людини, особливо 

у теперішньому світі. Одним із видів рейдерства, який поширився в сучасних 

умовах є інформаційне рейдерство. І тому як для підприємства, держави так і 

для окремо взятої особи важливим є безпека інформації та її захист. 

Захист інформації — сукупність методів і засобів, що забезпечують 

цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї 

загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до 

завдання шкоди власникам і користувачам інформації. 

Захист інформації ведеться для підтримки таких властивостей інформації як: 

- Цілісність - неможливість модифікації інформації неавторизованим 

користувачем. 

- Конфіденційність - інформація не може бути отримана неавторизованим 

користувачем. 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/205921/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/205922/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2035/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/168428/source:default


 34 

- Доступність - авторизований користувач може використовувати 

інформацію відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не 

очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу. 

Відповідно до властивостей , виділяють такі загрози її безпеці: 

-  загрози цілісності:  знищення, модифікація; 

- загрози доступності: блокування,  знищення; 

- загрози конфіденційності: несанкціонований доступ (НСД), витік, 

розголошення. 

Існують такі види захисту інформації, кожен з яких має аспекти 

інформаційної безпеки: 

- Технічний — забезпечує обмеження доступу до носія повідомлення 

апаратно-технічними засобами (антивіруси, фаєрволи, маршрутизатори, токіни, 

смарт-карти): попередження витоку по технічним каналам,  попередження 

блокування. 

- Інженерний — попереджує руйнування носія внаслідок навмисних дій або 

природного впливу інженерно-технічними засобами (сюди відносять 

обмежуючі конструкції, охоронно-пожежна сигналізація). 

- Криптографічний — попереджує доступ за допомогою математичних 

перетворень повідомлення: попередження несанкціонованої модифікації, 

попередження НС розголошення. 

- Організаційний — попередження доступу на об'єкт інформаційної 

діяльності сторонніх осіб за допомогою організаційних заходів (правила 

розмежування доступу). 

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем обробки і зберігання 

даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність 

інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності 

інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, 

руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення. 

Мета інформаційної безпеки – режимно-секретне інформаційне 

забезпечення діяльності держави, галузі, підприємства, особистості. 
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Проблема інформаційної безпеки розглядається у трьох основних аспектах: 

- захист інформації, 

- контроль за національним інформаційним простором, 

- достатнє інформаційне забезпечення державних і недержавних органів, 

громадських, приватних організацій. 

Ризик інформаційної безпеки - ризик, пов‘язаний з використанням 

інформаційних систем, які підтримують місію та бізнес-функції організації. 

Ризики інформаційної безпеки класифікуються за: 

- властивостями інформаційних ресурсів, які порушуються при реалізації 

ризику (конфіденційність, цілісність, доступність, автентичність, 

спостережність); 

- видами втрат внаслідок реалізації ризиків. 

Виділяють можливі види втрат з результатами реалізації ризиків: фінансові 

втрати, репутаційні втрати, порушення законодавства або контрактів, шкода 

продуктивності персоналу, загроза життю і здоров‘ю людей. 

Використовують можливі методи обробки ризиків: 

- протидія ризикам - застосування належних заходів захисту; 

- свідоме та об'єктивне прийняття ризиків; 

- уникнення ризиків; 

- перенесення відповідних бізнес-ризиків на інші сторони, наприклад, 

страхувальників, постачальників. 

До організаційних заходів профілактики несанкціонованого доступу до 

інформації відносять: 

- Обмеження розмірів мережі 

- Ізоляція мережі від зовнішнього світу 

-  Електронний цифровий підпис повідомлень 

- Використання брандмауерів 

Поняття інформаційної безпеки та її захисту не лише технічними 

інформаційними системами чи інформацією у чисельному чи електронному 
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вигляді, а стосується усіх аспектів захисту і безпеки даних чи інформації 

незалежно від форми, у якій вони перебувають. 

Захист інформації та її безпека є важливим питанням для людини, 

підприємства, держави. Не даремно ж говорять, що хто володіє інформацією – 

той володіє світом. 
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ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ, ЯК ЗАПОРУКА БОРОТЬБИ З 

РЕЙДЕРСТВОМ 

             В умовах існуючої конкуренції між суб'єктами господарювання 

інформація стає цінним об'єктом, оскільки володіння інформацією в ринковій 

економіці є вагомим чинником господарської діяльності. Саме тому, 

інформація що містить у собі комерційну таємницю, стає об‘єктом на яку 

посягає конкуруюча сторона. 

             Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною. 

Її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу 

матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками 

підприємств, від розуміння кожним з працівників важливості гарантування 

безпеки бізнесу, а також від компетенції і досвіду роботи керівників служб 

безпеки підприємств.  

             Багато бізнесменів, що працюють в нашій країні, не на жарт стурбовані 

розгулом рейдерства в Україні. При бажанні рейдери можуть у три рахунки 

поставити під загрозу комерційну таємницю, безпеку підприємства, а також 

захопити його, залишивши законного власника ні з чим. Більше того, 

доводиться констатувати, що ці люди працюють настільки оперативно і 

злагоджено, що захист від рейдерства шляхом залучення правоохоронців не дає 

результатів. Підприємство блискавично виявляється в чужих руках. 

             Випадки рейдерства в його різноманітних проявах можна спостерігати в 

різні часи і майже в усіх країнах з ринковою економікою. 
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          У наші дні поставити під загрозу безпеку підприємства не так вже й 

складно. 

          По-перше , підприємці самі часто сприяють цьому , намагаючись 

заощадити на системі безпеки , яка б могла захистити бізнес від різного роду 

посягань. Тільки потужної службі безпеки підприємства під силу вести 

боротьбу з рейдерством. 

          По-друге , сучасні технології дають можливість вивідати всю необхідну 

інформацію про конкретному підприємстві , включаючи дані про постачання , 

фінансові дані та інші комерційні таємниці . Це можна зробити як за 

допомогою всіляких жучків , завдяки яким можна прослуховувати ділові 

розмови підприємця , так і за допомогою «засланих козачків » , які 

займатимуться промисловим шпигунством . Таким чином , буде порушена 

інформаційна безпека бізнесу , а в руки конкурента рано чи пізно потрапить 

важлива інформація , використовуючи яку можна навіть знищити роботу 

підприємства. 

            Отже, основною складовою системи економічної безпеки підприємства є 

захист комерційної таємниці. Комерційна таємниця - це визначена власником 

комерційно цінна виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та 

інша документована інформація, яку використовують для досягнення 

комерційних цілей (одержання прибутку, запобігання втратам, одержання 

добросовісної переваги над конкурентами) і стосовно якої вживаються 

адекватні заходи захисту з метою запобігання нанесення матеріальних і 

нематеріальних збитків суб‘єкту господарювання. 

         Основна мета захисту конфіденційної інформації полягає в тому, 

щоб як говорять професіонали, запобігти розповсюдженню її до конкурентів. У 

деяких випадках вимагається захист і "чужих" комерційних секретів, які 

можуть бути довірені підприємству іншими особами, організаціями. 

Відсутність такого захисту може залишити підприємство без вигідних 

партнерів та клієнтів. 
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            Неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної 

таємниці є правопорушенням, що традиційно визначається як суспільно 

шкідливе (або суспільно небезпечне) протиправне і винне діяння суб'єкта, що 

тягне юридичну відповідальність або винне протиправне діяння, що 

здійснюється особою. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну 

таємницю, порядок їх захисту визначаються самостійно її власником або 

керівником підприємства з дотриманням чинного законодавства. 

         Підприємство має право розпоряджатися такою інформацією і 

здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому права 

третіх осіб. Підприємство як власник відомостей, які є комерційною 

таємницею, має право призначати особу (осіб), яка буде володіти, 

користуватися і розпоряджатися інформацією, визначати правила обробки 

інформації та доступу до неї, а також встановлювати інші умови щодо 

комерційної таємниці. 
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           В промислово розвинених країнах світу питання охорони комерційної 

таємниці належать до компетенції як окремих осіб, так і різних 

внутрішньофірмових підрозділів. Проте не на всіх вітчизняних підприємствах 

існують служби безпеки, тому особливу увагу питанням збереження 

конфіденційності доцільно приділяти при укладанні трудових договорів між 

адміністрацією підприємства і працівниками.  

      Отже, забезпечення захисту комерційної таємниці містить: 

 встановлення правил віднесення інформації до комерційної таємниці; 

 розробку і доведення до осіб, допущених до відомостей, що становлять 

комерційну таємницю, інструкцій за дотриманням режиму конфіденційності; 

 обмеження доступу до носіїв інформації, які містять комерційну 

таємницю; 

 використання організаційних, технічних та інших засобів і 

конфіденційної інформації; 

 здійснення контролю за дотриманням встановленого режиму охорони 

комерційної таємниці. 
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ВПЛИВ РЕЙДЕРСТВА НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ 

Сьогодні в Україні склалась така ситуація, що одного тільки бажання та 

наявність необхідних коштів замало для того, щоб розпочати новий бізнес, 

вкласти гроші в перспективний проект або ж відкрити власну справу. На жаль, 

потрібно робити поправку на велику кількість факторів ризику. І в реаліях 

нашої країни одним із таких є рейдерство. Експерти вважають рейдерство 

однією з головних проблем, що заважають надходженню інвестицій в Україні. 

В Україні не існує чіткого визначення «рейдерства», що є однією з 

проблем. Економічне рейдерство - комплекс дій, спрямованих на відчуження 

майна шляхом зміни права власності із використанням нелегітимних методів у 

правовій системі держави та наступним захопленням власності через 
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застосування або загрозу застосування насилля. У світі корпоративне 

рейдерство як явище вважається невід‘ємною частиною корпоративних 

відносин. Найчастіше воно має вигляд недружнього поглинання, яке 

супроводжується скупівлею великого пакету акцій, зміною керівництва 

компанії та у подальшому поглинанням її іншою компанією – і все це всупереч 

стратегії розвитку та незважаючи на думку ради директорів. Рівноправні 

об‘єднання, злиття та поглинання, інші форми укрупнення підприємств є 

звичними етапами еволюційного розвитку бізнесу в розвинених країнах. Вони 

проходять можливо не завжди за взаємною згодою, однак є цілком законними 

діями гравців ринку. 

У нас рейдерство немає нічого спільного з цивілізованими методами. 

Воно носить переважно кримінальний характер і фактично стало інструментом 

позбавлення власників законних майнових прав із застосуванням різного 

роду протиправних схем. Використовуються при цьому досить такі банальні 

методи: фізичне захоплення підприємства, підробка документів, скупівля 

контрольного пакету акцій, ініціювання банкрутства, перереєстрація компаній 

на підставних осіб, підкуп силових структур, чиновників, суддів тощо. При 

цьому рейдери володіють значними фінансовими можливостями, залучають до 

своїх дій адміністративні, судові та силові ресурси. 

Дедалі частіше здійснюються напади на підприємства з іноземними 

інвестиціями. Зокрема, лише один кричущий випадок рейдерської атаки на 

підприємство «Чумаки» міжнародної інвестиційної групи «Юнісон» у грудні 

2014 року призвів до відмови від вже прийнятого рішення про інвестиції у 

розмірі 30 млн. євро на 2015 рік. В результаті, бюджет не отримає податки, 

сотні людей втратили місце роботи у сільській місцевості, а пайщики не 

отримають за ринковою вартістю орендну плату за оброблені земельні ділянки. 

Крім цього, даний інвестор на початку 2015 року проводить негативну 

інформаційну кампанію в ЄС щодо небезпечності інвестування в економіку 

України. [1] 

http://artius.com.ua/uk/services/korporativnoe-pravo/
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За останніми статистичними даними в Україні було зафіксовано 

рейдерські атаки на 68 об‘єктів власності. Їх аналіз дає можливість зробити  

такі висновки: 

 Найменше об‘єктів нападу – 7 зафіксовано в Західному регіоні 

(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська, 

Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька області). З одного боку, на це 

вплинула віддаленість від зони бойових дій, більший контроль над територією з 

боку місцевої влади та менша кількість фінансово потужних підприємств.  

 Центральний регіон (м. Київ, Київська, Житомирська, Чернігівська, 

Сумська, Вінницька, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області) мають 

більші показники – 21 за рахунок суттєвих змін у місцевій владі, що провокує 

спроби перерозподілу власності, й за рахунок наявності більш привабливих 

промислових об‘єктів. 

 Найбільша кількість рейдерських атак зосереджена в Південно-

східних регіонах (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Херсонська, 

Миколаївська, Одеська, частина Донецької та Луганської областей (під 

контролем української влади)) – 30. Зона проведення АТО і сусідні області 

перебувають під постійною загрозою атак на привабливі об‘єкти, при цьому 

інформаційні повідомлення фіксують увагу не тільки на ймовірних атаках 

сепаратистів, але й на використанні озброєних формувань добровольчих загонів 

для вирішення проблемних питань розподілу власності.  

 Окремо слід зазначити зону АТО, непідконтрольну українській 

владі, та окуповану територію АР Крим. В останній виявлено 10 випадків 

рейдерських атак та чисельні спроби та плани законодавчо оформленої передачі 

прав власності від українських власників до тих, що належать до окупаційної 

влади Криму. [1] 

Феномен рейдерства в Україні негативно впливає на інвестиційну 

привабливість. Цей вплив позначається на рівні капіталовкладень, зумовлює 

нестабільність відносин власності та незахищеність іноземних інвесторів від 

нападів на їх власність. Наразі в Україні наявні відповідні законопроекти та 
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готуються інші нормативно-правові акти, але в умовах відсутності політичної 

волі вони навіть не виносяться на розгляд Верховної Ради України. 

На сьогодні предметом рейдерського захоплення можуть стати практично 

будь-які активи. Специфіки за галуззю або розмірами бізнесу немає: примусово 

змінюють власників як великі об‘єкти – торгові та офісні будівлі, промислові 

підприємства, так і кафе, невеличкі майстерні, фермерські господарства і т.п. 

Рейдерство потенційно загрожує будь-кому. 

Скоріше, відрізняються цілі: швидкий перепродаж майна підприємства або 

заволодіння всім комплексом та відсторонення колишніх засновників бізнесу 

назавжди. І наслідки рейдерської атаки залежать лише від готовності 

підприємства до тиску ззовні та здатності власників дати відсіч «кривдникам». 

Практика показує, що найбільш ефективним засобом від захоплення 

підприємства є повноцінна підготовка до нього. Тобто побудова системи 

надійного захисту бізнесу від будь-яких атак ззовні. На ринку об‘єднань та 

поглинань не існує встановлених «правил гри». Відповідно власникові потрібно 

здійснити необхідні заходи, щоб перевести інтерес потенційного рейдера із 

площини корпоративного захоплення на цивілізований механізм об‘єднання та 

поглинання. Для цього слід провести системну реструктуризацію бізнесу, що 

дозволить створити таку систему володіння й управління найбільш 

привабливих активів, яка зробить їх захоплення нерентабельним бізнесом. 

Найпростішими методами протистояння рейдерству є: 

 юридична захищеність підприємства (грамотні установчі 

документи, чиста історія приватизації, відсутність боргів); 

 концентрація акціонерного капіталу (щоб контрольний пакет акцій 

був під контролем інвестора); 

 постійний моніторинг змін у складі акціонерів (аби не дозволити 

скупівлю акцій людьми «зі сторони»); 

 недопущення концентрації власності в межах одного підприємства 

(створення декількох підприємств та розподілення майна компанії між ними); 

 удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників, налагодження 



 43 

роботи як в колективі, так і з клієнтами та партнерами, створення позитивного 

іміджу компанії); 

 надійна фізична охорона об‘єктів (професійна охорона, ефективна 

робота служби безпеки, використання конкурентної розвідки); 

 залучення громадськості й засобів масової інформації  до боротьби 

з рейдерством. 

Ефективна боротьба з рейдерством можлива лише за участі трьох сторін:  

 Політичної верхівки України; 

 Громадськості та засобів масової інформації;  

 Власне підприємців. 

І скільки б в Україні не заявляли, що ми відкриті для інвесторів, але поки 

не буде реальних змін та дій зі сторони держави у цьому напрямку, будь-які 

заяви такого характеру залишатимуться виключно популізмом. Адже взамін 

вкладених грошей хочеться отримати прибуток. І бути впевненим, що твій 

бізнес буде розвиватись, а не стане об‘єктом чергової рейдерської атаки. 
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БАНКРУТСТВО БАНКІВ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ 

РЕЙДЕРСТВА 

У розвитку банківської системи України з моменту її створення і до 

сьогодні існують суттєві проблеми, вирішення яких потребує чималих зусиль 

вітчизняних науковців і працівників НБУ. Ці проблеми пов‘язані з недоліками, 

які погіршують функціонування банківської системи України. Досвід існування 

банківської системи України показав, що з кожним роком все більша кількість 
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банків зазнають негативного впливу фінансової кризи, наслідком чого є хвиля 

ліквідацій та банкрутств банківських установ. 

Банкрутство банку – це результат негативних процесів (кризових явиш), 

які відбуваються в ньому протягом тривалого часу. Виявлення кризових явищ 

якомога раніше, з одного боку, може дозволити Національному банку України 

та керівництву банку виправити ситуацію шляхом ухвалення відповідних 

рішень, а з іншого, знизити ризики для інших суб'єктів господарювання, 

уникнути ланцюгової реакції [2]. 

Історично склалося, що комерційні банки створювалися з непрозорою 

структурою власності. Наприклад, для того, щоб мінімізувати відомості про 

акціонера при поданні пакета документів в НБУ на реєстрацію, засновників 

банку мало бути більше десяти ─ кожен повинен був мати менше 10% в 

статутному капіталі. Це спрощувало підтвердження джерел походження 

капіталу для акціонерів. Майже всі великі заводи, приватизовані директорами 

непрозорим способом, зрештою перейшли в руки місцевої влади, яка керувала 

не тільки фінансовими бюджетними потоками, а й могла контролювати 

підприємства через фіскальні органи і пов'язані з владою кримінальні 

угруповання. 

У міру зміцнення президентської вертикалі влади відбувався вторинний 

перерозподіл контролю над промисловими об'єктами бюрократичними елітами, 

що формували політичний клас країни. І тут можна сказати, що навколо цих 

заводів почали з'являтися «кишенькові» банки. ПУМБ, який був створений 

Маріупольськими меткомбінатами ─ один із яскравих прикладів. А ще ─ 

«Володимирський» навколо промислової групи губернатора Щербаня.  

У 1995-1996 рр. виникали великі корпораційні групи, що почали 

системно паразитувати на неповоротних кредитах, використовуючи слабке 

законодавство в частині банкрутства підприємств. З'явилися схеми, коли можна 

було взяти кредит на «технічну» фірму, підставити заставу від іншої фірми, 

потім довести до банкрутства позичальників і заставодавців. І в ліквідаційній 

процедурі за безцінь продати заставу третій особі поза банком. Таке собі могли 

дозволити тільки ті, хто був упевнений у своїй політичній «криші».[1] 



 45 

 В Україні інститут банкрутства часто використовується 

недобросовісними особами як знаряддя збагачення та як елемент злочинної 

схеми, спрямованої на захоплення контролю над підприємством, уникнення 

відповідальності перед кредиторами або як спосіб приховати інші злочини, 

наприклад, розкрадання бюджетних коштів, шахрайство тощо.[3] 

Перша «п'ятирічка» ХХІ століття ознаменувався початком експансії 

банків, яку практикували іноземці: це купівля невеликого регіонального банку. 

Наприкінці 2006 року через дефіцит великих банків, виставлених на продаж, 

намітилася тенденція скуповування іноземцями саме таких фінустанов. 

