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писаревський М. І. теоретичні основи формування сутності поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства  
в умовах рейдерства»

Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних аспектів формування ефективного механізму забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства в умовах рейдерства. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутнісної характеристики окремих елементів понятійного 
апарату, а саме – понять «економічна безпека підприємства» та «рейдерство». Сформовано авторське визначення забезпечення економічної 
безпеки підприємства в умовах рейдерства, що дає можливість обрати комплекс заходів організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
збереження стійкого функціонування та розвиток підприємства в поточному та майбутньому періодах. Перспективою подальших досліджень 
у даному напрямі є критичний аналіз підходів до оцінки загроз економічній безпеці підприємства в контексті рейдерства, що дозволить розшири-
ти теоретичні основи формування ефективного механізму протидії та створить якісне методичне підґрунтя дослідження. Застосування нових 
науково-методичних підходів до комплексної оцінки рівня економічної безпеки в умовах протидії рейдерству забезпечить розробку та реалізацію 
ефективних управлінських рішень, спрямованих на створення системи превентивних заходів усунення загроз економічній безпеці підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, рейдерство, загрози, забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства.
Рис.: 1. Бібл.: 22. 
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УДК 658.114
Писаревский Н. И. Теоретические основы формирования сущности 
понятия «обеспечение экономической безопасности предприятия  

в условиях рейдерства»
Целью статьи является научное обоснование теоретических аспек-
тов формирования эффективного механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия в условиях рейдерства. Проанализи-
рованы концептуальные подходы к определению основных характери-
стик отдельных элементов понятийного аппарата, а именно – поня-
тий «экономическая безопасность предприятия» и «рейдерство». 
Сформировано авторское определение обеспечения экономической 
безопасности предприятия в условиях рейдерства, что дает возмож-
ность разработать комплекс мер организационно-экономического 
характера, направленных на сохранение устойчивого функциониро-
вания и развития предприятия в текущем и будущем периодах. Пер-
спективой дальнейших исследований в данном направлении является 
критический анализ подходов к оценке угроз экономической безопас-
ности предприятия в контексте рейдерства, что позволит расши-
рить теоретические основы формирования эффективного механиз-
ма противодействия и создаст качественную методическую основу 
исследования. Применение новых научно-методических подходов к 
комплексной оценки уровня экономической безопасности в условиях 
противодействия рейдерству обеспечит разработку и реализацию 
эффективных управленческих решений, направленных на создание си-
стемы превентивных мер, направленных на устранение угроз эконо-
мической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, рейдер-
ство, угрозы, обеспечение экономической безопасности предприятия 
в условиях рейдерства.
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UDC 658.114
Pysarevskyi M. I. The Theoretical Foundations of Formation of the Essence 

of Concept of «Ensuring the Economic Security of Enterprise  
in the Conditions of Raiding»

The article is aimed at the scientific substantiation of the theoretical aspects 
of formation of an effective mechanism for ensuring the economic security of 
enterprise in the conditions of raiding. The conceptual approaches to deter-
mining the main features of individual elements of the conceptual appara-
tus, namely, the concepts of «economic security of enterprise» and «raiding» 
were analyzed. The author’s own definition of ensuring the economic secu-
rity of enterprise in the conditions of raiding has been formed, which pro-
vides an opportunity to develop a complex of organizational and economic 
measures aimed at maintaining the sustainable functioning and develop-
ment of enterprise in the current and future periods. Prospect for further 
research in this direction is a critical analysis of the approaches to assess-
ing threats to the economic security of enterprise in the context of raiding, 
thus broadening the theoretical basis for an effective response mechanism 
and establishing a qualitative methodical basis for research. Application of 
new scientific and methodical approaches to the integrated assessment of 
the level of economic security in the conditions of raiding will ensure the 
development and implementation of efficient managerial decisions aimed 
at establishing a system of preventive measures to address threats to the 
economic security of enterprise.
Keywords: economic security, enterprise, raiding, threats, ensuring the eco-
nomic security of enterprise in the conditions of raiding.
Fig.: 1. Bibl.: 22. 
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Високий рівень економічної безпеки підприємства 
та дотримання його інтересів в економічній та 
юридичній сфері є пріоритетним завданням, яке 

має вирішуватися керівництвом та власниками в кон-
тексті загострення проблеми рейдерських захоплень.  

