Богдан Деревянко, Віталій Пашков, Ольга Туркот, Надія Загрішева, Олена Бісюк
Дослідження проблеми корпоративного рейдерства в Україні
Протягом багатьох десятиліть у багатьох країнах світу спостерігалося явище рейдерства, тобто незаконного
встановлення контролю над власністю чи радою директорів того чи іншого підприємства. Це явище є
найбільш небезпечним у країнах зі слаборозвиненою економікою та системою законів, зокрема в Україні.
Метою статті є визначення сфер протидії та подолання корпоративного рейдерства в Україні та надання
рекомендацій щодо вдосконалення законодавчої бази для надійного захисту від атак на власність підприємств.
Автори статті, беручи до уваги географію рейдерських атак, вказують на більш високу вразливість
підприємств у найбільш економічно розвинених регіонах з широкою транспортною інфраструктурою та
перспективами розвитку різних галузей та секторів економіки. Держава повинна зробити певні кроки для
підвищення рівня захищеності підприємств проти рейдерських атак. Таким чином, для підвищення
ефективності запобігання і подолання корпоративного рейдерства у статті обгрунтовано потребу у розробці та
впровадженні Кодексу захисту корпоративної власності України. Впровадження реєстру рейдерських атак є
ефективним кроком для попередження потенційних інвесторів та партнерів про ризики співпраці з певними
компаніями. Державний реєстр повинен бути двомовним (українська й англійська) та містити інформацію про
спроби та випадки рейдерських атак на власність та корпоративні права підприємств. Для впровадження
інновацій у новому бізнесі в майбутньому Україна повинна звернути увагу на досвід Нової Зеландії та
Фінляндії.
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Исследование проблемы корпоративного рейдерства в Украине
В течение многих десятилетий во многих странах мира наблюдалось явление рейдерства, то есть незаконного
установления контроля над собственностью или советом директоров того или иного предприятия. Данное
явление является опасным в странах со слаборазвитой экономикой и системой законов, в частности в
Украине. Целью статьи является определение сфер противодействия и преодоления корпоративного
рейдерства в Украине и представление рекомендаций касательно совершенствования законодательной базы
для надежной защиты от атак на собственность предприятий.
Авторы статьи, принимая во внимание географию рейдерских атак, указывают на более высокую уязвимость
предприятий в наиболее экономически развитых регионах с широкой транспортной инфраструктурой и
перспективами развития различных отраслей и секторов экономики. Государство должно сделать
определенные шаги для повышения уровня защищенности предприятий от рейдерских атак. Таким образом,
для повышения эффективности предотвращения и преодоления корпоративного рейдерства в статье
обоснована потребность в разработке и внедрении Кодекса защиты корпоративной собственности Украины.
Внедрение реестра рейдерских атак является эффективным шагом для предупреждения потенциальных
инвесторов и партнеров о рисках сотрудничества с определенными компаниями. Государственный реестр
должен быть двуязычным (украинский и английский) и содержать информацию о попытках и случаях
рейдерских атак на собственность и корпоративные права предприятий. Для внедрения инноваций в новом
бизнесе в будущем Украина должна обратить внимание на опыт Новой Зеландии и Финляндии.
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