Зокрема, грецький EFG Eurobank придбав львівський банк «Універсальний» і 

на його базі став активно розвивати бізнес у столиці шляхом відкриття нових 

відділень. Також було продано Електрон Банк ─ австрійському Volksbank 

International, одеський Морський транспортний Банк (МТБ) було придбано 

кіпрським Marfin Popular Bank, запорізький Авто ЗАЗ банк ─ Bank of Cyprus, 

харківський Факторіал-Банк ─ SEB Group. Чеська Home Credit Group придбала 

відразу кілька активів: два банки ─ дніпропетровський Агробанк і 

чернігівський Приватінвест, а також кредитну спілку «Приват-Кредит». 

За даними НБУ, на початок 2008 року в Україні працювало 47 банків з 

іноземним капіталом, з них 17 ─ контролювалися іноземцями на 100%. На 

вітчизняному банківському ринку в той період було представлено 175 діючих 

банків. В Україні був присутній банківський капітал із 20 країн. Серед лідерів ─ 

Росія, Австрія, Франція та Італія. Незважаючи на те, що до 2005 року в Україні 

налічувалося вже близько 20 банків з іноземним капіталом, їхня ринкова частка 

не перевищувала 10%. Відповідно, говорити про їх великий вплив на 

вітчизняний банківський сектор не варто. 

Унікальне економіко-географічне положення України робило її цікавою 

для банків з країн СНД. На ринку були представлені 4 з 5 найбільших 

російських банків (не вистачає тільки Газпромбанку), найбільші банки 

Казахстану ─ ТуранАлем і Грузії ─ Банк Грузії. 

Криза 2008-2010 років в економіку прийшла через банківський сектор ─ 

спочатку внаслідок ряду штучних причин ліквідність втратив один із 
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найбільших приватних українських банків ─ «Промінвестбанк» (Володимир 

Матвієнко), який потягнув у дефолти кілька інших великих банків ─ «Родовід» 

(Денис Горбуненко), «Укргазбанк» (Василь Горбаль), «Київ» (Микола 

Марченко), «Надра» (Ігор Гіленко). [1] 

На думку директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів 

Костянтина Ворушиліна причин масового банкрутства банків було декілька. Є 

нечисті на руку власники і менеджери, які використовували банк в якихось 

своїх цілях, виводили активи. Є банки під реальний бізнес, є великі і дрібні. Але 

коли той чи інший бізнес в країні починає «лягати» через відсутність експорту, 

падіння внутрішнього споживання, подорожчання собівартості продукції, 

економічні кризи страждає і банк. Банки – це всього лише дзеркальне 

відображення того, що відбувається в економіці. Просто вони більше, ніж 

інший бізнес схильні до ризиків і залежать від політичного та економічного 

середовища, обстановки в суспільстві. 

Економісти бачать й інші причини масового «банкопаду». Незалежний 

експерт Анатолій Дроб‘язко вважає, що однією з причин є заборона банкам 

формувати резерви у валюті проти валютних активів. Тобто вийшло, що 

кредити – у валюті, а резерви – у гривні, що суперечить всім міжнародним 

правилам ведення бухгалтерського обліку. 

Інший експерт, президент Українського аналітичного центру Олександр 

Охріменко, причиною масового банкрутства фінустанов бачить навмисно 

«погану» політику НБУ, нібито, Нацбанк цілеспрямовано знищує банківську 

систему України. Економіст розглядає три основні мотиви : переділ ринку, 

вказівка МВФ і подальший «розпродаж» українських банків нерезидентам за 

«комісію».[4] 

Стабілізація системи 2011-2013 років призвела до того, що політично 

Україна почала перетворюватися з рівноваги кількох олігархічних кланів на 

олігополію «сім'ї». Олігархічна банківська система почала розвалюватися. 

Можна констатувати, що наступив перелом ситуації з моменту приватизації 

ПриватБанку наприкінці 2016 року. До цього дії регулятора, незважаючи на 

відкликання ліцензії у восьми десятків банків, мали половинчастий характер. З 
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ринку пішли великі банки, які так і не відновилися після кризи 2009 року: 

«Надра» (реальний власник Дмитро Фірташ), «ВіЕйБі» і «Фінансова ініціатива» 

(Олег Бахматюк), «Дельта» (Микола Лагун), Брокбізнесбанк (Сергій Курченко), 

«Фінанси та кредит» (Костянтин Жеваго). 

Сьогодні основу банківської системи складають банки з участю держави 

в капіталі (Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, ПриватБанк), які зайняли в 

різних сегментах ринку нішу понад 50%. Зросла питома вага банків з іноземним 

капіталом, які витримали вимоги НБУ щодо капіталізації, і українські банки, 

які втрималися в своїх нішах бізнесу і виконують вимоги регулятора. Система 

підійшла до нового етапу свого розвитку.  
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економічних процесів, високої корумпованості органів державної влади та 

низької правової і податкової культури юридичних та фізичних осіб. 

Влучним визначенням поняття «тіньова економіка» є дефініція О. 

Турчинова: тіньова економіка – це економічна діяльність, що не враховується 

та не контролюється офіційними державними органами і спрямована на 

одержання доходу шляхом порушення чинного законодавства [4]. 

З огляду на різні думки і підходи науковців до вивчення тіньової 

економіки, для спрощення і чіткого розмежування за ознаками усіх видів 

тіньової діяльності їх поділяють на дві основні групи:  

 види діяльності, дозволені законом, але які здійснюються з 

порушенням чинного законодавства; 

 види діяльності, заборонені законом [3]. 

Види діяльності, що належать до першої групи (тобто фіктивної 

економіки), можна поділити на: 

 неформальну економіку, яка приєднала до себе сектор домашнього 

господарства; 

 напівлегальну економіку, доходи від якої формуються в результаті 

законної діяльності, шляхом укриття частини виробленої продукції, наданих 

послуг чи одержуваного прибутку;  

 нелегальну економіку, яку представляють законспіровані, тобто 

свідомо приховані легітимні види економічної діяльності, що включають 

виробництво, розподіл товарів і послуг, дозволених законом [3]. 

Друга група тіньових видів діяльності має чітко виражений кримінальний 

характер. До них належать виробництво, розподіл, обмін і споживання 

соціально небезпечних і руйнівних для розвитку особистості заборонених видів 

продукції і послуг, крадіжки, розкрадання, наркобізнес, корупція, відмивання 

коштів і фальшивомонетництво, торгівля людьми тощо [3]. 

Разом з тим, швейцарський економіст Д. Кассел виділяє три позитивні 

функції тіньової економіки в ринковому господарстві: 

 «економічне мастило» – згладжування перепадів в економічній 

кон‘юнктурі за допомогою перерозподілу ресурсів між легальною і тіньовою 
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економікою (коли легальна економіка переживає кризу, виробничі ресурси не 

зникають, а переходять у «тінь», повертаючись в легальну після завершення 

кризи); 

 «соціальний амортизатор» – пом‘якшення небажаних соціальних 

протиріч (зокрема, неформальна зайнятість полегшує матеріальний стан 

незаможних); 

 «вбудований стабілізатор» – тіньова економіка підживлює своїми 

ресурсами легальну (неофіційні доходи використовуються для закупівлі товарів 

і послуг у легальному секторі, «відмиті» злочинні капітали обкладаються 

податком і т. д.) [1]. 

Проте в цілому вплив тіньової економіки на суспільство є скоріше 

негативним, ніж позитивним.  Найбільш вагомими негативними наслідками 

тіньової економіки є: 

 втрата податкових надходжень, і як результат – ускладнення 

виконання державою своїх фінансових зобов‘язань перед суспільством і 

посилення нерівномірності податкового тиску; 

 недієвість та невідповідність дійсності управлінських рішень через 

відсутність повноти та об‘єктивності офіційної інформації про розвиток 

економічних процесів в Україні;  

 скорочення інвестиційних ресурсів в Україні через утруднення 

відкритого витрачання тіньовими структурами прихованого від оподаткування 

доходу та його витік за кордон; 

 можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції 

тіньового сектора на величину несплаченого податку; 

 несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу в 

суспільстві, нераціональне розміщення наявних суспільних ресурсів; 

 моральна і духовна деградація суспільства; 

 поширення правового нігілізму, незахищеності громадян, недовіри 

до влади; 
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 неможливість швидкої інтеграції України до європейської 

спільноти через викривлений розвиток принципів демократичного суспільства 

[1]. 

Одним із найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки є 

криміналізація суспільства: збільшення кількості економічних злочинів, 

широкомасштабний розвиток організованої злочинності, що веде до втрати 

державою своїх регулювальних, контрольних та інших соціально важливих 

функцій [1]. За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі у 

січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки в Україні склав 35% від 

офіційного ВВП, що на 5 в.п. менше порівняно з показником відповідного 

періоду 2015 року [2]. 

Одна із головних загроз, які несе в собі тіньова економіка, полягає у 

спотворенні законів та інструментів ринку, а, отже, основ побудови 

збалансованої економічної системи, спричиняючи блокування дієвості 

інструментів і механізмів управління соціально-економічним розвитком країни.  

Зусилля Уряду країни мають концентруватись на запровадженні заходів, 

спрямованих на мінімізацію впливу системних чинників тінізації економіки, які 

залишаються актуальними, а саме: 

 низька ефективність держави у забезпеченні інституційних основ 

розвитку конкурентоспроможної економіки: відповідно до Звіту про 

Глобальний індекс конкурентоспроможності (ГІК) 2016/2017 ефективність 

державних та суспільних установ (поряд з рівнем розвитку фінансового сектору 

та макроекономічним середовищем) залишається одним з найбільших 

конкурентних «провалів» економіки України (129 місце серед 138 країн); 

 високий рівень корупції: за даними рейтингу «Індекс сприйняття 

корупції 2015» за рівнем корупції Україна посідає 130 місце із 168 країн; 

 низька ефективність функціонування органів судової системи: 

рівень незалежності судової влади та рівень ефективності правової системи в 

арбітражному врегулюванні оцінюються міжнародними експертами 

надзвичайно низько (відповідно на 129 і 121 місцях у рейтингу ГІК 2016/2017); 
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 недостатній захист прав на рухому та нерухому власність, 

включаючи права на фінансові активи: за даними рейтингу ГІК 2016/2017 

Україна знаходиться на 131 місці за рівнем захисту прав власності та на 125 

місці за рівнем захисту прав інтелектуальної власності; 

 непередбачуваність змін у податковому законодавстві, що не 

дозволяє суб‘єктам господарювання вибудовувати стратегію розвитку, сумісну 

з державною податковою політикою, та, водночас, спричиняє збільшення 

кількості помилок економічних суб‘єктів при нарахуванні та сплаті податків і 

зборів [2]. 

Отже, тіньова економіка є чинником, що негативно впливає на рівень 

економічної безпеки держави, суспільства й особистості. Оптимізація обсягу 

тіньової економіки в якості комплексної політики веде до зростання рівня 

економічної безпеки країни на всіх рівнях, тому вирішення цього завдання 

повинне бути одним із пріоритетних для Уряду України. 
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РОЗВИТОК ТА БЕЗПЕКА СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Актуальність. Поняття права власності з‗явилося ще в первісному 

суспільстві. Його основою було право сили. З виникненням права власності, 

одразу виникли і злочини проти власності. В кінці ХХ сторіччя на 

пострадянському просторі з‘явився новий вид правопорушень в сфері 

власності, який отримав назву ―рейдерство‖. З розвитком економіки кількість 

власників збільшувалася. Внаслідок цього зростало юридичне значення факту 

державної реєстрації прав. Аналізуючи розвиток системи державної реєстрації 

в Україні було б цікаво порівняти - як відповідні зміни в законодавстві 

впливали на рівень рейдерства. 

На момент проголошення незалежності України централізованої системи 

єдиних державних реєстрів не існувало. Комунальні бюро технічної 

інвентаризації в межах своєї території вели облік прав на будівлі та споруди. 

Місцеві органи земельних ресурсів – на земельні ділянки. Юридичні особи 

реєструвалися місцеві органи виконавчої влади, які фактично і вели окремий 

облік відомостей про власників та керівників юридичних осіб. 

Централізованою була лише система статистичної звітності, на базі якої і 

почав створюватися єдиний державний реєстр юридичних осіб. З 1994 року 

статистичний код ЗКПО (загального класифікатора підприємств та організацій) 

став обов‘язковим елементом для ідентифікації юридичних осіб, а в 2003 році 

він трансформувався у звичний зараз код ЄДРПОУ (єдиного державного 

реєстру підприємств, установ та організацій [2]. 

У зв‘язку із появою такої форми підприємств як акціонерні товариства в 

Україні з 1994 року розпочалося створення системи національного депозитарію 

та системи обліку прав власності на акції. Ця система  передбачала ведення 

реєстрів власників акцій приватними реєстраторами, які отримали ліцензію на 

такий вид діяльності. Вказана система почала працювати в 1996 року і через 
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деякий час (з 1998 року) разом із збільшенням кількості корпоративних 

конфліктів в Україні виникла і перша хвиля рейдерства – в формі захоплення 

контролю за акціонерними товариствами. Основою для рейдерства стали 

маніпуляції з реєстрами власників акцій. 

В 2004 році в законодавстві України відбулися значні зміни - 01.01.2004 

р. набрав чинності новий ЦК України, який містив норму про перехід права 

власності на нерухомість лише з моменту державної реєстрації, а 01.07.2004 р. 

набрав чинності ЗУ ―Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень‖, який передбачав створення централізованого 

державного реєстру речових прав на нерухомість. 

Як наслідок, протягом 2005-2010 років країною пройшла друга хвиля 

рейдерства, яке полягало в захопленні нерухомості та підприємств 

(підприємства вже не обов‘язково мали бути акціонерними товариствами). В 

цей час дуже широко для рейдерських захоплень почали використовуватися 

неправосудні судові рішення.[3] 

Відсутність ефективного механізму відповідальності суддів за вчинені 

ними порушення створила можливості для порушення процесуальних вимог. 

Рішення у спорах виносилися з грубим порушенням правил підсудності, без 

виклику сторін, за явно надуманими обставинами та на підставі сумнівних 

доказів. Основним завданням для ―рейдерів‖ було таємне отримання потрібного 

йому судового рішення, на підставі якого він міг би внести в державні реєстри 

зміни та розпочати переоформлення нерухомості чи корпоративних права по 

ланцюгу ―добросовісних набувачів‖. 

Перспективи для поновлення порушених прав через суд у жертви 

рейдерства були досить примарними. Законодавство в Україні  неодноразово 

змінювалося. Правозастосовна практика була і є досить суперечливою і також 

змінюється кожні три-чотири роки. Недосконало проведена судова реформа 

призвела до багаторічних суперечок про підсудність адміністративним судам 

справ пов‘язаних з земельними  відносинами, а також реєстрацією прав на 

нерухомість та корпоративні права. 
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01.01.2013 року ця боротьба закінчилася остаточною перемогою 

Міністерства юстиції України – йому було підпорядковано новостворену 

державну реєстраційну службу, яка централізовано контролювала всі 

реєстраційні дії в країні. Одночасно в Україні почав діяти новий Державний 

реєстр речових прав на нерухомість та їх обтяжень. 

Така система державної реєстрації дозволила взяти ситуацію під контроль 

влади – без неофіційної згоди керівників реєстраційної служби не тільки 

рейдери і шахраї, а й законні власники часто не могли внести зміни до 

державного реєстру. Таким чином без узгодження з владою рейдерські 

захоплення стали фактично неможливими. Така централізована система 

призвела до тотальної корумпованості органів Державної реєстраційної служби 

Це не призвело до зникнення шахрайства та ―рейдерства‖. Навпаки з 

початком роботи нового реєстру прав на нерухомість була пов‘язана третя 

хвиля рейдерства в країні. Відомості з старого реєстрів не переносилися до 

нового реєстру автоматично, а лише за заявою власника і за певною, не зовсім 

досконалою, процедурою. Таким чином, власником об‘єкта ставав той, хто 

першим встигав внести запис до нового реєстру. Значного поширення ця схема 

отримала весною 2014 року, коли змінили своїх власників багато з квартир в 

центральній частині міста Києва, що раніше належали чиновникам та 

політикам, які втекли з України після повалення режиму Януковича (вони не 

встигли своєчасно внести відомості про свою власність до нового реєстру і 

шахраї це зробили замість них). 

В січні 2015 року було відкрито публічний доступ до державного реєстру 

речових прав на нерухомість. 25 листопада 2015 року ВР України було 

прийнято нові редакції законів, які регулювали порядок державної реєстрації 

юридичних осіб та порядок державної реєстрації речових прав на нерухомість 

(набрали чинності з 01.01.2016 р.), а 25 грудня 2015 року КМ України затвердив 

новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Суть проведеної реформи полягала в повній децентралізації 

реєстраційних процедур – повноваження по державній реєстрації були 

делеговані максимально широкому колу суб‘єктів. На додаток до двох тисяч 
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державних реєстраторів, право вчиняти реєстраційні дії отримали декілька 

тисяч нотаріусів. При цьому Міністерство юстиції України залишилося лише 

держателем відповідних реєстрів, адміністрування яких здійснює 

підпорядковане йому ДП ―Національні інформаційні системи‖. 

Передача нотаріусам повноважень по здійсненню реєстрації ліквідувала 

передумови для корупції, однак одночасно з цим створила передумови для 

збільшення кількості шахрайства та рейдерства. Проблема полягає не тільки в 

значному збільшенні кількості осіб, які мають право проводити реєстраційні 

дії. 

Наслідком вказаних реформ і стала четверта, поки що остання, хвиля 

рейдерства, головною ―фірмовою‖ ознакою якої стало масове використання 

підроблених документів. 

Для зміни власників чи керівника юридичної особи, яка зареєстрована в 

м. Києві, було достатньо підробити підписи та подати реєстратору в якомусь з 

райцентрів Луганської чи Львівської області підроблений протокол, складений 

в простій письмовій формі. Для зміни власника нерухомого майна достатньо 

підробити судове рішення 

Зрозуміло, що в подальшому вкрадене майно буде перепродано 

―добросовісному набувачу‖, а особу яка здійснила перереєстрацію з 

використанням підроблених документів правоохоронці навряд чи знайдуть. 

Реєстратора також притягнути до відповідальності, як правило, не вдається, 

оскільки він формально нічого не порушував, а довести факт його змови з 

шахраями майже неможливо [1]. 

Висновок. Отже, помилковим видається підхід, який передбачає, що для 

боротьби з шахрайствами та рейдерством необхідно лише розширювати 

повноваження контролюючих та правоохоронних органів. Головною 

зацікавленою особою в поновленні порушених прав та покаранні 

правопорушників є потерпілий. Тому, в першу чергу, держава має забезпечити 

потерпілому можливість ефективно захищати свої права. 
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ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ РЕЙДЕРСТВА В 

УКРАЇНІ 

Відомо, що через ганебні процеси незаконного привласнення 

чужого бізнесу пройшла економіка майже всіх розвинених країн світу, 

страждають від неї й країни, що розвиваються. Однак в Україні це явище 

набуло надмірного цинізму й агресії. Протягом останніх років рейдерство в 

Україні перетворилося на справжню суспільну катастрофу, яка не тільки 

загрожує розвиткові економіки України та спричиняє колапс правової системи, а 

й робить сумнівним перспективи існування та розвитку в Україні приватного 

середнього та малого бізнесу. 

Рейдерство — це недружнє, поза межами дії цивільного законодавства, 

спрямоване проти волі власника, захоплення чужого майна на користь іншої 

особи, встановлення над майном повного контролю нового власника в 

юридичному й фізичному розумінні з використанням корумпованості 

чиновників та (або) із застосуванням сили. 