У сучасних економічних умовах більшість суб’єктів гос-
подарської діяльності не захищені від протиправного 
захоплення (особливо в умовах негативної дії як зовніш-
ніх, так і внутрішніх факторів) та загроз встановлення 
контролю над виробничими приміщеннями, промисло-
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вим обладнанням, землею та іншими ліквідними акти-
вами. З урахуванням євроінтеграційного спрямування 
вітчизняних реформ процеси кардинальних змін націо-
нальної економіки мають бути спрямовані на розробку 
ефективних заходів з підвищення рівня економічної без-
пеки в умовах протиправного захоплення підприємств, 
нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Проблеми забезпечення економічної безпеки все-
бічно досліджено в працях зарубіжних і вітчизняних до-
слідників, а саме: Гейця В. М. [4], Забродського В. А. [10], 
Ілляшенка С. М. [11] та ін. Теоретико-методичні основи 
формування ефективного механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства вивчено в роботах: Га-
поненко В. Ф. [3], Барановського О. І. [8], Медведєвої І. Б.  
[13]. Аналізу рейдерства як соціально-економічного 
феномена та розробці ефективної системи захисту та 
протидії рейдерству присвячено велику кількість робіт 
таких вчених, як Бурбело О. А. [1], Варналій З. С. [2], 
Дмитрієв І. А. [6]. Науковими розробками основних на-
прямів оцінки існуючих загроз економічний безпеці під-
приємства займалися такі вчені, як Медведєва І. Б. [13], 
Щеглов Ю. А. [22] та ін.

Разом з тим, окремі питання забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства в умовах рейдерства, що 
дозволить створити систему превентивних заходів з 
попередження недружнього поглинання з урахуванням 
зовнішніх і внутрішніх загроз, потребують подальших 
досліджень та уточнення понятійного апарату пробле-
ми, що окреслена. 

Метою статті є наукове обґрунтування теоретич-
них аспектів формування ефективного механізму забез-
печення економічної безпеки підприємства в умовах 
рейдерства на основі узагальнення та систематизації 
поглядів учених щодо визначення сутності понять «еко-
номічна безпека підприємства» та «рейдерство». Отже, 
необхідність забезпечення належного рівня економіч-
ної безпеки підприємств потребує вивчення наукових 
підходів щодо сутнісної характеристики окремих еле-
ментів понятійного апарату, а саме: понять «економіч-
на безпека підприємства» та «рейдерство», що, своєю 
чергою, передбачає уточнення таких дефініцій, як «під-
приємство», «безпека», «економічна безпека підприєм-
ства», «забезпечення». 

У науковій літературі існує багато підходів до трак-
тування поняття «підприємство», сутність якого 
змінювалася відповідно до історично зумовлених 

етапів еволюції господарських відносин та розвитку 
економічної науки. Так, наприклад, у Сучасному еконо-
мічному словнику підприємство розглядається як само-
стійний господарюючий суб’єкт з правами юридичної 
особи, що здійснює різноманітні види економічної ді-
яльності [18]. У роботі [20, с. 25] під підприємством ро-
зуміється виробничо-економічний та майновий комп-
лекс, що використовується для здійснення підприєм-
ницької діяльності. У загальному вигляді підприємство 
трактується як одна з форм організації з усіма властиви-
ми їх характеристиками та особливостями, що є відкри-
тою економічною системою, кінцевою метою діяльності 
якої є випуск продукції у вигляді товарів, робіт, послуг 

[14]. Дослідник Кібік О. М. [12] визначає підприємство 
як самостійний суб’єкт господарської діяльності, який 
розглядається у двох аспектах: в економічному та тех-
нічному. В економічному відношенні підприємство є ви-
робничою системою, що включає матеріально-технічну 
базу виробництва, персонал на різних рівнях управлін-
ня та сфер діяльності; фінансові та інші ресурси, необ-
хідні для досягнення поставлених цілей та завдань у 
рамках діючого правового поля та внутрішніх регламен-
тів. У технічному сенсі підприємство – це комплекс спо-
руд, будинків та обладнання задля реалізації техніко-
технологічного процесу його функціонування.