Треба відмітити, що недружні поглинання по-українськи найчастіше 

зводяться до силових захоплень підприємств під прикриттям законних або 

псевдозаконних підстав.  

Рейдерами можуть бути: 
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• окремі особи, що використовують корумпованість певних структур 

влади й управління, що прагнуть заволодіти чужим житлом й іншою 

власністю; 

• спеціальні фірми або групи людей, що об'єдналися з 

метою професійного зайняття рейдерством, у тому числі групи, 

що спеціалізуються на захопленні земель, квартир, підприємств, акцій тощо; 

• галузеві холдинги, що прагнуть до усунення конкурентів у своїй  сфері 

шляхом їхнього поглинання; 

• великі холдинги й фінансово-промислові групи, що знаходяться, як 

правило, у великих містах, і володіють великими ресурсами й можливостями, 

скуповують землі, бізнес у різних галузях і все коштовне для збільшення 

своїх активів; 

• несумлінні керівники, що мають доступ до особливо важливих  для 

компанії документів, схем керування та активів; 

• партнери по бізнесу або дрібні акціонери тощо. 

Основними чинниками рейдерства в Україні є: 

- слабкість правової системи; 

- недосконалість судової влади; 

- корумпованість органів влади; 

- відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права 

власника; 

- низький рівень правової культури; 

- правовий нігілізм як у суб‘єктів господарювання так і представників 

органів влади; 

- сумнівна передісторія приватизації об'єктів тощо. 

Головними негативними наслідками рейдерства в Україні є: 

- негативний вплив на підприємницький клімат; 

- дестабілізація роботи вітчизняних підприємств; 

- руйнація трудових колективів та соціальні конфлікти; 

- формування несприятливого інвестиційного клімату та міжнародного 

іміджу країни в цілому тощо. 
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Реальні заходи щодо ефективного захисту від рейдерства та його подолання: 

- на боці власника має виступати держава і вживати дієві, реальні 

інструменти щодо захисту прав власності. 

- прозорість і ефективність діяльності суб‘єктів господарювання, які можуть 

зробити підприємство фактично невразливим до рейдерів.  

- надати Міжвідомчій комісії з питань протидії незаконним захопленням 

підприємств при Кабінеті Міністрів України статус Державної комісії (комітету) 

у справах боротьби із рейдерством за участю представників Уряду, Ради 

Національної безпеки та оборони України, Секретаріату Президента України, 

правоохоронних органів, Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку.  

- наділити Державну комісію (комітету) у справах боротьби із 

рейдерством відповідними повноваженнями згідно Конституції та законів 

України, необхідними для оперативного реагування на ситуації, що мають 

відношення до рейдерських дій та вжиття невідкладних заходів. 

- ініціювати прокурорські перевірки незалежними слідчими Генеральної 

прокуратури України всіх рішень, винесених на користь рейдерів українськими 

судами. 

- створити реєстр рейдерських судових рішень та внести на розгляд Вищої 

ради юстиції персональні справи суддів, які їх винесли. 

- необхідно ухвалити Закон України «Про акціонерні товариства», та внести 

відповідні зміни і доповнення до чинного законодавства. 

Найпростішими методами протистояння рейдерству є: 

- концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не 

беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі 

акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового 

статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія; 

- визначення правового статусу власності, здійснення переоцінки майна. 

- недопущення виникнення та прострочення кредиторської 

заборгованості; 
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- удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо); 

- підвищення культури суб‘єктів господарювання (прозорі конкурентні 

відносини, підтримання ділової репутації тощо); 

- використання в службі економічної безпеки способів і методів 

конкурентної розвідки; 

- залучення громадськості й засобів масової інформації. 

Запровадивши вищезазначені заходи, можна унеможливити рейдерські 

захоплення підприємств. 

Отже, можна зробити узагальнюючий висновок, що в Україні рейдерство 

дійсно є надзвичайно актуальною проблемою в сучасному суспільстві, яка 

набирає статусу загрози національної безпеки України. 

Через нестійкість, корумпованість державних органів, прогалин у 

законодавстві, несформованих інституцій прав власності такий феномен в 

Україні не лише виникає, а набирає високих «темпів  зростання». І хоча 

у розвинених країнах рейдерство є ефективним  інструментом впливу на 

неефективні підприємства, у нас це інструмент перерозподілу власності та 

особистих інтересів. 

 

Мельник І.П., Тітарчук А.О. – студенти групи УФМ-31с 

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.політ.н. Подвірна Н.С. 

РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення 

конкурентоспроможності економіки України є одним з основних напрямів 

державної політики з питань національної безпеки в економічній сфері.  

У Стратегії національної безпеки України серед викликів та загроз, які 

негативно впливають на стан економічної безпеки України, відзначено 

неефективність захисту права власності, відсутність умов для формування 

необхідного інвестиційного потенціалу в національній економіці, зокрема 

розвинених фінансового та фондового ринків, несприятливий 
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макроекономічний і політико-правовий клімат для залучення іноземних 

інвестицій та розвитку внутрішнього інвестиційного процесу. 

Сьогодні більш нагальними залишаються внутрішні виклики 

національній безпеці бо викривлення демократичних процедур в Україні 

породжує корупцію та штучно стримує процеси кадрового оновлення органів 

державної влади, що обумовили слабкість, а подекуди і неспроможність 

держави виконувати її функції, насамперед у сфері захисту прав і свобод 

людини і громадянина, зростаючу недовіру до неї з боку суспільства. Тому, 

саме в умовах макроекономічної нестабільності найбільшої уваги заслуговує 

приділення внутрішнім елементам розвитку та захищеності економіко-правових 

інститутів за для реалізації економічної безпеки держави і як наслідок 

національної безпеки. 

Неспроможність захисту права власності в Україні призвела до 

поширення нових схем її перерозподілу та протиправного заволодіння майном, 

відомих під загальною назвою ―рейдерство‖. 

Прагнення України ввійти до єдиного економічного європейського 

простору вимагає суттєвих змін у багатьох сферах життєдіяльності держави. 

Пріоритетне значення для належної та безпечної діяльності акціонерних 

товариств має протидія рейдерству, яке не тільки дезорганізує роботу суб‘єктів 

господарської діяльності, а й спричиняє соціальне напруження в суспільстві. 

Слід підкреслити, що в Україні рейдерство набуло надмірного цинізму та 

агресії. Протягом останніх років рейдерство в нашій країні перетворилося на 

справжню суспільну катастрофу, що загрожує позитивному розвиткові 

української економіки, спричиняє колапс правової системи, висвітлює сумнівні 

перспективи існування та розвитку приватного середнього та малого бізнесу. 

Так, за оцінками експертів інвестиційних компаній, щорічний обсяг сегмента 

поглинань і злиття становить в Україні понад 3 млрд. дол., дві третини 

поглинань мають недружній характер рейдерських захоплень. 

Рейдерство, незважаючи на те, що є порівняно новим явищем в 

українському суспільстві, стало однією з найпопулярніших тем сьогодення не 

тільки серед підприємців і професійних юристів. 
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Розвиток рейдерства шкодить реалізації економічних реформ та 

економічному зростанню економіки, що можливе при довгостроковій 

стабільності та сталості розвитку економіки в середині держави. Рейдерство 

стає небезпечним фактором загрози національній безпеці, яка виступає 

значущим фактором для зростання країни. 

Отже, рейдерство є однією із найнебезпечніших загроз економічній 

безпеці держави та національним інтересам, яка виникла та набула свого 

масового поширення саме у час макроекономічної нестабільності. Однією з 

головних причиною такого стану стала недосконалість ринкових інструментів 

перерозподілу власності, порушення різноманітними формальними, 

неформальними групами та структурами прав та інтересів суб'єктів госпо- 

дарювання в економіці, а саме: прав власності, зростанням корпоративних 

конфліктів, пов'язаних із недосконалістю та нерозвиненістю корпоративного 

законодавства в Україні.  

 

Телюк О.А. – студент групи УФФ-33с 

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.пед.н., доцент Бобко Л.О. 

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Економічна злочинність як явище виникла одночасно із становленням 

держави як політико-територіальної організації суспільства. 

З метою регулювання економічних відносин створювалися відповідні 

норми, які визначали певні межі між дозволеним та забороненим, що, звичайно, 

порушувалися. Вона завдавала шкоди як національній безпеці держави, її 

добробуту та процвітанню (оскільки зменшувала надходження до державної 

казни), так і інтересам окремих громадян. 

Економічна злочинність - це явище, яке: 

   - властиве будь-якій державі та виникає в результаті високоінтелектуальної 

злочинної діяльності осіб з метою незаконного спрямування частини 

економічних ресурсів на свою користь. У країнах з низьким рівнем ринкових 
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відносин їй додатково сприяє невідповідність законодавчої бази економічним 

реаліям; 

- виникає у сфері управління державним або приватним майном і 

пов'язана з використанням службового становища з корисливими намірами; 

 - стимулює "тіньовий" капітал, корупцію та організовану злочинність; 

Наймасштабніші кримінологічні дослідження економічної злочинності 

здійснили Ньюмен, Маннхейм, Єдельхертц, Клинард, Кайзер, Тидеман, 

Шнайдер та інші. 

Засновник теорії економічної злочинності американський кримінолог Е. 

Сатерленд у 1939 р. ввів поняття «білокомірцева» злочинність, яке стосувалося 

незаконної діяльності корпорацій, передусім їх менеджерів. 

Білокомірцева злочинність - сукупність злочинів, які скоюються особами 

з високим соціальним статусом у сферах бізнесу або політики в межах їх 

професійних обов'язків. До цього здебільшого відносять маніпуляції з біржами, 

паперами, хабарництво, фінансові махінації корпорацій, недобросовісні угоди, 

злісні банкрутства, неправдиві рекламні оголошення.  

У сучасній кримінологічній літературі замість поняття «Білокомірцева 

злочинність» частіше вживаються терміни «службові злочини» та 

«корпоративна злочинність». 

За кримінально-правовою класифікацією економічна злочинність 

поділяється на такі групи: 

- злочини у сфері відносин власності, пов'язані зі службовою 

діяльністю: розкрадання державного чи колективного майна шляхом 

шахрайства, присвоєння, розтрати або зловживання посадовим становищем; 

- злочини у сфері використання бюджету: порушення законодавства 

про бюджетну систему України; видання нормативних актів, які змінюють 

доходи та витрати бюджету всупереч визначеному законом порядку; 

- злочини у сфері фінансових відносин: виготовлення чи збут 

підроблених грошей або цінних паперів; незаконні операції з валютними 

цінностями; приховування валютної виручки; ухилення від сплати податків; 

порушення порядку випуску (емісії) й обігу цінних паперів; підробка знаків 
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поштової оплати та проїзних квитків; незаконне виготовлення, підробка, 

використання чи збут незаконно виготовлених й одержаних або підроблених 

марок акцизного збору; 

- злочини у сфері підприємництва: заняття забороненими видами 

підприємницької діяльності; порушення порядку заняття нею; фіктивне 

підприємництво; шахрайство з фінансовими ресурсами; виготовлення спиртних 

напоїв і торгівля ними; незаконна торговельна діяльність; протидія законній 

підприємницькій діяльності; приховування банкрутства; фіктивне банкрутство; 

- злочини у сфері захисту від монополізму та несумлінної 

конкуренції: незаконне збирання з метою використання чи використання 

відомостей, що становлять комерційну таємницю; розголошення комерційної 

таємниці; штучне підвищення та підтримання високих цін на товари народного 

споживання й послуги населенню; змова про фіксування цін; примушування до 

виконання або невиконання цивільно-правових зобов'язань; 

- злочини у сфері обслуговування населення: випуск чи реалізація 

недоброякісної продукції; обман покупців; обман замовників; одержання 

незаконної винагороди від громадян за виконання робіт, пов'язаних з 

обслуговуванням населення; порушення правил торгівлі; 

- злочини у сфері митного регулювання - контрабанда. 

На жаль на сьогодні теоретично не достатньо досліджено у науковому 

плані низку ключових проблем економічної злочинності. Це стосується, 

насамперед, соціально-економічної та правової природи злочинності у сфері 

економіки, визначення її понять, тенденцій і закономірностей розвитку, видів 

економічних злочинів та їх класифікації, механізмів і факторів, які її 

обумовлюють, ролі держави в механізмі ринкових відносин, головних 

кримінолого-економічних напрямків попереджувальної діяльності, її стратегії і 

тактики, системи і функцій правоохоронних і контролюючих органів, проблем 

прогнозування, планування і координації заходів боротьби з нею. Ряд питань, 

які стосуються цієї проблеми, є дискусійними.  

Отже, основні риси злочинності у сфері економіки полягають у тому, що: 

по-перше, вони вчиняються у сфері легальної і нелегальної господарської 
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діяльності; по-друге, суб‘єктами цих злочинів можуть бути як підприємці, так і 

інші особи, які сприяють виконанню господарської діяльності; по-третє, вони 

завдають економічної, політичної, моральної шкоди суспільству і державі; по-

четверте, спрямовані на одержання економічної вигоди; по-п‘яте, вчиняються 

тільки навмисно; по-шосте, можуть здійснюватися різноманітними засобами, 

передбаченими чинним кримінальним законодавством. 
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ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ 

РОЗВИТКУ 

Актуальність. В сучасних умовах особливу роль відіграє система безпеки 

держави, насамперед – фінансової, як базової економічної безпеки країни в 

цілому. Формування основ економічної могутності держави, створення 

ефективної системи соціального захисту населення, підвищення добробуту 

громадян та вирішення низки актуальних соціально-економічних проблем є 

неможливим без надійної фінансової безпеки. Адже, фінансово-економічна 
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безпека є ключовим чинником стабільності економіки та сталого розвитку 

держави. 

Теоретичні аспекти фінансової й економічної безпеки держави 

досліджувалися багатьма авторами. Заслуговують на увагу наукові праці таких 

відомих вітчизняних та російських вчених-економістів як Абалкін Л. І., 

Алікперов І. М., Барановський О. І. [2], Богачьов В. І., Богданов І. Я., Бурцев В. 

В., Вершинін В. М., Возженіков А. В., Делягін М. Г., Єрмошенко Н. Н., 

Єчмаков С. М., Козирін А. Н., Колосов А. В., Куклін А. А., Попов Є. В., 

Сенчагов В. К., Фокіна Н. П., Шніпко О. С. й інші. 

Економічна безпека - фундаментальна основа економічно ефективної 

держави, яка відстоює свої національні інтереси та долає різноманітні загрози в 

умовах посилення міжнародної конкуренції. Найважливіший елемент 

економічної безпеки країни в сучасних умовах - фінансова безпека [8, с.424]. 

Без її забезпечення практично неможливо вирішити жодну із проблем, що 

стоять перед країною, як внутрішню, так і на міжнародному рівні. 

Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити 

жодне із завдань, що стоять перед Україною. Актуальність фінансової безпеки 

визначається необхідністю формування внутрішнього імунітету та зовнішньої 

захищеності від дестабілізаційного впливу конкурентноздатності на світових 

ринках і стійкості фінансового становища. 

Важливим правовим актом, який визначає політику України у галузі 

забезпечення економічної безпеки держави є ―Концепція національної безпеки 

України‖. Пріоритетне місце у національній безпеці належить економічній 

безпеці. У Концепції національної безпеки України розкриті положення 

економічної безпеки і визначені основні загрози національної безпеки України, 

здійснено дослідження певних аспектів економічної безпеки [2]. При цьому 

економічна безпека розглядається як складова національної безпеки (безпеки в 

економічній сфері), до якої віднесені такі напрями державної політики 

національної безпеки: 

 недопущення незаконного використання бюджетних коштів і 

державних ресурсів та перетікання їх у ―тіньову‖ економіку; 
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 контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на 

підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника; 

 боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія 

неконтрольованому відтоку національних матеріальних, фінансових, 

інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів [14, с. 171]. 

Одне з найбільш вдалих тлумачень належить вітчизняному вченому О.І. 

Барановському, який вважає що зміст фінансової безпеки полягає у: ступені 

захищеності фінансових інтересів; рівні забезпеченості суб'єктів усіх рівнів 

управління фінансовими ресурсами; стані складових фінансового ринку; якості 

фінансових інструментів і послуг; стані фінансових потоків в економіці, що 

дозволяє вважати її одним з найважливіших системоутворюючих елементів 

економічної безпеки держави [3]. 

Фінансова безпека, у трактуванні М. Єрмошенка, є таким станом 

фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю і 

якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю 

цієї сфери забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні 

обсяги фінансових ресурсів для всіх суб'єктів господарювання і населення в 

цілому - ефективне функціонування національної економічної системи і 

соціальний розвиток [5, 33-34]. 

У методиці розрахунку рівня економічної безпеки України фінансова 

безпека визначається як такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 

валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, 

здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної 

системи та економічне зростання [7]. 

Висновок. Таким чином, фінансова безпека держави - основна умова її 

здатності здійснювати самостійну фінансово-економічну політику відповідно 

до власних національних інтересів. Забезпечення фінансової безпеки - це 

діяльність держави і всього суспільства, спрямована на реалізацію загальної 

національної ідеї, на захист національних цінностей та національних інтересів 
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через підтримку фінансової стабільності внаслідок збалансованості фінансів, 

достатньої ліквідності та наявності необхідних фінансових ресурсів. 

Отже, фінансова безпека є вирішальною і провідною у системі 

економічної безпеки. Фінансова безпека, як складова економічної безпеки 

держави, в свою чергу є теж поняттям інтегральним. 
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кризу в усіх сферах життєдіяльності. Одним з найбільш небезпечних проявів 
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такої кризи є економічна злочинність, яка стала підґрунтям для організованої 

злочинності. Саме вона, внаслідок особливих умов, які надають їй усталеності, 

збільшує рівень корумпованої державного апарату та правоохоронних органів.  

Створення стихійних ринків товарів та послуг, розвиток комерційних 

структур, легалізація підприємництва відбувалися в нашій країні на фоні 

значного зниження життєвого рівня населення, загострення соціально-

економічних протиріч, криміналізації суспільних відносин.  

У зв'язку з цим такі соціально значущі сфери, як виробництво та розподіл 

матеріальних благ опинилися перед загрозою встановлення кримінального 

контролю, що досить негативно та деструктивно вплинуло на забезпечення 

економічної безпеки країни.  

Економічна злочинність являє собою один із видів сучасної злочинності, 

який, на відміну від традиційної (проти власності, проти особи), за аналогією зі 

зброєю є масовим видом кримінального ураження економіки. Протидія їй 

вимагає принципово нових засобів правового, організаційного, процесуального, 

технічного, кадрового забезпечення. 

На жаль, криміналізація економіки стоїть в одному ряді основних загроз 

економічній безпеці України. Серед найбільш небезпечних напрямків 

криміналізації економічної діяльності в Україні можна виділити: злочини в 

сфері кредитно-фінансових відносин і банківської діяльності; злочини на ринку 

цінних паперів; злочини в зовнішньоекономічній діяльності; злочини в сфері 

споживчого ринку; злочини в сфері приватизації майна; податкові злочини. 

Економічній злочинності притаманні такі ознаки: 

— складається із кримінально караних діянь суб'єктів господарювання; 

— посягає на порядок управління економікою; 

— спричиняє значні збитки державі, суспільству чи окремим 

громадянам; 

— має триваючий характер; 

— вчиняється фізичними особами, оскільки за кримінальним 

законодавством України суб'єктом злочину може бути лише фізична особа; 

— характеризується високою латентністю; 
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— характеризується тісним зв'язком з організованою злочинністю, 

корупцією та тіньовою економічною діяльністю; 

— формує напівкримінальний менталітет у громадян держави.  