З урахуванням того, що будь-яке підприємство 
має дотримуватися встановлених на законодавчому рів-
ні норм і правил, у подальшому під підприємством розу-
міємо самостійний суб’єкт господарювання, створений 
для задоволення суспільних та особистих потреб шля-
хом систематичного здійснення виробничої, науково-
дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності 
в порядку, передбаченому Господарським кодексом та 
іншими законами України [5].

Незважаючи на велику кількість існуючих дослі-
джень щодо проблематики забезпечення безпе-
ки функціонування суб’єктів господарювання, 

досі не існує єдиного підходу до трактування поняття 
«безпека». Теоретичні основи вивчення механізмів за-
безпечення безпеки започатковано в роботах вітчизня-
них авторів на основі результатів адаптації зарубіжного 
досвіду та досліджень західних науковців. У рамках ста-
ціонарного підходу безпека розглядається як стан захи-
щеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і 
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Варналій З. С.  
трактує безпеку як стан, ситуацію спокою, коли немає 
реальної небезпеки, а також як матеріальні, економічні, 
політичні умови, відповідні органи та організації, що 
сприяють утворенню такої ситуації [2]. Як зазначено ав-
торами роботи [3, с. 23], у науковій літературі існує два 
підходи до забезпечення безпеки підприємства. У рам-
ках першого процес забезпечення безпеки представляє 
собою захист від загроз, які виникають в зовнішньому 
та внутрішньому середовищі та негативно впливають 
на діяльність підприємства і перешкоджають досягнен-
ню підприємством стратегічних цілей в умовах високої 
конкуренції та господарського ризику. Таким чином, 
акцентується увага на існуванні загроз тим чи іншим па-
раметрам, що характеризують існуючий об’єкт, до яких 
належать: життєво важливі інтереси, потреби, нормаль-
не функціонування, прогресивний розвиток та ін. Обме-
женість даного підходу проявляється в тому, що загрози 
та небажані зміни є первинними по відношенню до по-
няття «безпека», про забезпечення якої замислюються 
лише після визначення негативного впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Основним 
критерієм успішного забезпечення безпеки об’єкта є 
досягнення ним поставлених цілей, що визначає шляхи 
та способи досягнення безпеки, а саме: забезпечення 
нормального функціонування підприємства в умовах 
постійних змін як внутрішнього, так і зовнішнього се-
редовища. Відповідно до другого підходу забезпечення 
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безпеки – це підтримка нормального режиму функціо-
нування, створення сприятливих умов, постійний моні-
торинг внутрішньої структури та зовнішнього оточен-
ня, що передбачає надання об’єкту таких властивостей, 
які дозволять досягти поставлених цілей. Виходячи з 
цих міркувань під безпекою розуміємо створення спри-
ятливих умов діяльності, задоволення і захист інтересів 
суб’єктів від внутрішніх і зовнішніх загроз, за яких за-
безпечуються сталий розвиток, оптимальні умови жит-
тєдіяльності та самореалізації.

З розвитком суспільних відносин забезпечення 
необхідного рівня безпеки стає актуальним за-
вданням на всіх ієрархічних рівнях управління: 

національному, регіональному, галузевому та окремих 
суб’єктів господарювання. Так, під національною безпе-
кою України розуміється захищеність інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави, що є складним ба-
гаторівневим процесом забезпечення сталого розвитку 
суспільства, своєчасного виявлення, запобігання та ней-
тралізації реальних і потенційних загроз національним 
інтересам у всіх сферах життєдіяльності суспільства, 
що включає в тому числі економічну безпека як окрему 
підсистему. У роботі [7] безпека розглядається як спе-
цифічна характеристика економічної системи та визна-
чається як стан національної економіки, який дозволяє 
зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і 
здатний задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, 
держави. Близьким за сутністю є поняття, наведене в 
монографії [16], де економічна безпека – це стан дер-
жави, що забезпечує можливість створення і розвитку 
умов для плідного життя її населення, перспективного 
розвитку її економіки в майбутньому та зростання до-
бробуту її мешканців. М. Єрмошенко в роботі [9] основ-
ною характеристикою економічної безпеки визнає зба-
лансованість і стійкість до негативного впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз, здатність забезпечувати на основі 
реалізації національних економічних інтересів сталий і 
ефективний розвиток вітчизняної економіки та соціаль-
ної сфери. Більш повне визначення поняттю «економіч-
на безпека держави» надають Л. Шевченко, О. Гриценко 
та С. Макуха у роботі [21, с. 11], де під економічною без-
пекою держави розуміють стан захищеності усіх рівнів 
економіки країни від небезпечних дій; здатність підтри-
мувати послідовну реалізацію національних інтересів, 
стійку дієздатність господарюючих суб’єктів, нормальні 
умови життєдіяльності населення; сукупність відносин 
і пов’язаних з ними заходів, що забезпечує економічний 
суверенітет, економічне зростання, підвищення добро-
буту в умовах наявної системи міжнародних економіч-
них взаємозалежностей. На рівні окремих економіч-
них суб’єктів економічна безпека визначається як стан 
суб’єктів господарювання, при якому реально існують 
та суб’єктивно відчуваються можливості щодо реаліза-
ції його життєво важливих інтересів відповідно до об-
раної місії [17, с. 24]. 