 Сучасний стан економічної злочинності  характеризується низкою 

особливостей якісного характеру. До них можна віднести: 

 Латентність економічних правопорушень досить велика (тіньовий 

сектор економіки за деякими оцінками перевищує легальний). Якщо 

порівнювати загальний рівень, то латентність економічної злочинності як 

мінімум на порядок вище латентності загальнокримінальної злочинності.  

Винятково висока латентність економічних злочинів пояснюється цілим 

рядом причи: виявлення і попередження цілого ряду злочинів у фінансово-

банківській системі, у зовнішньоекономічній діяльності, у сфері комп‘ютерної 

інформації представляють велику складність. Статистика вказує зменшення 

кількості виявлених злочинів у 2015 році порівняно з 2014 роком сумарно в цих 

сферах на 49 %. Процес криміналізації кредитно-фінансової системи багато в 

чому пояснюється відсутністю ефективного законодавства і контролю над 

банківськими операціями з боку контролюючих організацій і особливо 

правоохоронних органів.  

 Достатньо високий ступінь її поширеності. Більшість вчинюваних в 

Україні злочинів є економічними. У загальній структурі зареєстрованих 

злочинів питома вага економічних злочинів за 2016 рік склала 10 відсотків.  

 Шкода, яка завдається економічними злочинами суспільству, є 

значною. Із 38,6 тис. економічних злочинів, виявлених правоохоронними 

органами, 16,5 тис. або 45 % становлять тяжкі та особливо тяжкі. 

 Здатність економічної злочинності до швидких трансформаційних 

змін і адаптації до нових умов і правил господарювання (економіко-правових 

новацій і ін.), яка проявляється в її динамічності (рухливості). Так, до загальних 

способів ухилення від сплати податків, зборів, інших обов‘язкових платежів 

відносять: неподання або подання в невстановлені строки органам фіскальної 

служби документів, пов‘язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів та 

інших обов‘язкових платежів; заниження сум податків, зборів, інших 
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обов‘язкових платежів; заниження об‘єктів оподаткування; неутримання чи 

неперерахування до бюджету сум прибуткового податку з громадян, яким 

виплачувались доходи; приховування (неповідомлення) про втрату підстав на 

пільги з оподаткування, тобто незаконне користування податковими пільгами. 

 Підвищення рівня організованості злочинних угруповань. 

Організований характер сучасної економічної злочинності - закономірний 

ступінь її еволюції, важлива істотна риса, що додає їй особливу суспільну 

небезпеку.  

Організована економічна злочинність досягла на сьогоднішній день таких 

масштабів, що перетворилася в реальну загрозу економічної безпеки України, 

змусила нас говорити про лінію, яка відокремлює економіку і суспільство від 

того, що ми називаємо кримінальною економікою. 

 Зрощування загальнокримінальної й економічної злочинності. 

Продовжує зміцнюватися зв‘язок між злочинними формуваннями і 

легітимними економічними структурами, йде встановлення контактів, а то й 

об‘єднання організаторів і лідерів злочинних груп і угрупувань, а також 

комерційних, виробничих і інших підприємств.  

 Корупційний характер економічної злочинності, що чітко 

прослідковується. Зокрема, з понад 2,4 тис. злочинів у сфері приватизації 

викрито 485 фактів хабарництва; під час роздержавлення землі викрито понад 

247 злочинів, найбільш характерними формами яких залишається зловживання 

посадовим становищем та отримання хабарів. 

 Посилення зовнішньоекономічного характеру злочинної діяльності. 

Так, до найбільш поширеного числа злочинів у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності відноситься і контрабанда, яка завдає великої шкоди економіці 

України (вивіз за межі країни товарно-матеріальних цінностей, а також 

незаконного переміщення через кордон автотранспорту, стратегічної сировини, 

підакцизних та інших товарів і предметів). 

На жаль, необхідно визнати, що саме криміногенні фактори значною 

мірою визначають нині не тільки стан економіки України, але і можливості її 

наступного розвитку в цивілізованих формах у доступному для огляду 
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майбутньому.  Тому, на нашу думку, до основних напрямів боротьби з 

економічною  злочинністю можна віднести: 

 створення  правової  основи, організаційних, матеріально-технічних 

та інших  умов  для  ефективної  боротьби  з  економічною злочинністю, 

насамперед,  за рахунок надійного захисту використання бюджетних коштів 

усіх рівнів;   

 запобігання  ―тінізації‖ економіки України, що, в свою чергу, 

наносить шкоду  людині, суспільству  та  державі;  

 вжиття заходів, спрямованих  на забезпечення  відшкодування  

шкоди  державі, а також  фізичним  та юридичним особам; 

 викриття фактів встановлення корумпованих зв'язків  з  

державними службовцями,  а також  посадовими  особами  усіх рівнів,  через  

втягнення  їх  у   злочинну  діяльність; 

 протидія використанню засобів масової інформації для здійснення 

злочинної діяльності  учасниками  злочинних угруповань;   

 виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, 

що займаються підробкою грошей, цінних паперів, білетів  державних лотерей, 

а також інших засобів розрахунку  та  проведення  профілактичної  роботи  

серед  цих  осіб;   

 спільно з іншими правоохоронними органами виявлення та 

попередження злочинів, пов‘язаних з порушенням прав інтелектуальної  

власності, авторських  прав, а також різних зловживань  з  використанням  

сучасних інформаційних  технологій;   

 матеріальне і моральне заохочування  громадян,  які надають 

допомогу в боротьбі  з економічною злочинністю;  

 проведення серед населення роботи щодо роз‘яснення норм 

чинного законодавства в економічній сфері,  з  метою попередження фактів 

скоєння ними економічних  злочинів;   

 висвітлення  в  засобах  масової  інформації стан боротьби зі 

злочинністю у  сфері економіки. 
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Отже, одне з головних завдань протидії економічній злочинності в країні, 

на наш погляд, полягає в тому, щоб створити такі умови, при яких вчинення 

економічних злочинів стало б справою невигідною і підвищеної ризикованості. 

Збільшення ризику вірогідності притягнення до кримінальної відповідальності, 

соціальних і економічних втрат і зменшення рівня впливу криміногенних 

факторів – це ті складові, які повинні стати головним напрямком 

кримінологічної політики держави в умовах трансформаційної економіки.  

Здійснення зазначених заходів сприятиме реалізації антикриміногенного 

потенціалу суспільства. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВІРКА ДІЛОВИХ 

ПАРТНЕРІВ 

У сучасних умовах успіх бізнесу значною мірою залежить від ступеня 

його захищеності. До одних з найважливіших завдань забезпечення 

економічної безпеки підприємства відносять перевірку ділових партнерів. В 

умовах ринку є не лише виправданою, а й актуальною орієнтація юридичних та 

фізичних осіб на їх особливу відповідальність за передачу діловим партнерам 

або їх представникам економічних, науково-технічних та інших відомостей, що 

складають комерційну таємницю. 

Найбільшу небезпеку для підприємств становлять зовнішні загрози, 

потенційними носіями яких найчастіше є ділові партнери та конкуренти. Тому 

питанню відслідковування загроз, що йдуть від них, варто надавати великої 

уваги. Для цього необхідно постійно збирати інформацію про конкурентів та 

ділових партнерів. 

Завданням осіб, що займаються збиранням та аналізом інформації, є 

виявлення джерел зовнішньої загрози безпеці, щоб максимально знизити 

невизначеність стратегічного ризику. Така інформація повинна: 

 розкривати наміри потенційних та дійсних партнерів щодо 

підприємства;  

 характеризувати сильні та слабкі сторони конкурентів; 

 попереджати про можливе виникнення загроз та кризових ситуацій; 

 полегшувати контроль за дотриманням партнерами досягнутих 

раніше домовленостей;  

 сприяти виявленню несанкціонованих каналів витікання 

конфіденційної інформації про підприємство;  

 допомагати в процесі прийняття рішень та вироблення власної 

політики підприємства щодо окремих суб‘єктів господарювання. 
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Для мінімізації ризиків, пов'язаних з договірними відносинами, виникає 

необхідність перевірки ділових партнерів, клієнтів. У залежності від потреб і 

можливостей фірми перевірки проводяться з метою встановлення:  

 особистості партнера, клієнта, його ділової репутації;  

 стійкості фінансового становища потенційного партнера, клієнта;  

 структури і складу капіталу, видів і вартості активів партнера; 

 стану, сегментів і місця аналізованого партнера на ринку.  

Всю необхідну інформацію про партнерів можна отримати в офіційних 

джерелах (засоби масової інформації, органи державної реєстрації) і 

неофіційних (інтернет, інші глобальні та корпоративні мережі, правоохоронні, 

контролюючі, фіскальні органи, ділові зв'язки та інші). Крім того, відомості про 

виробничу, науково-дослідну, фінансову, збутову та іншу діяльність фірм 

містяться в каталогах, рекламних проспектах, періодичних бюлетенях, 

прейскурантах, різноманітних довідкових виданнях, що видаються приватними 

спеціалізованими виданнями, спілками підприємців та торговельними 

палатами. 

Перевірку партнера можна здійснити, використовуючи можливості 

самого підприємства (власна служба безпеки). Певною мірою підвищити 

надійність та ефективність угод, їх правовий захист допоможе письмова угода 

сторін про збереження в таємниці певної інформації.  

Обережність у виборі партнерів, перевірка та переперевірка відомостей 

про них, особливо у випадках, коли викликає сумніви щирість пропозицій, що 

надійшли, та намірів, є обов‘язковими елементами сучасної ділової практики.  

Сумнівними партнерами можуть бути майбутні контрагенти, які 

порушують чинне законодавство і, як наслідок, потрапляють у «поле зору» 

правоохоронних та контролюючих органів. При виявленні фактів порушень 

ставляться під загрозу належне виконання договірних зобов'язань 

та існування самої фірми. 

Отже, необхідно здійснювати превентивні заходи за допомогою 

правомірних методів, сил і засобів з метою пошуку, збирання із зовнішнього 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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середовища інформації про майбутнього партнера, щоб мінімізувати ризики у 

господарській діяльності підприємства. 
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РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "ІМТОКС" 

Актуальність. В даній роботі розглянуто проблему недружнього 

поглинання в Україні на прикладі Харківського підприємства "Імтокс", також 

досліджено види поглинань. Виявлено шляхи подолання існуючих прогалин у 

законодавстві України з метою запобігання ліквідації підприємств шляхом 

недружнього поглинання 

Проблеми рейдерства досліджувались в працях: Єфіменка А. [1],. Ісара І. 

В.  [2] та інших. 

Метою дослідження є виявлення існуючих видів, форм та засобів 

недружнього поглинання, з'ясування факторів, які сприяють вчиненню такого 

поглинання, та надання пропозицій з приводу внесення змін та доповнень до 

діючого законодавства України щодо максимального уникнення таких дій. 

 "Рейдерство" в Україні здебільшого полягає у набутті незаконними 

шляхами тимчасового права на розпорядження активами та якнайшвидшим 

продажем цих активів, пов'язаним із рейдером особам із наступними 

перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, для того щоб 

завадити (унеможливити) їх поверненню законним власникам. В Україні для 

боротьби з рейдерством створена Міжвідомча комісія з питань протидії 

протиправному поглинанню та захопленню підприємств, що діє при Кабінеті 

Міністрів України [4].  

Проте, якщо рейдерство проходить без явних порушень законів, воно є 

корисним і оздоровлює занепалий бізнес. Сьогодні Україна переживає черговий 

кримінальний бум. Засоби масової інформації заповнені повідомленнями про 

скандальні захоплення підприємств та криваві "розбірки" з конкурентами. А це 
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– практично необхідна умова для успішного рейдерського захоплення. Рейдер 

не може здійснити захоплення об'єкта, якщо його корпоративна історія 

бездоганна й немає ані найменших причин для судових позовів. Рейдер також 

не зможе атакувати господарське товариство, перекуповуючи акції в 

міноритарних акціонерів, якщо його власники консолідували 80 – 100 % акцій. 

Наявність корпоративного спору – це все, що потрібно вмілому рейдеру для 

втілення своїх амбіційних планів захоплення. Щоб уникнути необґрунтованих 

судових позовів, накладення арештів на рахунки господарюючих суб'єктів, а 

також призупинення рішень зборів господарських товариств, Пленум 

Верховного Суду України у своїй Постанові № 9 від 22.12.2006 року "Про 

практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при 

розгляді заяв про забезпечення позову" [3] ухвалив, що при розгляді справ, 

предметом яких є оскарження рішення загальних зборів господарського 

товариства, судам необхідно враховувати, що заборона проводити такі збори 

порушує право на участь у них і управлінні товариством тих його учасників, які 

не оскаржили це рішення, і суперечить змісту заходів забезпечення та меті їх 

застосування, яка полягає в захисті інтересів учасника процесу, а не в 

позбавленні (порушенні) прав інших осіб. Суд не повинен вживати таких 

заходів забезпечення позову, які пов'язані з втручанням у внутрішню діяльність 

господарських товариств (наприклад, заборона скликати загальні збори 

товариства, складати список акціонерів, які мають право на участь у них, 

надавати реєстр акціонерів і приміщення для проведення зборів, підбивати 

підсумки голосування з питань порядку денного тощо).  

Існують чотири основні способи захоплення підприємства: через 

акціонерний капітал, кредиторську заборгованість, органи управління та 

оспорювання підсумків приватизації. Захоплення через акціонерний капітал 

свідчить про те, що він сильно розпорошений або недостатньо контролюється. 

Початком атаки є скупка акцій. Як правило, рейдери планують скупити близько 

10 – 15 % акцій – ця кількість є достатньою, щоб ініціювати проведення зборів 

акціонерів з "потрібним" порядком денним, наприклад зміною керівництва 
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підприємства. Акціонерне товариство, власником якого є трудовий колектив, – 

найпривабливіший об'єкт для рейдера. [2].  

Класичним прикладом тактики рейдерського захоплення (так званого 

"каскадного" методу) може слугувати спроба атаки на Харківське підприємство 

"Імтокс". Спеціалізація підприємства – унікальні металоконструкції для 

унікальних будинків Москви та інших столиць колишніх союзних республік. У 

перші роки здобуття Україною незалежності "Імтокс" став акціонерним 

товариством, а працівники – акціонерами. Один з міноритарних акціонерів 

підприємства, який володів 0,03 % акцій статутного капіталу і пробув у рангу 

акціонера всього два дні, встиг звернутися до суду з позовом про виплату 170 

000 гривень дивідендів. Події розвивалися з блискавичною швидкістю. 

Природно, що з метою забезпечення позову суд наклав арешт на нерухоме 

майно "Імтокса" і його банківські рахунки. Забезпечення позову було скасовано 

в апеляційному порядку, однак одразу в іншому районному суді м. Харкова 

з'явився новий позов, у якому позивач вимагав повернути йому слюсарний 

верстат, який нібито був переданий ним підприємству за усним договором. 

Позивач також вимагав накладення арешту на майно. Крім того, у 

господарському суді також з'явилась заява про забезпечення позову в справі за 

позовом орендаря, з яким "Імтокс" нібито збирався укласти угоду купівлі-

продажу нерухомості. У суді, втім, представники позивача не з'являються – 

існують лише заяви про забезпечення позовів. У цей самий час дрібні акціонери 

"Імтокса" стали одержувати пропозиції про продаж акцій. За сертифікат на 21 

акцію пропонували близько 100 доларів. У результаті протягом 2-х місяців 

скупник придбав більше 10 % акцій. Усі ці акції були зареєстровані на одну 

особу, після чого ця людина, не довівши своє рішення до відома правління 

підприємства, звернулася до реєстратора і подала заявку на проведення 

декількох позачергових зборів акціонерів [2].  

Які можна виділити засоби захисту від незаконного поглинання? Перш за 

все, це сприяння з боку державних органів у вигляді прийняття більш суворих 

нормативних актів. По-друге, відповідальна поведінка власника як якісного 

менеджера відносно його підлеглих. Рейдерство як явище існує в усьому світі – 
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це цілком природна боротьба за виживання, економічна конкуренція. Сильні 

поглинають слабких. Але хто може сказати: чи сильний конкретний керівник? 

Про це, як правило, свідчать обсяги прибутків підприємства. Прозорість і 

ефективність можуть зробити підприємство фактично невразливим до рейдерів, 

якщо, звичайно, замовником захвату не є держава або її представники. Крім 

того, найчастіше "постраждалі" є далеко не "економічними ангелами" – вони 

ведуть свій бізнес не зовсім за правилами, внаслідок чого бояться звертатися до 

правоохоронних органів. Таким чином, іноді рейдери виступають 

небанальними загарбниками.  

Висновок. Підбиваючи підсумки, хотілося б сподіватися, що це коротке 

дослідження дозволить розібратися у деяких хитросплетеннях корпоративних 

відносин, а також допоможе "спрацювати на упередження", захищаючи бізнес 

від недружніх захоплень і поглинань. Середньостатистична норма прибутку 

рейдера в Україні, за експертними оцінками, становить близько 1000 %. Якщо 

знизити її хоча б до 100 %, це саме по собі різко обмежить рейдерство. Хоча 

навряд чи це явище буде повністю подолане, доки більшість суб'єктів 

підприємницької діяльності поводяться безвідповідально по відношенню до 

можливих рейдерських атак.  
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку 

конкурентоспроможності країни, зростання соціальних стандартів життя 

населення та інтеграції в європейське співтовариство. Вона є відображенням 

активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості органів 

державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та 

фізичних осіб. Вирішення цих проблем — серйозний виклик Україні після 

політичних змін у 2013-2014рр. 

З проблемами присутності тіньової економіки стикаються майже всі країни 

світу. В одних її обсяги фіксуються на рівні, що не має значного впливу на 

економіку, а в інших — є свідченням існування відтворювальної системи 

тіньових економічних відносин. До другої категорії, на жаль, відноситься 

Україна, обсяги тіньової економіки якої за різними джерелами фіксується на 

рівні 30-45% ВВП. 

Тіньова економіка-це економічна діяльність суб‘єктів господарювання, яка 

не враховується, не контролюється і не оподатковується державою та  

спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного 

законодавства.Традиційно її поділяють на три сектори: білокомірцевий, 

неформальний (сірий) і чорний. 

Перший сектор − білокомірцева економіка − є невід'ємним скелетом у 

шафі легальної економіки і пов'язаний з корупцією чи незаконним ухиленням 

від податків. Корупція в цьому секторі представлена так званими «швидкими 

або гальмуючими» комерційними хабарами, що означає плату за більш швидке 

чи повільне виконання тим, хто отримав хабара, своїх прямих обов'язків − 

видача дозволу/ліцензії, пропуск товару на митниці чи затягування з 

перевіркою, ігнорування порушень. 

Другий сектор − неформальна, або сіра економіка − представляє собою 

«амортизаційну» подушку при падінні національної економіки, і саме по собі 
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явище позитивне, оскільки дозволяє громадянам знайти необхідні для життя 

кошти самостійно, що зменшує ризик «соціальних вибухів». 

Двома основними проблемами сірої економіки є переливання капіталу зі 

сфери виробництва в сферу торгівлі та послуг, оскільки останні менше 

піддаються регулюванню, а також у своїй діяльності використовують 

переважно людський капітал замість технологій і виробничих потужностей. 

Друга проблема − поступова втрата кваліфікації і подальша нездатність 

працівника влаштуватися в легальному секторі. Однак якщо врахувати, що це 

єдина можливість вижити для багатьох людей, можна впевнено сказати, що 

вартість побічних ефектів − мізерна. 

Третій сектор − найбільш обговорюваний у ЗМІ − включає в себе 

виробничі відносини у сфері заборонених товарів і послуг, таких як торгівля 

наркотиками, зброєю, гральний бізнес і проституція.  

З негативних загальних сторін тіньової економіки є: 

 втрати податкових надходжень до бюджету; 

 ускладнення виконання фінансових зобов‘язань держави;  

 недієвість управлінських рішень; 

 скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів; 

 зменшення інтересу потенційних стратегічних інвесторів; 

 зростання рівня криміналізації суспільства через збільшення кількості 

економічних злочинів. 

Специфічної формою прояву тіньової економіки в Україні останнім часом 

стало рейдерство — силове захоплення або поглинання підприємств. Воно 

набуває вражаючих масштабів, цинізму та агресії. Рейдерство має цілу низку 

негативних наслідків: погіршує підприємницький клімат; дестабілізує роботу 

вітчизняних підприємств; руйнує трудові колективи; формує несприятливий 

інвестиційний клімат та імідж країни тощо. 

За експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів (без 

приватизації) становить близько 3 млрд. дол. США. 60-70% поглинань мають 

недружній характер рейдерських захоплень. Рейдерство набуло в України 

системного характеру. Кількість захоплень сягає 3000 на рік.У країні діє 
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щонайменше 40-50 спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з 

досвідчених юристів та економістів. Результативність атак – майже 

90%.Українське рейдерство має відчутну кримінальну складову: протиправні 

дії чиняться із залученням збройних формувань, а подекуди - навіть 

співробітників правоохоронної системи. 

Варто відзначити, що тіньова економіка часто є відповіддю на кризу 

суспільних відносин у сфері регуляції. Відхід у тінь є прекрасною 

альтернативою дорогій і довгій дерегуляції, дозволяє економічним суб'єктам 

бути більш гнучкими та інноваційними і працювати без посередника в особі 

держави, тому сіра економіка беззаперечно підтримується домогосподарствами 

і фірмами. 

Уряд, намагаючись зміцнити економічну безпеку країни, її тільки сильніше 

підриває, а методи боротьби з «тінню» призводять лише до того, що все більше 

й більше підприємств повністю згортають свою діяльність (38 000 припинили 

свою діяльність офіційно тільки за 2014 рік). 

Тіньовий сектор не потрібно «душити», слід зробити легальні умови 

ведення бізнесу конкурентними з тіньовими − це єдиний спосіб легалізації 

економіки України.  Дані реформи також дадуть поштовх до забезпечення 

економічного розвитку, що за умов високих показників тіньової економіки є 

неможливим. 
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ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ РЕЙДЕРСТВА В 

УКРАЇНІ 

Актуальність. Проблема рейдерства є актуальною на даний момент та 

потребує всебічного дослідження. Рейдерство являється однією із серйозних 

загроз економічній безпеці держави. На даному етапі розвитку України існує 

велика необхідність у залученні іноземних інвестицій і підвищенні активності 

підприємницької діяльності суспільства. Однак досягненню таких цілей 
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заважає саме таке поняття і процес як рейдерство, яке набуває досить широких 

масштабів. 

Дослідженням проблеми рейдерства займались такі вчені як: І. Ісар, Т. 

Бабич, З. Варналій, І. Мазур, Н. Копитко, І. М. Ратошнюк, О. Бєліков, Л. 

Руденко-Сударєва, А. Дорошук, В. Мейта та інші. 

Рейдерство як поняття виникло у Великій Британії, і спочатку під цим 

терміном розуміли набіги морських суден, які самостійно виконували бойові 

завдання, у тому числі і захоплення торговельних кораблів інших країн.  

Історія рейдерства нараховує не одне століття, хоча сам термін введено 

до ділового обороту на межі ХІХ-ХХ ст.ст. В якості злочину воно з‘явилось на 

світ разом з акціями, коли виникла можливість поглинання компанії проти волі 

її власника. Один з найбільш відомих історичних прикладів – спроба 

захоплення французької Ост- Індської компанії відомим авантюристом бароном 

Жаном де Батцом. В дні Великої Французької революції за його ініціативою 

було підготовлено доповідь про необхідність ліквідації компанії. Автори 

доповіді розраховували на масовий продаж акцій, щоб скупити їх за заниженою 

вартістю [1].  

Рейдерство як кримінальний спосіб захоплення підприємства і бізнесу 

особливого розмаху набуло в США в 1920–30 рр. – в період, коли активно 

відбувалося становлення американської організованої злочинності. Саме тоді 

воно стало найбільш ефективною її формою.  

Історичний розвиток недружніх поглинань підприємств в США починає 

свій відлік від славнозвісного американського підприємця Джона Дейвісона 

Рокфеллера. Початок його діяльності припав на Громадянську війну 1861–1865 

рр., яка визначила обличчя сучасної Америки. Початковий капітал Рокфеллер 

створив завдяки військовим замовленням, продаючи нафту для потреб 

федеральної армії. У 1867 р. спільно з Генрі Флеглером він відкрив фірму, 

пізніше названу Standart Oil Company, статутний капітал якої складав 1 мільйон 

доларів і якій було призначено стати першою в світі рейдерською компанією. 

Рокфеллер зосередив свої зусилля не на пошуку нафтових родовищ і видобутку 

нафти, а на переробці і транспортуванні нафтопродуктів, добившись до 1877 р. 
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монополії на цей вид діяльності. З метою незаконного здобуття контролю над 

перевезенням нафти по всім США він через підставних осіб скупив контрольні 

пакети акцій залізничних компаній, таким чином поглинувши їх кримінальним 

способом, і створив Union Tanker Car Company. Протягом досить тривалого 

часу ніхто в США навіть не здогадувався, що він контролює цю компанію, а 

тим самим Standart Oil Company мінімізує свої транспортні витрати. Саме так, в 

рейдерський спосіб, була створена найбільша нафтова імперія. 

В Україну рейдерство прийшло на початку 1990-х рр., в епоху дикого 

нагромадження первинного капіталу. Як наслідок, крім типового 

кримінального «чорного», з‘явився поділ рейдерства на «біле» і «сіре». 

Прагнучи захопити ласий шматок, «білі» рейдери йдуть на майже фантастичні, 

але цілком законні кроки, аби підірвати економічне становище підприємства і 

потім за безцінь заволодіти ним. «Сірі» використовують сумнівні методи, 

балансуючи між криміналом і законністю. 

Історію українського рейдерства умовно можна поділити на два періоди. 

Перший охоплює час від початку 1990-х рр. до початку 2000-х. У цей час 

Україна стає незалежною державою, відбувається перехід економіки країни до 

ринкових відносин, визначаються політичні центри, створюються злочинні 

угрупування. Другий період з початку 2000-х рр. триває й понині. Він 

характеризується напівзаконним загарбанням підприємств, більш легальними 

методами боротьби, активним протистоянням рейдерству. Хоча експерти не 

схильні вбачати втручання «руки» російських спецслужб у хвилю рейдерства, 

що прокотилася Україною, у Росії випадки корпоративного захоплення 

підприємств поширені значно більше, ніж у нас [3].  

Треба зазначити, що з подібним явищем зіткнулися свого часу всі країни 

з перехідною економікою. Наприклад, у сусідній Польщі рейдерство на початку 

90-х рр. іменувалося «торпедуванням». Українське рейдерство за своєю 

структурою, методами захоплення і дією багато в чому схоже з російським. В 

умовах становлення в Україні ринкової економічної системи, основою якої є 

малі та середні суб‘єкти господарювання, досить гостро постає питання 

незаконного захоплення цих підприємницьких структур. Можна говорити про 
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те, що ця проблема зачіпає інтереси як вітчизняних, так і іноземних суб‘єктів 

господарювання та інвесторів. Ці явища стали реальною загрозою економіці в 

цілому, оскільки активно руйнуються бізнес, підприємництво і виробництво, 

посилюється напруга в економічному просторі країни, адже практично будь-яке 

підприємство може стати об‘єктом рейдерської атаки або економічного 

шантажу, і в результаті економіка позбавляється незалежності. 

Об‘єктами рейдерських атак стають як найліквідніші приватні 

підприємства, так і найменш захищені, але стратегічно важливі науково-

дослідні інститути та наукомісткі виробництва. Тому можна говорити про те, 

що проблема рейдерства за сучасних ринкових умов є досить актуальною і 

підлягає негайному вирішенню [4].  

Останніми роками терміни «рейдерство» і суміжне з ним «грінмейл», які 

ще донедавна були маловідомими широкому загалу, міцно увійшли у вжиток 

підприємців, державних діячів, вчених та журналістів. Така підвищена увага до 

цієї проблеми з боку громадськості пояснюється тим, що за рівнем суспільної 

небезпеки рейдерство переважає інші види злочинів аналогічної спрямованості. 

Отримавши в Україні досить значне поширення, воно сьогодні стало реально 

загрожувати економічній безпеці держави.  

Грінмейл – це форма легального корпоративного шантажу, яка може 

використовуватись дрібним акціонером з метою примусити акціонерну 

спільноту викупити його пакет акцій за завищеною ціною. Залежно від обсягу 

прав, які надає акціонеру розмір його пакету акцій, арсенал грінмейлерських 

прийомів може включати: постійне судове оскарження рішень органів 

управління, вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів, 

скарги до різноманітних органів влади і контролю задля ініціювання перевірки 

дій керівників підприємства та великих акціонерів. Грамотно організований 

грінмейл зовні виглядає як захист акціонером своїх прав, а діяльність 

підприємства при цьому паралізується. 

Основне завдання рейдерства - це перерозподіл долей в статутному 

капіталі акціонерного товариства шляхом блокування його діяльності. 

Наприклад, на законного власника контрольного пакету акцій здійснюється 
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тиск шляхом незрозумілих рішень судів, арешту майна, гальмування 

проведення зборів акціонерів, заперечення рішень загальних зборів про 

укладення договорів, усунення керівника виконавчого органу акціонерного 

товариства тощо [2].  

Зараз одним з найпопулярніших напрямів рейдерства є захоплення 

земель. Цей процес на був величезних масштабів шляхом нехитрих махінацій 

привласнення сотень й тисяч гектарів землі. В окремих випадках вони навіть не 

викуплені, а у прямому розумінні – вкрадені – через механізми реєстрації, 

фіктивні господарські і не підприємницькі товариства, інші фіктивні юридичні 

структури.  

Тому під рейдерством в широкому сенсі слід розуміти неправомірне 

заволодіння корпоративним управлінням в юридичній особі [5]. 

 Підсумовуючи викладене, слід додати, що ситуація з рейдерством в 

Україні нагадує часи «пізньої перебудови». Тема корпоративних воєн і 

недружніх захоплень взагалі характерна для країн із перехідною економікою, де 

за мінімально затрачених зусиль є можливість миттєво стати власником 

господарського товариства, за безцінь приватизувати стратегічне підприємство, 

а за наявності «потрібних» зв‘язків – взагалі привласнити цілу галузь. Але, як і 

будь-яке інше явище, проблема боротьби з рейдерством має свої передумови і 

проблеми.  

Історія розвитку рейдерства в Україні почалася набагато пізніше, ніж у 

США, Великій Британії чи Росії, та досить швидко розвивається. Проблема 

рейдерських захватів (атак) стала реальною загрозою для економіки нашої 

держави. Рейдерські атаки набули настільки значного поширення, що варто на 

науковому й практичному рівнях активно розробляти основні схеми протидії 

їм. При цьому, для того, щоб їх розробити, слід дотримуватись розгляду 

основних способів рейдерських захоплень підприємств, зокрема, через 

акціонерний капітал, кредиторську заборгованість, органи управління та 

оспорювання підсумків приватизації тощо. 

Висновок. Отже, можна зробити узагальнюючий висновок, що в Україні 

рейдерство дійсно є надзвичайно актуальною проблемою в 
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сучасному суспільстві, яка набирає статусу загрози національної безпеки 

України. 

Через нестійкість, корумпованість державних органів, прогалин у 

законодавстві, несформованих інституцій прав власності такий феномен в 

Україні не лише виникає, а набирає високих «темпів зростання». І хоча 

у розвинених країнах рейдерство є ефективним  інструментом впливу на 

неефективні підприємства, у нас це інструмент перерозподілу власності та 

особистих інтересів. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ 

Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних ресурсів 

(ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технологій, техніки та устаткування, 

прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш 

ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного 
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науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і 

зовнішнім негативним впливам (загрозам). 

Питанням забезпечення економічної безпеки на різних рівнях: держави, 

регіонів та підприємств – присвячені праці вітчизняних та іноземних вчених та 

практиків. Їх аналіз дозволив прослідкувати еволюцію поняття економічної 

безпеки підприємства. Саме з позицій впливу зовнішнього середовища, захисту 

підприємства від його негативного впливу і розглядається зміст категорії 

економічної безпеки підприємства, в тому числі й в сучасних публікаціях 

вітчизняних вчених-економістів.  

Так, С.І. Ніколаюк визначає економічну безпеку підприємства як 

«захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, 

а також як здатність до швидкого подолання загроз або пристосування до умов 

існування, що не відображаються негативно на його діяльності». Схожу думку 

висловлюють й інші автори, зокрема, Н. Ревчук розглядає поняття економічної 

безпеки як «кількісну та якісну характеристику 59 властивостей фірми, що 

відображає її здатність до «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення 

зовнішніх та внутрішніх економічних загроз». 

Економічна безпека має ряд складових серед яких можна виділити: 

фінансова складова, техніко-технологічна складова, політико-правова складова, 

силова складова, інформаційна складова, екологічна складова. 

Фінансова складова вважається провідною й вирішальною для 

ефективного функціонування підприємства. До фінансової складової 

економічної безпеки входять такі елементи, за якими оцінюється стан загрози: 

аналіз загрози негативних дій щодо політико-правової складової економічної 

безпеки; оцінка поточного рівня забезпечення фінансової складової економічної 

безпеки; оцінка ефективності запобігання можливій шкоді від негативних дій.  

 Інтелектуальна і кадрова складова визначає в першу чергу 

інтелектуальний та професійний склад кадрів. Програма інтелектуальної та 

кадрової складових економічної безпеки має охоплювати як взаємопов'язані, 

так і самостійні напрями діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання.. У 

програмі має бути визначений можливий негативний вплив антикризових 
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факторів за наявності працівників чи структурних підрозділів, які не здатні 

приносити максимальну користь своєму підприємству.  

 Техніко-технологічна складова передбачає аналіз ринку технологій 

стосовно виробництва продукції аналогічного профілю певного підприємства. 

 Політико-правова складова охоплює такі елементи організаційно-

економічного спрямування: аналіз загроз негативних впливів;  оцінку 

поточного рівня забезпечення; планування (програму) комплексних заходів 

спеціалізованими підрозділами підприємства; здійснення ресурсного 

планування; планування роботи відповідних функціональних підрозділів 

підприємства. 

Інформаційна складова економічної безпеки формується таким чином:  

здійснюється збір всіх видів інформації, яка стосується діяльності суб'єкта 

господарювання; аналіз отриманої інформації з дотриманням 

загальноприйнятих принципів організації робіт;  прогнозування тенденцій 

розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів на 

підприємстві, в країні, за кордоном стосовно конкретної сфери бізнесу. 

Весь комплекс інформаційної складової є важливим фактором для 

своєчасного прийняття правильного рішення з боротьби з можливими проявами 

кризових ситуацій. 

 Екологічна складова має гарантувати безпеку суспільству від суб'єктів 

господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність. З цією 

метою товаровиробник повинен ретельно дотримуватись національних норм 

мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин, що потрапляють у 

навколишнє середовище, та екологічних параметрів продукції, яка 

виготовляється.  

Силова складова економічної безпеки в програмі антикризового 

господарства має: забезпечити фізичну і моральну безпеку співробітників; 

гарантувати безпеку майна та капіталу підприємства; гарантувати безпеку 

інформаційного середовища підприємства; забезпечити сприятливе зовнішнє 

середовище бізнесу.  
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 Отже, система економічної безпеки кожного підприємства є 

індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі 

законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, 

виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з працівників 

важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи керівників 

служб безпеки підприємств.Надійна економічна безпека підприємства можлива 

лише за комплексного і системного підходу до її організації. Ця система 

забезпечує можливість оцінити перспективи зростання підприємства, 

розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити наслідки фінансових 

криз  і негативного впливу нових загроз та небезпек.) 
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ЗАГРОЗИ РЕЙДЕРСТВА 21 СТОЛІТТЯ 

Актуальність. Сьогодні Україна переживає черговий кримінальний бум. 

Шпальти газет заповнені повідомленнями про скандальні захоплення 

підприємств та криваві «розбірки» з конкурентами. Тема загрози рейдерства 

характерна для країн з перехідною економікою, де при мінімально затрачених 

зусиллях є можливість миттєво стати власником господарського товариства, за 

безцінь приватизувати стратегічне підприємство, а при наявності потрібних 

зв‘язків – взагалі привласнити цілу галузь. [1 ] 

Рейдерство – загальна назва ланцюжка операцій, що за допомогою 

прогалин у законодавстві дозволяє отримати у володіння певний капітал 

(зазвичай – підприємство). При цьому відбувається виведення активів з 

володіння законних власників. Рейдерство – більш-менш законний, складний, 

високоінтелектуальний і високоприбутковий бізнес. Люди, які здійснюють 

рейдерство на замовлення, називаються рейдерами. [3 ] 

Рейдерство є видом організованої злочинної діяльності, що передбачає 

вчинення низки злочинів, пов'язаних спільним умислом на протиправне 
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захоплення чужої власності, поєднане з використанням неправосудних судових 

рішень та корупції у правоохоронних органах.  

Основна мета рейдерства – приборкання великого бізнесу, великих фірм, 

підприємств, захоплення значних площ, земельних ділянок, обладнання і 

нерухомості. Рейдерство слід поділяти на наймані структури, що працюють під 

егідою великої бізнес-структури, та на «вільних авантюристів» – незалежні 

команди. У сьогоднішніх умовах спеціалісти поділяють рейдерів на білих і 

чорних. 

Існують чотири основні способи захоплення підприємства: через 

акціонерний капітал, кредиторську заборгованість, органи управління та 

оспорювання підсумків приватизації. Захоплення через акціонерний капітал 

свідчить про те, що він сильно розпорошений або недостатньо контролюється. 

Початком атаки є скупка акцій. Як правило, рейдери планують скупити близько 

10-15% акцій – ця кількість є достатньою, щоб ініціювати проведення зборів 

акціонерів з «потрібним» порядком денним, наприклад, зміною керівництва 

підприємства. Акціонерне товариство, власником якого є трудовий колектив, – 

найпривабливіший об‘єкт для рейдера. Одержуючи невисокі зарплати, 

працівники без особливих коливань продають свої цінні папери тому, хто 

пропонує ціну в 5-10 разів більше номінальної вартості (однак все-рівно менше 

того, що вони реально коштують). Приклади застосування подібної тактики 

досить відомі: дії компанії «Сармат», яка в свій час скупила через ІК » Керамет-

Інвест» 41,5% акцій київського пивзаводу «Оболонь»; а також атака компанії 

«Кліринговий будинок» на черкаський «Азот». [2] 
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Рис. Кількість об‘єктів рейдерства:регіональний зріз. Джерело [4] 

 

За два перших місяця 2015 року в інформаційних повідомленнях було 

зафіксовано рейдерські атаки на 68 об‘єктів власності. 

 За регіональною ознакою найменше об‘єктів нападу – 7 зафіксовано в 

Західному регіоні (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, 

Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька області). З одного боку, на 

це вплинула віддаленість від зони бойових дій, більший контроль над 

територією з боку місцевої влади та менша кількість фінансово потужних 

підприємств. [4] 

Центральний регіон (м. Київ, Київська, Житомирська, Чернігівська, 

Сумська, Вінницька, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області) мають 

більші показники – 21 за рахунок суттєвих змін у місцевій владі, що провокує 

спроби перерозподілу власності, й за рахунок наявності більш привабливих 

промислових об‘єктів.  