Таким чином, більшість вітчизняних учених схи-
ляються до думки, що економічна безпека – це основа 
сталого розвитку економіки країни, захищеність інтер-
есів економічних суб’єктів на всіх рівнях від внутрішніх 

та зовнішніх загроз і можливих збитків, забезпеченість 
всіма необхідними засобами існування. 

При цьому наголосимо, що врахування тенден-
цій економічного розвитку вітчизняної економіки, які 
характеризуються не лише кардинальними змінами 
нормативно-правових основ функціонування суб’єктів 
господарювання з урахуванням вимог європейського 
законодавства, а й виникненням загроз у зовнішній по-
літиці держави, підвищенням рівня криміналізації еко-
номіки, збільшенням кількості рейдерських захоплень 
підприємств у різних сферах, негативним впливом дес-
табілізуючих факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища діяльності підприємств, вимагає від під-
приємств удосконалення механізму забезпечення еко-
номічної безпеки в умовах рейдерства в напрямку, збе-
реження стійкого функціонування та розвитку, захисту 
майнових інтересів, зміцнення фінансового становища 
у часі та просторі.

Спираючись на етимологію понять «економічна 
безпека» та «підприємство», автором узагаль-
нено підходи до визначення сутності еконо-

мічної безпеки підприємства. У загальному розумінні 
економічна безпека визначається науковцями як стан 
і здатність економічної системи протидіяти загрозам і 
забезпечувати реалізацію економічних інтересів, що, як 
правило, визначається через відповідні критерії та по-
казники, які знаходяться або в зоні безпеки, або свідчать 
про розвиток небезпеки внаслідок зовнішніх і внутріш-
ніх загроз. Економічна безпека як властивість соціально-
економічної системи (функція) передбачає виконання 
суб’єктами господарської діяльності конкретних дій, 
спрямованих на протидію, тобто на запобігання загро-
зам і припинення їх негативного впливу [8, с. 119]. 

Враховуючи специфіку даного дослідження та 
спираючись на висновки дослідників, сформульовано 
таке визначення поняття «економічна безпека підпри-
ємства» – це стан захищеності інтересів підприємства в 
умовах негативних впливів як внутрішніх, так і зовніш-
ніх загроз, що дозволяє забезпечити стабільне функціо-
нування та збалансований, динамічний розвиток у по-
точному та перспективному періодах.

Аналіз теорії та практики господарювання свід-
чить, що загроза недружнього поглинання та рейдер-
ських захоплень охопила всі сфери економічної діяль-
ності. Кожне підприємство, яке отримує прибуток та 
має значні активи, може стати об’єктом прискіпливої 
уваги з боку зацікавлених осіб. Пояснюється це тим, 
що рівень захисту економічних інтересів господарюю-
чих суб’єктів в України знаходиться на вкрай низькому 
рівні через такі причини: недосконалість законодавства 
та судової влади, корупція, корпоративні конфлікти, 
наявність легальних і нелегальних методів, що дають 
можливість усунути власника від управління підприєм-
ством, відсутність захисту інформації щодо діяльності 
підприємства, слабкість державного контролю за кор-
поративною сферою та ін. [1; 6]. Що стосується визна-
чення поняття «рейдерство», то в науковій літературі 
існує велика кількість підходів до його трактування, що 
відображає неоднозначність та суперечливість даного 
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явища. Так, наприклад, Варналій З. С. розглядає рейдер-
ство як недружнє, поза межами дії цивільного законо-
давства, спрямоване проти волі власника, захоплення 
чужого майна на користь іншої особи, встановлення над 
майном повного контролю нового власника в юридич-
ному та фізичному розумінні з використанням корум-
пованості чиновників та (або) із застосуванням сили [2,  
с. 205–206]. У роботі Бурбело О. А. під рейдерством ро-
зуміються дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, 
що відбувається всупереч волі власника, на що витрача-
ється менше коштів, ніж майно оцінюється за ринковою 
вартістю, з подальшою легалізацією даного майна [1,  
с. 37]. При цьому більшість дослідників наголошує на не-
доцільності автоматичного перенесення сутності даного 
поняття, як його розуміють іноземні дослідники, у прак-
тику господарювання вітчизняних підприємств через 
значні розбіжності в системі регулювання корпоратив-
них відносин, рівні розвитку фондового ринку, правовій 
та фінансовій грамотності власників [2; 6; 15; 20]. 