Найбільша кількість рейдерських атак зосереджена в Південно-східних 

регіонах (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, 

Одеська, частина Донецької та Луганської областей (під контролем української 
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влади)) – 30. Зона проведення АТО і сусідні області перебувають під постійною 

7 загрозою атак на привабливі об‘єкти, при цьому інформаційні повідомлення 

фіксують увагу не тільки на ймовірних атаках сепаратистів, але й на 

використанні озброєних формувань добровольчих загонів для вирішення 

проблемних питань розподілу власності. [4] 

Окремо слід зазначити зону АТО, непідконтрольну українській владі, та 

окуповану територію АР Крим. В останній виявлено 10 випадків рейдерських 

атак та чисельні спроби та плани законодавчо оформленої передачі прав 

власності від українських власників до тих, що належать до окупаційної влади 

Криму. 

Висновок. Сьогодні Україні рейдерство справді є надзвичайно 

актуальною проблемою, 

яка стає загрозою національній безпеці України. Через нестійкість, 

корумпованість державних органів, прогалин у законодавстві, несформованих 

інституцій прав власності такий феномен в Україні не лише виникає, а й 

набирає високих «темпів зростання». І хоча у розвинених країнах рейдерство є 

ефективним інструментом впливу на неефективні підприємства, у нас же це 

інструмент перерозподілу власності та особистих інтересів. [3] 

Українське рейдерство є, насамперед, корупційним переділом власності, 

але не процесом економічної оптимізації. Так, наприклад, кошти для 

фінансування великих операцій з недружнього поглинання залучаються на 

відкритому фінансовому ринку, в тому числі, через пайові фонди, що 

спеціалізуються на скупці акцій і наступної реструктуризації неефективно 

працюючих підприємств. 

Головними негативними наслідками рейдерства в Україні є: 

— негативний вплив на підприємницький клімат; 

— дестабілізація роботи вітчизняних підприємств; 

— руйнування трудових колективів та соціальні конфлікти; 

— формування несприятливого інвестиційного клімату та 

міжнародногоіміджу країни загалом. [3] 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ПІДПРИЄМНИЦТВУ УКРАЇНИ ТА 

ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ЇМ 

Загрози підприємництву – це сукупність реальних чи потенційно 

можливих негативних явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації 

економічних інтересів у підприємницькій діяльності. Зміст загрози 

безпосередньо пов‘язаний з її формою, під якою розуміються способи 

зовнішнього виразу загрози. Особливо негативний вплив на систему 

забезпечення підприємницької безпеки України мають інституціональні 

загрози, що проявляються через інституціональні деформації. Інституціональні 

деформації (загрози) – це якісні викривлення інституційних форм 

підприємницької діяльності: тіньова економіка, корупція, тіньова парадержава, 

рейдерство, непродуктивний відтік капіталу. 

Тіньова економіка - це економічна діяльність суб‘єктів господарювання, 

яка не враховується, не контролюється і не оподатковується державою та (або) 
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спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства. 

Економічне коріння тіньової економіки – це суперечності між зростаючими 

потребами суб‘єктів господарювання та обмеженими можливостями легального 

суспільного виробництва. Тінізацію економіки України спричинили такі 

чинники, як недовіра до дій влади, високий рівень бюрократизму, недостатність 

інституційного забезпечення економічної політики, неефективність управління 

державною власністю і захисту прав власників, системні вади податкової 

політики (у т.ч. непередбачуваність та непрозорість державної політики у 

фіскальній сфері), незбалансованість державної регуляторної політики, 

недосконалість бюджетної політики; деформація структури зайнятості; 

слабкість судової влади. 

Наслідки тінізації для офіційного сектору економіки: втрата податкових 

надходжень до бюджету, ускладнення виконання фінансових зобов‘язань 

держави, недієвість управлінських рішень, скорочення внутрішніх 

інвестиційних ресурсів, зменшення інтересу потенційних стратегічних 

інвесторів, зростання рівня криміналізації суспільства через збільшення 

кількості економічних злочинів. 

Корупція – це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень 

для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Основним 

інструментом корупції є хабарництво – винагорода за відхилення від 

службових обов'язків, тобто економічна природа його полягає в регулюванні 

рівня ціни за незаконність або заборону дій. Корупція в Україні не протистоїть 

формальній економіці, вона існує в ній, виступаючи природним і закономірним 

наслідком легальних статусів господарюючих та керуючих суб'єктів. 

Причини виникнення корупції в Україні: нерівномірність розвитку 

ринкового господарства, надмірна диференціація суспільства на бідних і 

багатих, суперечність між швидкозмінними умовами ринкового господарства 

та чинним законодавством, суперечність між законодавчою та морально-

етичною нормами підприємництва, суперечності в політичній системі, які 

представлені владою і бізнесом, потреба у виживанні населення в складних 
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умовах становлення ринкових відносин, створення штучного дефіциту 

ресурсів, зволікання у прийнятті рішень. 

Можна назвати такі наслідки поширення корупції в Україні: підрив 

соціальної довіри й верховенства права, руйнація соціальної моралі та почуття 

справедливості у населення, перешкоджання функціонуванню ринку та 

деформація нормальних систем розподілу, зниження громадянської 

відповідальності, посилення соціальної напруженості у регіонах, зневіра у 

ефективності державної політики тощо. 

Тіньова парадержава - це утворення макроекономічного рівня державного 

типу, в якому, внаслідок високого рівня корупції та тінізації, державні послуги 

та суспільні блага розподіляються за ринковими принципами. У такому 

утворенні остаточно формуються та ефективно діють корупційні ринки 

державних послуг та суспільних благ.  

Тіньова парадержава включає: ринок адміністративно-господарських 

рішень, ринок державних посад, неформальну кадрову політику, ринок 

державних привілеїв, тінізовану виборчу систему, ринок державного захисту 

прав та свобод громадян, ринок державної освіти і науки тощо. 

Рейдерство - це силове захоплення або поглинання підприємств. В 

Україні рейдерство набуває вражаючих масштабів, надмірного цинізму та 

агресії. 

Наслідки рейдерства: негативно впливає на підприємницький клімат, 

дестабілізує роботу вітчизняних підприємств, руйнує трудові колективи, 

формує несприятливий інвестиційний клімат та імідж країни. Чинники 

розвитку рейдерства в Україні: слабкість правової системи, недосконалість 

судової влади, корумпованість органів влади, відсутність державних інститутів, 

які б ефективно захищали права власника, низький рівень правової культури, 

правовий нігілізм як у суб‘єктів господарювання так і представників органів 

влади, сумнівна передісторія приватизації об'єктів тощо. 

 За експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів 

(без приватизації) становить понад 3 млрд. дол. США. 60-70% поглинань мають 

недружній характер рейдерських захоплень. Рейдерство набуло в України 
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системного характеру. Кількість захоплень сягає 3000 на рік. У країні діє 

щонайменше 40-50 спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з 

досвідчених юристів та економістів. Результативність атак – понад 90%. 

Українське рейдерство має відчутну кримінальну складову: протиправні дії 

чиняться із залученням збройних формувань, а подекуди - навіть співробітників 

правоохоронної системи. 

Непродуктивний відплив капіталу продуктивний відплив капіталів 

відбувається за операціями, які мають законний характер і є доцільними з точки 

зору зміцнення міжнародних зв‘язків та позицій України на світовому ринку. 

Непродуктивний відплив капіталів – це операції, здійснення яких має 

протиправний характер або є неефективним для країни. До них відносяться 

операції з метою оптимізації умов інвестування, ухилення від оподаткування, 

легалізації коштів тощо. Канали та схеми непродуктивного виведення капіталів: 

операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційні операції, 

операції з цінними паперами, операції фіктивного страхування та 

перестрахування. 

 За розрахунками НБУ непродуктивний відплив капіталу щороку 

оцінюється понад 4 млрд. дол. США. За даними Державної служби фінансового 

моніторингу щороку за сумнівними операціями з України вивозиться понад 15 

млрд. грн. За оцінками науковців щорічні обсяги непродуктивного відпливу 

капіталів з України становлять 1,5-3 млрд. дол. США. З 1991 р. виведено понад 

50 млрд. дол. США. За розрахунками ОЕСР обсяг капіталів, виведених за межі 

України з 1991 року, становить понад 20 млрд. дол. США. 

Основні напрями протидії інституціональним загрозам: стратегічна 

визначеність, інституційна впорядкованість, інвестиційно-інноваційна модель 

розвитку, соціальна орієнтація економіки, посилення впливу демократичних 

інституцій на економічну політику. Ще може бути детінізація економіки. 

Державна стратегія детінізації економіки: створення умов для легалізації 

зайнятості, сприяння розвитку банківської системи та забезпечення ефективної 

діяльності фінансових ринків, скорочення рівня монополізації виробництва та 

розвитку конкурентного середовища, підвищення ефективності економічних 
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механізмів державного нагляду та контролю за підприємницькою діяльністю, 

посилення правового захисту майнових прав держави, забезпечення прозорості 

у сфері виконавчої влади, підвищення ефективності системи управління 

корпоративними правами, розробка відповідного правового забезпечення 

процесу легалізації доходів. 

Отже, знаючи загрози  підприємства, але правильно виробивши і 

правильно застосувавши комплексні заходи щодо його захисту, можна 

убезпечити підприємство. Єдине, на наш погляд, що може допомогти в 

сформованій ситуації це сильна влада і політична стабілізація в країні, 

створення потужної законодавчої база захищала права підприємств, а також 

свідомість і відповідальність громадян. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасні умови господарювання вимагають зростання ролі ефективного 

управління фінансовою та економічною діяльністю підприємства. Така ситуація 

зумовлена тим, що фінансово-економічна діяльність призначена вирішувати 

завдання фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності 

підприємства, впровадження інновацій, підвищення конкурентоспроможності 

продукції та забезпечення стійкого розвитку підприємства [1]. 

Термін «економічна безпека підприємства» визначає такий стан суб‘єкта 

господарювання, за якого завдяки протидії негативному впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз і небезпек забезпечується його стабільне і максимально 

ефективне функціонування і високий потенціал в майбутньому. Безпека 

підприємства передбачає стійкий розвиток, що досягається за допомогою 

ефективного використання усіх видів його ресурсів. 

 Економічна безпека підприємства є багатоаспектним поняттям, що 

пов‘язане з його спроможністю існувати в довгостроковому періоді та залежить 
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від стану як складових внутрішнього середовища підприємства (що 

визначається ефективністю управління підприємством), так і від впливу 

факторів зовнішнього середовища. 

Центральне місце у системі економічної безпеки підприємства належить 

її фінансовій складовій, яка виражає мету та узагальнює результати його 

господарської діяльності, без неї практично неможливо вирішити жодну 

проблему, що постає перед підприємством. Зупинимо свою увагу на визначенні 

сутності поняття «фінансова безпека». 

Фінансова безпека підприємства – це захищеність його діяльності від 

негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко 

усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не 

позначаються негативно на його діяльності [2]. Головна мета фінансової 

безпеки підприємства полягає в гарантуванні його стабільного та максимально 

ефективного функціонування на даному етапі та високий потенціал розвитку в 

майбутньому. Між тим, її оцінка передбачає визначення рівня 

платоспроможності підприємства, оптимальності структури й ефективності 

використання його капіталу, а також встановлення рівня показників, що 

відображають різні аспекти його фінансово-господарської діяльності. 

В складних сучасних умовах господарювання розробка методів оцінки 

фінансової безпеки підприємства має важливе методологічне значення, що 

пояснюється необхідністю майже щоденного моніторингу фінансового стану 

підприємства і завдяки цьому – підтримці в ринкових конкурентних умовах 

його належного рівня. Тому важливим елементом управління фінансовою 

безпекою підприємства стає об'єктивне і своєчасне визначення її рівня. 

Визначення даного показника дозволить своєчасно виявити прогалини у 

фінансовому стані та виправити їх без загрози втрати фінансової стійкості та 

платоспроможності. Вищенаведене, безумовно, підтверджує актуальність теми 

дослідження.  

Отже, сутність фінансової безпеки підприємства вчені розуміють або як 

фінансову стійкість, або як захищеність від загроз, або як і одне, й інше. 
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Методи оцінки фінансової безпеки підприємства, зокрема їх вибір у 

кожному окремому випадку залежать від конкретного змісту, який вкладається 

в саме поняття «фінансова безпека підприємства». 

Якщо на рівні держави методи оцінки фінансової безпеки вже розроблені 

[3], то на рівні підприємства вони залишаються дискусійними. Це, насамперед, 

стосується вибору критеріїв оцінки фінансової безпеки підприємства, системи 

показників, що її характеризують, і методичних підходів до визначення рівня 

фінансової безпеки. 

Система показників, що характеризують стан фінансової діяльності 

підприємства, повинні відповідати таким вимогам: 

- прості для розрахунку і для розуміння; 

- суттєві і значущі; 

- оперативні для відповідного реагування на стан фінансової безпеки; 

- якісні й та кількісні, що характеризують стан фінансової безпеки у 

статиці і динаміці; 

- комплексні і охоплюють всі сторони фінансової діяльності 

підприємства; 

- достатньо глибинні ретроспективи стану фінансової безпеки на основі 

постійного моніторингу. 

Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, 

мають певні недоліки, а саме: оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на 

основі аналізу динаміки одного або декількох індикаторів є неефективною, 

оскільки не враховує системний характер фінансової безпеки, при оцінці рівня 

фінансової безпеки підприємства перевагу слід віддавати застосуванню 

інтегрального показника безпеки, котрий отримано на основі використання 

багатомірних статистичних методів; у значній частині методів не враховується 

взаємозв'язок фінансової безпеки із загрозами. Важливо оцінювати у 

кількісному плані саме взаємозв'язки як між інтегральним рівнем фінансової 

безпеки підприємства, так і між загрозами фінансовій безпеці; у аналізованих 

підходах до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства основну увагу 
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науковці приділяють поточній і ретроспективній оцінкам рівня безпеки, при 

цьому не зупиняючи своєї уваги на прогнозних оцінках на майбутнє [4]. 

Таким чином, проблема науково-методичного забезпечення процесу 

оцінювання фінансової безпеки підприємств залишається невирішеною. Ці 

питання потребують подальших досліджень, а саме – необхідно визначити 

складові фінансової безпеки підприємства, здійснити відбір індикаторів для 

визначення їх стану, надати індикаторам вагових коефіцієнтів та сформувати 

методику визначення інтегрального індексу фінансової безпеки підприємства з 

урахуванням впливу зовнішнього середовища, що дасть змогу приймати 

обґрунтовані управлінські рішення щодо аналізу, відвернення та нейтралізації 

реальних і потенційних загроз. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 

Проблеми  забезпечення захисту майна, охорони інтелектуальної 

власності й комерційної таємниці, підтримки іміджу та економічної стійкості, 

тобто забезпечення економічної безпеки стають дедалі все більш важливими 

для керівників українських підприємств. В Україні  в умовах радикальних 
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економічних перетворень все більше значення набувають питання захисту 

підприємства. 

Економічна безпека підприємства є одним з необхідних принципів 

підтримання стійкості економічного і соціального становища, підвищення 

обороноздатності, виключення можливостей виникнення соціальних, трудових, 

міжнаціональних та інших конфліктів, які загрожують безпеці держави. 

Безпека в початковому і в найзагальнішому сенсі слова – це стан, при 

якому не загрожує небезпека, є захист від небезпек. Але для підприємства бути 

в безпеці зовсім не означає функціонувати без небезпек. Останні існують 

завжди або майже завжди і в певних межах можуть навіть мати позитивне 

значення, вони стають однією з причин необхідної активності підприємства. 

Небезпеки, проблеми, труднощі не тільки неминучі в діяльності підприємства, 

але і деякою мірою корисні, оскільки вони також відіграють і мобілізуючу роль 

у цій діяльності [4]. 

Заслуговує на увагу визначення економічної безпеки українських 

науковців Д. Ковальова та Т. Сухорукової: «Економічна безпека підприємства – 

це захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього 

середовища, а також здатність швидко усунути різні загрози або 

пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його 

діяльності» [3]. 

Отже, економічна безпека підприємства – це такий стан господарюючого 

суб‘єкта, при якому він при найбільш ефективному використанні наявних 

ресурсів досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек та 

загроз або інших непередбачуваних обставин і в основному досягає цілей 

бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику [1]. 

Фактори негативного впливу на економічну безпеку можуть бути 

об‘єктивними та суб‘єктивними. Об‘єктивними вважаються такі негативні 

впливи, які виникають без участі та мимоволі конкретного підприємства чи 

його окремих робітників, а суб‘єктивні є наслідком неефективної роботи 

підприємства в цілому чи його робітників (перш за все керівників та 

функціональних менеджерів) [2]. 
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Виділяють такі складові економічної безпеки підприємства: фінансова, 

інтелектуальна і кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, 

інформаційна, екологічна, силова. 

Як бачимо, економічна безпека підприємства покликана створити умови 

для ефективної діяльності підприємства та, в результаті, досягнення цілей 

бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику, шляхом своєчасного 

виявлення та послаблення дії різноманітних небезпек та загроз. 

 В сучасних ринкових умовах важливе місце посідає безпека 

підприємства, оскільки на ринку діє велика кількість суб‘єктів господарювання, 

які взаємодіють між собою. Кожен з них бажає отримувати прибуток, вести 

активну діяльність, зайняти більшу частину усього ринкового середовища. В 

таких умовах важливу роль відіграє саме економічна безпека підприємства, яка 

забезпечує його захист та фінансову незалежність. 

Надійна економічна безпека підприємства можлива лише за 

комплексного і системного підходу до її організації. Ця система забезпечує 

можливість оцінити перспективи зростання підприємства, розробити тактику і 

стратегію його розвитку, зменшити наслідки фінансових криз  і негативного 

впливу нових загроз та небезпек. 
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сучасних умовах глобальної та регіональної нестабільності в Україні 

постає проблема необхідності ефективної діяльності та реформування 

контролюючих органів. Проблемам здійснення контролю в економічній сфері 

присвяченні наукові праці А. Бризгаліна, Л.Воронової, О.Василика, А. 

Онищенка та ін. Проте незважаючи на вагомі дослідження дана тема не 

втратила своєї актуальності. Оскільки наявні невирішені проблеми, що 

зумовлює необхідність подальшого їх дослідження. Економіка наразі 

опинилася на межі виживання, тож перед урядом постали два головних і 

найважчих завдання -   виконання доходної частини бюджету, отримання 

додаткових надходжень до нього та одночасна необхідність створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу, збільшення інвестиційної привабливості 

країни, що саме по собі передбачає зменшення фіскального тиску на бізнес. 

Щоб нівелювати таке протиріччя потрібні реформи у всіх сферах 

суспільних відносин. Існує необхідність реформування податкової системи та 

фіскального відомства загалом, зміни самої філософії взаємовідносин між 

бізнесом та контролюючими органами, перетворення фіскальної служби у 

сервісно-консультаційну та аналітичну службу. 

Нинішня податкова система в Україні виконує суто фіскальну функцію,  

не стимулює громадян і бізнес чесно сплачувати податки, легалізувати  тіньові 

доходи, бути часткою розбудови фінансово незалежної держави з сильною 

економікою та справедливою системою оподаткування. Відтак,   реформування 

служби не буде ефективним без досягнення консенсусу між суспільством та 

державою, без встановлення довіри бізнесу до влади та укладання своєрідного 

суспільного договору між бізнесом та контролюючими органами з визначенням 

прав та обов‘язків сторін такого договору. 
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Виконання помісячних індикативних показників доходів МФУ є, 

безперечно, одним з найважливіших завдань ДФС України, однак таке 

виконання повинно відбуватися не шляхом посилення фіскального тиску на 

бізнес, а за рахунок ефективної боротьби служби з тіньовим бізнесом, схемним 

податковим кредитом, якісного контролю за трансферним ціноутворенням, та 

одночасним наданням стимулів для легалізації тіньових доходів, шляхом 

зменшенням податкового навантаження на бізнес. 

Революція Гідності спричинила стрімкий стрибок у прогресивному 

розвитку нашого суспільства. У старому форматі держави - тоталітарної, 

отруєної корупцією суспільство уже ніколи не погодиться жити. Тому 

Державна фіскальна служба з потужного інструменту тиску старої системи має 

перелаштуватися на нові завдання, нову філософію діяльності – з примітивного 

викачування коштів з бізнесу і громадян, на створення системи стимулів для 

чесного заробляння і витрачання коштів. 

З огляду на це глобальне завдання, постає питання кадрових рішень  

стосовно не здатних прийняти комплексну перебудову роботи свого відомства 

працівників. Також шляхом автоматизації має бути максимально зменшено 

вплив людського фактора у роботі служби, зокрема, завдяки розвитку 

електронних сервісів. У недопущенні неправомірних дій або рішень та проявів 

неповаги до платників податків з боку представників служби значною має бути 

роль громадського контролю. 

Задля посилення довіри громадян до роботи служби є необхідність 

посилення відповідальності посадових осіб за неправомірні дії або рішення, 

розвитку аналітичного напряму діяльності служби та подальшого 

удосконалення системи управління ризиками, яка дозволить більш точно 

виявляти зловживання у сфері оподаткування та в митній справі. 

З метою оптимізації організаційно-розпорядчих процесів необхідно 

виключити дублюючі функції підрозділів ДФС та передати частину 

повноважень від міських, районних органів ДФС на рівень Головних управлінь. 

Дуже важливим є докладання зусиль для створення здорових відносин у 

колективі, стимулюванні до командної роботи, залучення патріотично 
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налаштованих висококваліфікованих експертів, фахівців з аналітичними 

здібностями та прогресивними поглядами. 

До ефективних антикорупційних заходів я відношу, щонайперше, 

подолання власне причин корупції – низький рівень зарплати чиновників, 

неадекватне податкове навантаження на бізнес, відсутність державного 

контролю за статками посадовців та членів їхніх родин, неоднозначність норм 

законодавства, створення правових колізій.  

У відносинах з громадськістю необхідно створити умови для більш 

плідної співпраці з інститутами громадянського суспільства, проведення 

громадської експертизи проектів нормативних та регуляторних документів, 

залучення експертів від громадськості для збалансування позицій 

контролюючого органу та бізнесу та отримання зворотного зв'язку щодо 

діяльності органів ДФС. Саме громадські ради при органах ДФС можуть стати 

таким майданчиком для зворотного зв'язку та незалежного контролю, 

допоможуть налагодити партнерські відносини з бізнесом та підвищити 

ефективність діяльності служби. 

У відносинах з платниками податків необхідно розвивати масово-

роз‘яснювальну роботу, унеможливити надання різних адресних консультацій з 

одного питання, посилити консультаційно-інформаційні підрозділи для надання 

більш якісних консультацій на місцях, унеможливити випадки довільного 

тлумачення норм законодавства і забезпечити поступову трансформацію 

служби в консультаційно-сервісну. 

Необхідно формувати у платників податків почуття соціальної 

відповідальності та розуміння необхідності добровільної сплати податків, що 

може бути досягнуто лише за умов перетворення служби з фіскальної на 

сервісну, налагодження діалогу з бізнесом, дотриманні прав та свобод 

платників податків та неухильно виконання норм податкового та митного 

законодавства всіма учасниками податкових та митних відносин, створення 

рівних умов для платників податку та унеможливлення привілейованого 

положення одних платників перед іншими. 
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Отже, для сумлінних платників є доцільним запровадження процедур 

розстрочки платежів, запровадження процедури мирової угоди, оскільки 

надважливим є завдання збереження бізнесу, робочих місць, а не їх руйнування 

для одномоментного досягнення контролюючими органами гарних показників 

контрольно-перевіряльної роботи (планів до нарахувань), навіть без 

подальшого забезпечення реальними надходженнями податків. 

Діяльність служби повинна оцінюватися не тільки за показником 

виконання розписів МФУ, але і за показниками динаміки податкового боргу, 

якості перевірок, що оцінюються за результатами оскарження платниками 

рішень контролюючих органів, кількості банкрутств платників податків, 

кількості скарг платників податків на роботу органу ДФС тощо. 
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РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

На думку експертів Центру дослідження корпоративних цінностей, 

терміном "рейдерство" позначають доволі широкий спектр дій: від звичайного 

законного недружнього поглинання об'єктів власності до відверто 

"бандитського" захоплення підприємства. Дану тематику такж можна зустріти у 

Б.М. Андрушківа, Н.Б. Кирича, М.І. Мельника, З.С. Варналія, І.І. Мазура, О. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Бєлікова, М.Лящунко. Актуальність даної теми полягає втому, що на даний 

момент в Україні досить не стабільна економічна ситуація і відповідно з 

кожним днем зростає ряд не лише рейдерських а й інших фінансових 

порушень, через не знання більшості підприємців шляхів застереження, також 

методів боротьби із ними. 

Древні римляни говорили: «Хто попереджений – той у безпеці». Однак 

реально захоплення дуже важко розпізнати, і це є основною причиною 

невчасної реакції власника. 

Універсального способу захисту підприємства від рейдерства немає. 

Утім, шанси рейдера на успішну атаку значно знижуються, якщо власник 

вчасно вибудує кілька ліній оборони, ретельно структурує систему власності, 

розробить способи прийняття рішень. 

Практика показує, що найефективнішим від захоплення підприємства 

рейдерами є захист превентивного характеру. Його стратегічна мета – 

максимальне підвищення вартості захоплення підприємства для того, щоб 

зробити атаку рейдерів нерентабельною, а отже – недоцільною. Відповідно 

власникові необхідно здійснити заходи, щоб перевести інтерес потенційного 

рейдера із площини корпоративного захоплення на цивілізований механізм 

об'єднання та поглинання. Для цього слід провести системну реструктуризацію 

бізнесу, що дасть змогу створити таку систему володіння і управління найбільш 

привабливих активів, яка зробить захоплення рейдерами підприємства 

нерентабельним бізнесом.  

Про рівень рейдерства в Україні та його вражаючі масштаби свідчать 

наступні факти: 

В Україні діє щонайменше 35-50  спеціалізованих рейдерських груп , які 

складаються з досвідчених юристів та економістів[5, с. 98/30]; рейдерство 

набуло в Україні  системного характеру; кількість захоплень сягає 3000  на рік ; 

Результативність рейдерських атак–  понад 90 %; за експертною оцінкою, 

щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів (без приватизації) становить 

майже 3 млрд. дол.. США[4, с. 3]; середньостатистична норма прибутку 

рейдера в Україні,  за експертними оцінками, становить близько 1000 %; 
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українське рейдерство має відчутну кримінальну складову:  протиправні дії 

чиняться із залученням збройних формувань ,  а подекуди навіть співробітників 

правоохоронної системи тощо. 

До замовлення та іноді організації рейдерських дій ,  що призводять до 

перерозподілу власності ,  вдаються окремі потужні промислово - фінансові 

групи України .  Зокрема ,  в рамках експертного опитування « Центру 

дослідження корпора - тивних відносин »  бізнес - групу « Приват »  назвали 

найбільшим українським рейдером 100 %  експертів ,  групу « Фінанси та 

кредит » – 54,6 %,  « Альфа - Груп » – 45,5 %. Отже ,  катастрофа рейдерства 

набуває в Україні загальнонаціонального масштабу .  На думку членів 

Антирейдерського союзу підприємців України ,  така ситуація стала можливою 

через бездіяльність законодавчої ,  виконавчої та судової гілок влади щодо 

усунення рейдерської загрози та відсутність рішучих дій із захисту прав 

власників. Класичним прикладом відпрацьованої тактики рейдерського 

захоплення (так званого, «каскадного» методу), може слугувати спроба атаки на 

Харківське підприємство «Імтокс». Спеціалізація підприємства - унікальні 

металоконструкції для не менш унікальних будинків Москви та інших столиць 

колишніх союзних республік. У перші роки здобуття Україною незалежності 

«Імтокс» став акціонерним товариством, а працівники - акціонерами. 

Підприємство розвивалось, і міноритарні акціонери вже не безпідставно мріяли 

про дивіденди, але в їхні плани втрутилися «недружні поглиначі», тобто 

рейдери. Один з міноритарних акціонерів, який володів 0,03 % акцій статутного 

капіталу і пробув у рангу акціонера всього два дні, встиг звернути ся до суду з 

позовом про виплату 170000 гривень дивідендів. Події розвивалися з 

блискавичною швидкістю. Природно, що з метою забезпечення позову суд 

наклав арешт на нерухоме майно «Імтокса» і його банківські рахунки. 

Забезпечення позову було скасовано в апеляційному порядку, однак одразу в 

іншому районному суді м. Харкова з'явився новий позов, в якому позивач 

вимагав повернути йому слюсарний верстат, який нібито був переданий ним 

підприємству за усним договором. Позивач також вимагав накладення арешту 

на майно. Крім того, в господарському суді також з'явилась заява про 
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забезпечення позову в справі за позовом орендаря, з яким «Імтокс» нібито 

збирав ся укласти угоду купівлі-продажу нерухомості. У суді, втім, 

представники позивача не з'являються - існують лише заяви про забезпечення 

позовів. У цей самий час дрібні акціонери «Імтокса» стали одержувати 

пропозиції про продаж акцій. За сертифікат на 21 акцію пропонували близько 

100 доларів. У результаті протягом 2-х місяців скупник придбав більше 10 % 

акцій. Всі ці акції були зареєстровані на одну особу, після чого ця людина, не 

довівши своє рішення до відома правління підприємства, звернулася до 

реєстратора і подала заявку на проведення декількох позачергових зборів 

акціонерів. Хронологія проведення зборів була такою: 2 березня - збори в 

Івано-Франківську, 5 березня - у Макіївці, 6 березня - в Києві, 7 березня - в 

Сімферополі, 9-го - знову в Макіївці, 12-го - знову в Івано-Франківську. Тобто у 

випадку з «Імтоксом» були використані практично всі методи, які можливі при 

захопленні чужої власності. Тут є все - за винятком кримінальної 

відповідальності за подібні дії [1]  

До основних заходів щодо подалання рейдерства слід віднести: 

По - перше, на боці власника має виступати держава і вживати дієві ,  

реальні інструменти щодо захисту прав власності. 

По - друге, прозорість і ефективність діяльності суб‘єктів 

господарювання, які можуть зробити підприємство фактично невразливим до 

рейдерів. Слід знати, що найчастіше « постраждалими »  є ті, що ведуть свій 

бізнес не зовсім за правилами, внаслідок чого бояться звертатися до 

правоохоронних органів. 

По - третє, надати Міжвідомчій комісії з питань протидії незаконним 

захопленням підприємств при Кабінеті Міністрів України статус Державної 

комісії ( комітету )  у справах боротьби із рейдерством за участю представників 

Уряду, Ради Національної безпеки та оборони України ,  Секретаріату 

Президента України ,  правоохоронних органів ,  Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. До складу Державної комісії з метою забезпечення 

прозорості та дієвості роботи цього органу ввести представників 

Антирейдерського союзу підприємців України,  УСПП ,  Європейської бізнес 
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асоціації (EBA),  Торгівельно - промислової палати України ,  Американської 

торгівельної палати в Україні (ACC). 

По - четверте,  наділити Державну комісію ( комітету ) у справах 

боротьби з рейдерством відповідними повноваженнями згідно Конституції та 

законів України,  необхідними для оперативного реагування на ситуації ,  що 

мають відношення до рейдерських дій та вжиття невідкладних заходів. 

По - п‘яте, ініціювати прокурорські перевірки незалежними слідчими 

Генеральної прокуратури України всіх рішень ,  винесених на користь рейдерів 

українськими судами. 

По - шосте, створити реєстр рейдерських судових рішень та внести на 

розгляд Вищої ради юстиції персональні справи суддів,  які їх винесли. 

По - сьоме,  необхідно ухвалити Закон України « Про акціонерні 

товариства »,  та внести відповідні зміни і доповнення до чинного 

законодавства . Боротьба з рейдерством має носити комплексний характер.  У 

питанні протидії рейдерству повинні об‘єднатися влада,  парламент, бізнес, 

громадськість. Лише таким чином можливо значно скоротити кількість 

рейдерських захоплень в Україні.   

Отже, рейдерство в Україні набуло  швидкого поширення і в сучасних 

умовах є серйозною загрозою підприємницькій діяльності.  Рейдери 

розпочинають захоплення компаній  із збору інформації і створення 

відповідних  передумов і в залежності від способу вчинення  рейдерства 

проходять певні основні етапи. Від  удосконалення способів і методів 

рейдерства в  Україні значно відстає правотворча і правозастосовна діяльність, 

внаслідок чого юридична  відповідальність та покарання за вчинені злочини 

неповною мірою відповідають ступеню  вини рейдерів та наслідків, що 

наступили в  результаті рейдерської атаки.  
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СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Будь-яка підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком.  

Непередбачуваність господарської діяльності призводить до багатьох 

небажаних наслідків: від незначних матеріальних збитків до повного 

банкрутства. Тому особливу актуальність набуває проблема забезпечення 

економічної безпеки підприємства, адже правильне діагностування проблем 

економічної стійкості, систематизація загроз, ризиків є головним завданням для 

стабільного функціонування підприємства. 

В сучасних умовах нестабільності зовнішнього середовища підприємству 

необхідно адаптуватися, вдосконалювати та розробляти нові засоби 

забезпечення економічної безпеки для досягнення цілей підприємства. В зв'язку 

з цим актуальності набувають пошуки нестандартних стратегічних напрямків 

засобів забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємства. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства -це безупинний процес 

підтримання її функціональних складових частин на певному рівні з метою 

досягнення максимального ефекту на даний час і в майбутньому. Економічна 

безпека підприємства - це стан захищеності підприємства від негативного 

впливу дестабілізуючих факторів, при якому забезпечується стабільне його 

функціонування, реалізація основних комерційних інтересів у даний час і в 

майбутньому. 
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Метою забезпечення безпеки підприємства є комплексна дія на 

потенційні і реальні загрози, що дозволяє йому успішно функціонувати в 

нестабільних умовах зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Досягнення цієї мети вимагає реалізації наступних завдань: 

- виявлення загроз для стабільності і розвитку підприємства і виробітку 

заходів по їх протидії; 

- забезпечення захисту технологічних процесів; 

- своєчасне інформування керівництва підприємства про факти 

порушення законодавства; 

- всестороннє вивчення ділових партнерів; 

- реалізація заходів по захисту комерційної і іншої інформації; 

- забезпечення захисту всіх видів ресурсів підприємства. 

Усю сукупність рішень, які приймаються на підприємстві, поділяють на 

два види - тактичні рішення, націлені на використання наявного економічного 

потенціалу в теперішньому, і стратегічні, які стосуються процесів поповнення, 

створення економічного потенціалу та відповідають вимогам безпеки системи і 

лежать в основі стратегії підприємства. 

Сукупність стратегічних рішень у розрізі характеру реагування на зміни 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства дістала назву 

«стратегія економічної безпеки», яка складається з двох основних елементів - 

групи стратегій підтримки економічної безпеки (стратегії усунення існуючих 

загроз, запобігання можливим загрозам, компенсації збитку) та групи стратегій 

відновлення економічної безпеки (стратегії збільшення прибутків, зниження 

витрат, продажу активів, комплексна стратегія відновлення). 

Стратегія економічної безпеки підприємства - це економічна система 

забезпечення економічної безпеки підприємства в довгостроковому періоді, що 

являє собою сукупність приватних взаємоузгоджених складових, які об'єднує 

єдина глобальна мета - досягнення рівня економічного прибутку. 

Розроблення стратегії економічної безпеки підприємства слід 

здійснювати кількома етапами: визначення глобальної цілі підприємства; 

виявлення резервів підвищення ефективності його можливостей і небезпек 
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зовнішнього середовища; вибір елементів економічної стратегії; визначення 

локальних цілей; тактичне планування і розроблення альтернативних варіантів 

тактичних дій; контроль результатів реалізації стратегії. 

Організаційними заходами, що забезпечують реалізацію стратегії 

економічної безпеки, є: створення координаційного центру на чолі з керівником 

організації, оперативним органом якого є служба безпеки; розроблення і 

затвердження наказом по підприємству нормативно-методичного забезпечення 

стратегії; ресурсне забезпечення і цільове використовуванням ресурсів. 

Типові чинники, що впливають на рівень економічної безпеки 

підприємства незалежно від форм власності та галузі виробництва, це : 

безпосередні чинники виробництва - основні чинники, які безпосередньо 

забезпечують діяльність виробництва; стабільний попит на продукцію чинник, 

який також відіграє важливу роль у рівномірному пропозиційному розвитку 

виробництва; зовнішня конкуренція на продукцію, призначену на експорт; 

державне економічне регулювання діяльності підприємства; компетентність  

керівництва підприємства. Є ще й інші чинники економічної безпеки 

підприємства, які не пов'язані з безпосередньою виробничою діяльністю, але 

істотно впливають на стан виробництва. 

Розроблення стратегії економічної безпеки підприємства ґрунтується на 

таких принципах: 

- орієнтація на довгострокові глобальні цілі; 

- забезпечення взаємозв'язку сукупності елементів економічної стратегії, 

за допомогою яких буде забезпечуватися досягнення глобальної стратегічної 

цілі діяльності підприємства; 

- багатоваріантність напрямів розвитку; 

- комплексність розроблення стратегії. 

Можливі шляхи покращення економічної безпеки підприємств є наступні: 

- використання методів діагностування економічної безпеки, таких як 

індикаторний, ресурсно-функціональний та метод, заснований на порівнянні 

величини інвестицій у підприємство; 



 114 

- підприємства малого та середнього бізнесу досить часто зустрічаються з 

проблемою незаконних дій з боку великих підприємств та підприємств; 

- монополістів, тому потрібно законодавчо закріплювати механізми 

реалізації прав підприємств у разі дискримінаційних дій щодо них; 

- вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність, авторських 

прав. 

Отже, економічна безпека є досить важливою проблемою, дослідження 

якої дозволить зробити значний крок щодо підвищення можливостей 

підприємства. Розробка та реалізація стратегії забезпечення економічної 

безпеки підприємства має велике практичне значення у забезпеченні стабільної 

діяльності підприємства в поточному та стратегічному періодах. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Актуальність. Протягом останніх років актуальними є питання фінансової 

безпеки України. Несприятливi вiднoсини у фiнансoвiй сферi не дають 

мoжливoстi забезпечити належний рiвень екoнoмiчнoгo зрoстання, 

ускладнюють перехiд дo ринкoвих механiзмiв гoспoдарювання, ствoрюють 

негативнi умoви для вдoскoналення фiнансoвoї пoлiтики України. Тому виникає 

гостра необхідність у підвищенні рівня фінансової безпеки країни, особливо в 

умовах нестабільності та фінансової кризи, а також складної воєнно-політичної 

ситуації, в якій опинилася наша держава. 

Проблеми фінансової безпеки досліджувались в працях: Барановського 

О.І. [1], Єрмошенка М.М. [2], Мочерного С.В. [4], Сухорукова А.І. [5] та інших.  