Поєднання наведених факторів створює основу 
для виділення таких видів рейдерства. Основною пере-
думовою виникнення класичного «білого рейдерства» 
є значне розпилення акцій публічних акціонерних то-
вариств серед акціонерів, що несе постійну загрозу для 
власника контрольного пакета акцій. У будь-яку мить 
може з’явитися інвестор, який скупить акції, що знахо-
дяться на руках у інших акціонерів, внаслідок чого отри-
має можливість здійснювати управління товариством. 
Таким чином, «біла» технологія недружніх поглинань 
представляє собою процес скупки акцій товариства на 
ринку в міноритарних акціонерів з метою отримати па-
кет, достатній для зміни керівництва акціонерного това-
риства, встановлення як юридичного, так і економічно-
го контролю та участі в управлінні компанією. В Україні 
фондовий ринок досі знаходиться на стадії формування, 
що не дозволяє вільно здійснювати угоди щодо купівлі-
продажу акцій товариств. Саме тому в корпоративній 
сфері на сучасному етапі розвитку економіки розповсю-
джені методики витіснення мажоритарних акціонерів 
проти їх бажання, що можна охарактеризувати як «сіре» 
та «чорне» рейдерство, яке відбувається у вигляді кор-
поративних захоплень.

Отже, головна відмінність між основними вида-
ми рейдерства полягає в методах, за допомо-
гою яких досягається кінцева мета діяльності 

компанії-агресора. Відсутність єдності в трактуванні 
даного поняття пояснюється недостатньою увагою 
можновладців до проблеми рейдерства, через що досі 
не сформовано та не закріплено на законодавчому рівні 
відповідний термін, що породжує велику кількість су-
перечностей щодо характеристики інституту рейдер-
ства та створення механізмів захисту від нього в сучас-
них економічних умовах. 

Підсумовуючи наукові напрацювання, викладені 
вище, та враховуючи специфіку власного дослідження 
автором, окреслено такі підходи до визначення понят-
тя «рейдерство». Більшість дослідників схиляються до 
думки, що в основі рейдерства лежить процес встанов-
лення над активами підприємства повного (як фізич-

ного, так і юридичного) контролю без згоди власника.  
У роботах [1; 2] наголошується на такій характеристиці 
рейдерства, як використання незаконних або формаль-
но законних дій, спрямованих на заволодіння підпри-
ємством та його активами. Таким чином, рейдерство –  
протиправне захоплення підприємств всупереч волі 
його власників і менеджменту з використанням псев-
долегітимних (незаконних) методів (схем, технологій) 
та витрачання коштів, які менше за ринкову вартість 
активів, що створює необхідність застосування превен-
тивних заходів усунення загроз економічній безпеці в 
поточному та перспективному періодах. 

Спираючись на результати наукового узагальнення 
теоретичних підходів щодо визначення сутності 
поняття «економічна безпека підприємства»,  

а також уточнення змістовного наповнення її структурних 
елементів («безпека», «підприємство») в контексті рей-
дерських загроз визначено поняття «забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства в умовах рейдерства» –  
сукупність процесів і дій організаційно-економічного 
характеру за допомогою методів, засобів та заходів, що 
в умовах протиправного захоплення підприємств (рей-
дерства), дії зовнішніх і внутрішніх загроз створюють 
можливість протистояти їм, зберігати стійке функціо-
нування та розвиток підприємства в часі та просторі 
(рис. 1). Удосконалення понятійного апарату дозволило 
сформувати якісний науково обґрунтований теоретико-
методичний інструментарій забезпечення економічної 
безпеки підприємства в умовах рейдерства.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження та 

узагальнення наукових підходів до визначення понять 
«економічна безпека підприємства» та «рейдерство» 
сформовано авторське визначення забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства в умовах рейдерства, що 
дає можливість обрати комплекс заходів організаційно-
економічного характеру, спрямованих на збереження 
стійкого функціонування та розвиток суб’єкта госпо-
дарювання в поточному та майбутньому періодах. Пер-
спективами подальших досліджень є питання, пов’язані 
з критичним аналізом підходів до оцінки загроз еконо-
мічній безпеці підприємства в контексті рейдерства, що 
дозволить розширити теоретичні основи формування 
ефективного механізму забезпечення економічної без-
пеки підприємств в умовах рейдерства та створить якіс-
не методичне підґрунтя дослідження. Застосування но-
вих науково-методичних підходів до комплексної оцінки 
рівня економічної безпеки в умовах протидії рейдерству 
забезпечить розробку та реалізацію ефективних управ-
лінських рішень, спрямованих на створення системи 
превентивних заходів усунення загроз економічній без-
пеці підприємства. Таким чином, вирішення окреслених 
питань сприятиме формуванню ефективного механізму 
забезпечення економічної безпеки підприємств в умо-
вах рейдерства, реалізація якого дозволить підвищити 
рівень конкурентоспроможності та економічної безпе-
ки вітчизняних підприємств.                   
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Безпека –
забезпечення сприятливих умов

діяльності та задоволення і захист інтересів
суб’єктів від внутрішніх і зовнішніх загроз,
за якого забезпечуються сталий розвиток,

оптимальні умови життєдіяльності
та самореалізації

   

 

Підприємство –
самостійний суб’єкт господарювання, створений
для задоволення суспільних та особистих потреб
шляхом систематичного здійснення виробничої,

науково-дослідної, торговельної, іншої господарської
діяльності в порядку, передбаченому Господарським

Кодексом України та іншими законами

  

 
 

Економічна безпека підприємства –
стан захищеності інтересів підприємства в умовах негативних впливів як внутрішніх, так і зовнішніх загроз,
що дозволяє забезпечити стабільне функціонування та збалансований, динамічний розвиток у поточному

та перспективному періодах
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕЙДЕРСТВА –

сукупність процесів і дій організаційно-
економічного характеру за допомогою
методів, засобів та заходів, що в умовах

протиправного захоплення підприємства
(рейдерства), дії зовнішніх і внутрішніх

загроз, створюючи можливість
протистояти їм, зберігати стійке

функціонування та розвиток підприємства
в часі та просторі
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«Біла» технологія
недружніх поглинань

представляє собою процес
скупки акцій товариства
на ринку в міноритарних

акціонерів з метою отримати
пакет, достатній для зміни
керівництва акціонерного
товариства, встановлення 

як юридичного, 
так і економічного контролю

та участі в управлінні
компанією

 

 
 

 

 

«Чорне» рейдерство –
технології поглинання,

в основі яких лежать
кримінальні методи

захоплення
підприємств

 
 

 

Рейдерство –
протиправне захоплення підприємств всупереч

волі його власників і менеджменту
з використанням псевдолегітимних (незаконних)
методів (схем, технологій) та витрачанням коштів,

які менше за ринкову вартість активів,
що створює необхідність застосування

превентивних заходів з усунення загроз
економічній безпеці суб’єктів господарювання

в поточному та перспективному періодах

  

 

«Сіре» рейдерство –
процес поглинання,

що ґрунтується
на використанні

псевдолегітимних
методів

  

 
 

Недружнє поглинання – проведення процедури
об’єднання без згоди керівництва компанії-цілі з метою

отримання юридичного та фізичного контролю
над підприємством

  

 

Дружнє поглинання – процес об’єднання
компаній за взаємною згодою їх керівників

з метою досягнення відповідних переваг

  

 

Поглинання та злиття – угоди, спрямовані на встановлення юридичного та економічного контролю
над підприємством шляхом придбання акцій або частки в статутному капіталі компанії, що поглинається

  

 

Рис. 1. теоретичний базис формування поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства  
в умовах рейдерства»
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