Метою статті є аналіз сучасних проблем, що впливають на фінансову 

стійкість і безпеку України та напрацювання шляхів подальшого забезпечення 

розвитку. 
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Майже кожну країну в сучасному світі супроводжують борги і цей факт є 

невід'ємною частиною її фінансової системи і стратегії економічного та 

соціального розвитку. З цього приводу, більшість дослідників, вважають, що 

важливим показником фінансової безпеки є рівень внутрішніх і зовнішніх 

боргів [4, c. 77]. Борг держави зумовлює утворення дефіциту бюджету, оскільки 

держава не завжди спроможна скоротити витрати відповідно до отриманих 

доходів. Щоб покрити потребу в додаткових фінансах, держава, іноді вдається 

до таких заходів, як збільшення грошової маси — емісії, проте є й інші шляхи, 

зокрема запозичення на внутрішньому і зовнішньому фінансовому ринках. 

Запозичення дають можливість Уряду покрити дефіцит бюджету, забезпечувати 

стримування рівня інфляції, поліпшувати касове виконання бюджету, сприяти 

стабілізації фінансів в країні тощо. Однак надмірне використання запозичених 

коштів на покриття поточних витрат в майбутньому може призвести до 

негативу, а саме зростання дефіциту бюджету. З часом, якщо така тенденція 

продовжиться то через декілька років це може стати основою фінансової 

піраміди. Оскільки зростання боргів і сплата відсотків по них можуть призвести 

не до вирішення боргової проблеми, а навпаки до її зростання, що 

загрожуватиме фінансовій безпеці країни. 

 Слід зазначити, що використання запозичених державою фінансових 

ресурсів базується на певних принципах, порушення яких впливає на фінансову 

стійкість держави та її безпеку.  

За словами Міністра фінансів Україна має намір здійснити випуск нових 

боргових паперів, які будуть прив'язані до зростання економіки України. Ці 

нові цінні папери використовуватимуться тільки з 2021 року і стануть 

механізмом зацікавленості інвесторів у відновленні України. Міністр фінансів 

зазначив, що при зростанні ВВП на 3—4% кредитори отримають додатково 1% 

до виплат, а при зростанні ВВП 4% і більше — отримають більше. "Така 

ситуація називається win-win — і для кредиторів, і для нашої країни" [1]. Слід 

зазначити, що сам процес вирішення проблеми державних боргів негативно 

позначається на довірі населення до банківської системи і міжнародних 

фінансових установ та інших країн до України. Деякі вчені і експерти 
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зазначають, що Україна не зможе найближчі десять років продавати свої цінні 

папери закордоном, оскільки іноземні інвестори втратили інтерес до нашої 

країни через порушення чинного законодавства. 

Зростання боргових зобов'язань та рівень дефіциту бюджету призводять 

до недовіри потенційних інвесторів до країни та її Уряду. На фінансову безпеку 

та стабільність країни впливає також рівень інфляції. Інфляція, як відомо є 

своєрідним економічним явищем яке характеризує економічну систему країни, 

її роль у суспільному поділі праці та грошовому обігу. Інфляція завжди є 

сигналом фінансових негараздів, які потребують негайного втручання, 

передусім з боку офіційних державних структур. Так, експерти Національного 

банку України за результатами 2016 року прогнозують інфляцію на рівні 44— 

45%, а в наступному 2017 році вона, за їхніми прогнозами скоротиться до 12% 

[1]. 

Запобігти інфляційним процесам можна за рахунок економічного 

розвитку, здійснення технологічної перебудови, забезпечення високої енерго- 

та матеріалоефективності. На жаль, саме за цими критеріями, Україна сьогодні, 

значно відстає від розвинених країн і ми спостерігаємо певну технологічну 

відсталість виробництва, простоювання або й занепад наявних виробничих 

потужностей підприємств та високу енерго- та матеріаломісткість вітчизняної 

продукції. Не конкурентоспроможність товарів обумовлює спад виробництва та 

зниження споживчого попиту. 

Вирішити проблему інфляції і відповідно посилити фінансову безпеку в 

країні можливо за рахунок структурної перебудови економіки, підвищення 

енергоефективності, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій в економіку. 

Важливим фактором забезпечення фінансової стабільності держави є розвиток 

фондового ринку і залучення не працюючих заощаджень в інвестиційні 

програми та проекти. Такий підхід дає можливість здійснити модернізацію 

виробництва відповідно до сучасних вимог та ліквідувати виробничі 

диспропорції. Як свідчить досвід зарубіжних країн, важливим компонентом 

забезпечення фінансової стабільності є активна участь держави в економічному 
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житті країни, зокрема використання бюджетних коштів для підтримки галузей 

економіки, окремих секторів, різноманітних інвестиційних програм і проектів. 

[2]. 

Аналіз реалізації інфраструктурних проектів у сфері транспорту, 

включених до затверджених Урядом переліків проектів засвідчив, що більшість 

проектів виявилися вузькогалузевими, мали регіональну спрямованість і не 

були інфраструктурними проектами національного масштабу. 

Проведений Рахунковою палатою аналіз ефективності використання 

коштів Державного бюджету України центральними органами виконавчої 

влади на наукову діяльність та підготовку наукових кадрів засвідчив, що 

протягом трьох років (2013—2016) на галузеву науку та підготовку наукових 

кадрів центральним органам виконавчої влади (ЦОВВ) передбачалися кошти в 

сумі 4058,1 млн грн., у тому числі за загальним фондом — 3659,8 млн гривень. 

Проте результати проведених протягом 2015— 2016 років Рахунковою палатою 

13 аудитів ефективності використання коштів держбюджету засвідчили, що 

чинний механізм державного замовлення на підготовку наукових кадрів є 

формальним, а реальні потреби галузей економіки у наукових кадрах не 

визначаються. [3]. 

Висновок. Сьогодні, важливо оптимізувати структуру видатків, посилити 

контроль за фінансами в економіці та соціальній сфері. Для забезпечення 

макрофінансової стабільності, Уряду необхідно: — використовуючи 

зарубіжний досвід, удосконалити систему державного управління, стримувати 

ріст цін, рівень інфляції, стабілізувати валютний курс, знижувати процентні 

ставки по позиках тощо; — покращувати сальдо торговельного балансу, 

поповнювати золотовалютні резерви; — переорієнтувати фіскальну службу на 

нові методи роботи в сучасних умовах та налагодити партнерські стосунки з 

малим та середнім бізнесом аби той не ухилявся від сплати податків; — 

запровадити бюджетну децентралізацію та забезпечити місцеві бюджети 

фінансовим ресурсом у вирішенні гострих соціально-економічних проблем; — 

активізувати в країні ділову активність та інвестиційно-інноваційну діяльність 

аби сприяти підвищенню рівня зайнятості в регіонах, зростання доходів 
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громадян незалежно від місця їх проживання; — стримувати рівень державного 

боргу і поступово його обмежувати до оптимальних розмірів. Все ж, на нашу 

думку, досягти фінансової безпеки України буде досить складно, якщо наявні 

фінансові ресурси не будуть використовуватись раціонально та ефективно в 

інтересах кожного громадянина України. 
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РЕЙДЕРСТВО, ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ 

У всьому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості 

політичних, правових структур влади в державі, її чинного законодавства, 

відсутності належних умов для захисту бізнесу, прав власників і рівноправної 

конкуренції. І те, що в Україні є таке явище, як рейдерство, ще раз підкреслює 

глибину системних проблем нашої держави. Першочерговою причиною попиту 

на рейдерські послуги вважається початок переходу України до ринкових 

відносин та активне здійснення «глобального» перерозподілу власності. 
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Останніми роками цей попит стає більш свідомим, організованим та масовим, 

що зумовлено кількома факторами: 

 недосконалістю чинного законодавства, корумпованістю 

виконавчої та судової влади; 

  нестабільністю політичної ситуації та перерозподілом власності 

між фінансово-промисловими групами; 

 імпортом рейдерських технологій, команд та капіталів, щонайперше 

з Російської Федерації, які вже не можуть знайти там свого призначення у 

зв'язку з удосконаленням чинного законодавства [4]. 

Рейдери – це команда висококваліфікованих спеціалістів із захоплення 

фірми або із перехоплення управління за допомогою навмисне розіграного 

бізнес- конфлікту. Основна мета рейдерства – приборкання великого бізнесу, 

великих фірм, підприємств, захоплення значних площ, земельних ділянок, 

обладнання і нерухомості. Рейдерство слід поділяти на наймані структури, що 

працюють під егідою великої бізнес-структури, та на «вільних авантюристів» – 

незалежні команди. 

Історію українського рейдерства умовно можна поділити на два періоди. 

Перший – це початок 90-х років до 2000 року (підприємства захоплювали 

відверто кримінальним шляхом, досить часто із застосуванням фізичного 

насильства). 

Другий період, започаткований 2000 року, триває донині і 

характеризується напівзаконним загарбанням підприємств, більш легальними 

методами боротьби та активним протистоянням рейдерству [4]. 

У сучасних умовах спеціалісти поділяють рейдерів на білих і чорних. 

Білі рейдери діють методом корпоративного шантажу в рамках чинного 

законодавства. В нашій країні вони трапляються доволі рідко і є більш 

характерними для країн із розвиненою економікою та високою бізнес-

культурою. Таке рейдерство прямо чи безпосередньо із процедурою 

банкрутства усуває від керівництва неефективний менеджмент, підвищує 

результативність бізнес-процесів, сприяє працевлаштуванню 

висококваліфікованих фахівців тощо. 
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Чорні рейдери для отримання результату використовують кримінальні 

методи (захоплення, підробка документів, реєстрація компаній на підставних 

осіб, підкуп силових структур, чиновників, суддів і судових виконавців, 

фізичне усунення невигідних осіб). Результати діяльності чорних рейдерів 

украй негативні. Вони безпосередньо зазіхають і на власність особи, і на інші її 

основні права, гарантовані Конституцією України (право на життя, здоров'я, 

честь, гідність тощо) [3]. 

Серед гравців-агресорів найпоширенішими є такі: 

 олігархи і фінансово-промислові групи, які поглинають компанії та 

їхні активи для розвитку власного бізнесу чи для диверсифікації вже наявних 

власних бізнес-імперій і створення нових галузевих холдингів; 

 інвестиційні компанії, які здійснюють поглинання через власний 

бізнес (у подальшому компанії, що поглинаються, та їх активи продаються 

зацікавленим особам за максимально високими цінами або залишаються у 

власному бізнесі); 

  інвестиційні компанії-посередники, що діють в інтересах 

замовника; 

 інвестиційні компанії – професійні гринмейлери [1]. 

Ринок рейдерських послуг в Україні складається із безлічі середніх та 

дрібних юридичних фірм, до структури яких входять: 

 відділ збору та аналізу інформації; 

 юридичний відділ; 

 відділ, що безпосередньо працює над реалізацією проектів стосовно 

недружнього поглинання (рейдери) [2]. 

Існують такі основні способи захоплення підприємства: 

 Закупівля акцій; 

 Проведення додаткової емісії акцій; 

 Банкрутство (затратний спосіб поглинання); 

 Реприватизація (юридичний спосіб поглинання; 
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 Корпоративний шантаж (гринмейлерство, юридичний терор, 

послуга, що сприяє поглинанню або рейдерству); 

 Допемісія – головний спосіб перехоплення управління на 

підприємстві; 

 Силове захоплення – залучення силових структур (спеціальних 

підрозділів правоохоронних органів, приватних охоронних структур) та 

застосування [2]. 

Алгоритм проведення рейдерських операцій має такий вигляд: 

Збір інформації → Атака → Піар рейдера → Протистояння підприємства-

жертви і       рейдера → Легалізація рейдера → Завершення перехоплення 

управління → Результати захоплення → Підсумки рейдерської роботи. 

За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє від 35 до 50 

професіональних рейдерських груп. Спираючись на цілий комплекс засобів – 

психологічний натиск, шантаж, підробка документів, підкуп силових структур, 

– вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і перерозподілу 

власності за рамками закону. Під рейдерські атаки загалом в Україні вже 

потрапили 3,7 тисячі суб'єктів господарювання. Річний обсяг рейдерського 

перерозподілу власності сягає в середньому від 2 до 3 млрд. доларів США [2]. 

Універсального способу захисту підприємства від рейдерства немає. 

Утім, шанси рейдера на успішну атаку значно знижуються, якщо власник 

вчасно вибудує кілька ліній оборони, ретельно структурує систему власності, 

розробить способи прийняття рішень. 

Практика показує, що найефективнішим від захоплення підприємства 

рейдерами є захист превентивного характеру. Його стратегічна мета – 

максимальне підвищення вартості захоплення підприємства для того, щоб 

зробити атаку рейдерів нерентабельною, а отже – недоцільною. Відповідно 

власникові необхідно здійснити заходи, щоб перевести інтерес потенційного 

рейдера із площини корпоративного захоплення на цивілізований механізм 

об'єднання та поглинання. Для цього слід провести системну реструктуризацію 

бізнесу, що дасть змогу створити таку систему володіння і управління найбільш 
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привабливих активів, яка зробить захоплення рейдерами підприємства 

нерентабельним бізнесом. 

Найпростішими методами протистояння рейдерству є: 

 концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, 

які не беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у 

складі акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-

правового статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія; 

 визначення правового статусу власності, здійснення переоцінки 

майна. В умовах значного ризику буде корисною структуризація власності з 

використання дочірніх структур, створення штучної заборгованості 

підприємства і передача нерухомості та інших активів у позичку під 

кредитування; 

  недопущення виникнення та прострочення кредиторської 

заборгованості; 

  удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо); 

  підвищення культури суб'єктів господарювання (прозорі 

конкурентні відносини, підтримання ділової репутації тощо); 

  використання в службі економічної безпеки способів і методів 

конкурентної розвідки; 

 залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з 

рейдерством [3]. 

Слід наголосити, що боротьба з рейдерством буде ефективною й матиме 

комплексний характер тільки в разі передбачення кримінальної 

відповідальності за замовлення, організацію та вчинення неправомірних дій, які 

мають ознаки рейдерства. Тож законодавцю є над чим попрацювати. 
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РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 Актуальність. Проблема рейдерства є актуальною на даний момент та 

потребує всебічного дослідження. Актуальність цієї проблеми в Україні 

полягає у тому, що рейдерами не завжди виступають високо-кваліфіковані 

спеціалісти і часто «рейдерство» несе поганий емоційний зміст. Не секрет, що 

керівники міліції ( до реформи) часто були рейдерами, які контролювали і часто 

«віджимали» різного виду бізнеси. Саме це виступило негативно, так як 

керівниками бізнесу ставали не кваліфіковані спеціалісти, що руйнували його. 

Дослідженням проблеми рейдерства займались такі вчені як: І. Ісар, Т. 

Бабич, З. Варналій, І. Мазур, Н. Копитко, І. М. Ратошнюк, О. Бєліков, Л. 

Руденко-Сударєва, А. Дорошук, В. Мейта та інші. 

Рейдери – це команда висококваліфікованих спеціалістів із захоплення 

фірми або із перехоплення управління за допомогою навмисне розіграного 

бізнес- конфлікту. 

Основна мета рейдерства – приборкання великого бізнесу, великих фірм, 

підприємств, захоплення значних площ, земельних ділянок, обладнання і 

нерухомості. 

У сьогоднішніх умовах спеціалісти поділяють рейдерів на білих і чорних. 

Білі рейдери діють методом корпоративного шантажу в рамках чинного 

законодавства. В нашій країні вони трапляються доволі рідко і є більш 

характерними для країн із розвиненою економікою та високою бізнес-

культурою. Таке рейдерство прямо чи безпосередньо із процедурою 

банкрутства усуває від керівництва неефективний менеджмент, підвищує 
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результативність бізнес-процесів, сприяє працевлаштуванню 

висококваліфікованих фахівців тощо.[1] 

Чорні рейдери для отримання результату використовують кримінальні 

методи (захоплення, підробка документів, реєстрація компаній на підставних 

осіб, підкуп силових структур, чиновників, суддів і судових виконавців, 

фізичне усунення невигідних осіб). Результати діяльності чорних рейдерів 

украй негативні. Вони безпосередньо зазіхають і на власність особи, і на інші її 

основні права, гарантовані Конституцією України (право на життя, здоров'я, 

честь, гідність тощо).[1] 

Основними негативними наслідками рейдерства можна виділити такі:  

 - зниження інвестиційної привабливості України; 

 погіршення підприємницького клімату; 

 детабілізація роботи вітчизняних підприємств; 

  втрата великої кількості робочих місць. 

До особливостей рейдерських атак на вітчизняному ринку можна віднести 

такі: 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 [4] 

Цікаво, що середній вік рейдерів – лише 25 років. Зазвичай рейдер отримує 

від 20 до 50 відсотків вартості проекту. Діє рейдерська структура на основі 

проектного менеджменту: команду та варіанти атаки добирають під кожний 

конкретний проект.[2] 

Щодо основних причин поширення в Україні рейдерства, то З.С. Варналій 

виділяє такі з них: 

—   слабкість правової системи; 

—   недосконалість судової влади; 

—   корумпованість органів влади; 

—   відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права 

власника; 

—   низький рівень правової культури; 
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—   правовий нігілізм як у суб'єктів господарювання так і представників 

органів влади; 

—   сумнівна передісторія приватизації об'єктів тощо.[3] 

Розглядаючи та аналізуючи рейдерство по різних регіонах України 

найбільш привабливими для рейдерів є підприємства Центральної та Південно-

Східної частини країни. 

За січень лютий 2015 року, в Україніза  зафіксовано 68 випадків 

рейдерських атак.[5] 

Західний регіон (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, 

Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька області) найменше 

потерпають від рейдерських атак. Це пояснюється тим, що на даній території 

знаходиться досить мало фінансово потужних підприємств. Центральний регіон 

(м. Київ, Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Вінницька, 

Полтавська, Черкаська та Кіровоградська області) мають найбільший показник, 

враховуючи те, що на даній частині території країни розташовані найбільш 

привабливі промислові об'єкти для рейдера.[5] 

Рейдери, при здійсненні певних заходів для захоплення підприємства 

використовує, так би мовити, попередні заходи (підготовчі). Тобто, мається на 

увазі рейдер оцінює стан підприємства, його становище на ринку, можливі 

перспективи та інше. А найбільш привабливими сферами діяльності для 

рейдерів є паливно - енергетична галузь, хлібна промисловість, лотерейний 

бізнес. 

Аналізуючи поточний стан рейдерства в Україні слід вказати на кількість 

груп, які займаються недружніми поглинаннями. На сьогодні в Україні 

функціонує близько 40 спеціально підготовлених рейдерських груп, які 

займаються проведенням захоплення. За результатами проведеного експертного 

опитування, Центр дослідження корпоративних відносин назвав 7 найбільших 

рейдерських груп: «Приват», «Фінанси і Кредит», «Альфа-Група», «СКМ», 

«ІСД», «ТАСС», «Інтерпайп». «Приват» є лідером серед рейдерських груп і 

результативність дій такої групи складає 80 − 90%.[5] 
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Висновок. На сьогодні, боротьба з рейдерством в Україні ведеться 

недостатньо активно. Основними способами протистояння рейдерству повинні 

бути превентивні заходи, тобто кожний повинен бути до цього готовий і 

певним чином озброєний для протистояння цьому явищу. Як показує практика, 

в Україні протистояти рейдерству лише правовим способом неможливо, а тому 

господарюючий суб‘єкт, який бажає себе захистити, повинен організувати 

низку необхідних дій, які слугуватимуть захистом від рейдерських захоплень. 

На даний час самозахист є більш актуальним та рішучішим, оскільки існує 

законотворча повільність, нерішучість та відсутність політичної волі органів 

державної влади. 
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