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ЙОГО ПРОЯВІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

Сучш:на ринкона економіка :шІІсрсчує її J(Сржаннс рсІ'УJІюн;шюІ. 3а

тнсрлжуючи ні;Іnни~і ринок і нсоGмсжсну конкуренцію. ЛіGсрш1nна мо

дель ринкового рефор:\1ування передбачає різке скорочення бюджетних 

видатків на потреб:и 1ЮЗБІІТКУ націона.1ьної еконо:міки та зменшення 
цептра.1ізоnапих інвестицій. Тенденція ;:ro постшеппя регулоючої ролі 
держави була припипепа відраджепням с)гчаспої форми економічного 

.ІІіGсралі:НvІу- НСШІі6сра.ІІі:Н·1у. ЕКОНО_V1іЧНИЙ HCШJiGcpaJІi:H-1 СІІИраЄТhОІ 

на те:1у І ІрО не;LОІІуІІLеНЮІ нтручаНН}І )LСрЖ3НИ Н еКОНОМІКУ 1 СІІрИ}ІНН}І 
неоGv1ежсніі1 конкуренції }ІК наtЮі.ІhІІІ ефектинно1·о економічноІ'О ме

ханізму, що забезпечує через вільне ринкове формування цін регулю

вання господарських процесів. О.іІнак, саме такий підхід сприяє кри:мі

шшізації еконо:мічних ві.іІносин, що веде до широкого розповсюдження 
такої злочинної діяльності як рейдерство. При цьому корупція як впу

трішнс державне правове явище посилюс рей.іІерство, створюс переду
мови )~JI}I ІІОруІІІСІІІ> :ШКОІІО)ШВСТВ3, СІІJН1ИС :J.,ІОЧИІІІІИІ\1 ,!О}ІМ, ІІрИХОВУС 

факти рсН;~срства та r·a~rr,мyc xi,r~ ро:JС.ІІЇ)(увшн, рсй;tсрсr,ких :шхоtt~ІСІІІ,. 

llc ІІі)(Тнсrщжує, ІНО 11ричини рсй;~срстна лсжатh н структурі ри нконих 
І'ОСІІ(ЩарСhКО-3і[VІlН1СТраТИННИХ Hll~HOCИH, ІІерСІІІ КО/~ЖаЮЧИ J10jHИTKY 

економіки і за.1у•Іенню інвестицій. сприяють криміналізації еконо:міч

них відносин, що веде до широкого розповсю.іІження такої з.1очинної 

діяльності як рей.іІерство. При цьому корупція як внутрішнє державне 

правове явише посил юс рейдерспю. створ юс передумови для порушень 

·закоІІО.іІавстnа, сприяс злочишшм .іІЇЯ:\1, приховус факти рейдерства та 

1'3;ІhМУЕ хі;~ р(НС.ІІііlуНаНh ТJС~ЇЛСрСhКИХ 33XOIIJICHh. flc ІІі)~ТНСр;Lжує, 11~0 

11ричин и ре і1лерстна ;Ісжатh н структуріринконих І'ОСІІОЩ.ір<:hко-а;tміні

стратинних Нlі[НОСИН, ІІерСІІІКО/~ЖаЮЧИ р()3НИТКУ СКОНО\11КИ 13а.,ІуЧеННЮ 

інвестиuій. ІЗ умовах формування ринкової економіки олігархічного 

типу госпо.іІарська дія.1ьність, як прав:ило, розг.1Я.іІається в якості під

прис:\шицької дія.1ьІrості. а госпо.іІарськими відпосипа :ми, як зазначас 
В. Швець [2]. стаютьві.іІІІОсипи між госпо.іІарюючими суб'сктами, сферу 
}ІЮІХ станон;Іитh: 1) І'ОСІІО/~ЩJ<:hко-нироGничі (майноні та інІІІі ні,т~носи
н~І, ІНО ниникаютh між суG\-:кта_v1и І'ОСІІО,ІЩрюнанН}І 11ри Gс:1Іюссрс;tнhо

му :1/~іЙсненні І'ОСІІО/~3рСhКОЇ }[іШІhНОСТі); 2) ОрІ·ані3аЦіtіНО-І"ОСІІО)[ЩJСhКі 
(с:к.1адаються :між суб'єкта:ми господарювання та суб'єкта~r:и організа

ційно-госпо.іІарськ:их повноважень у процесі управління господарською 
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;tіи;ІhНістю); 3) НН)'ТріІІІНhОП)СІЮ;ШрСhКі НііІНОСИНИ (CK.·IaJ(aiOThOI \1іЖ 

структурн И\1 и ІІі;tро:ніJІа\1 и суб't-:кта пкІІо;шрюнан н~І, та ні;Іносин и 

суб'єкта П)СІю;шрюнанни :1 і1оп) структурни\1И ІІі;tро:ні;шми) (ст. 3, ч. 

4-7 ГК України). 13 uих умовах одним із основних :\tетоців забезпечен
ня зниження розвитку рейдерства в України насамперец є адміністра

пшпе реrу.1юnашІя череJ закопо.ааnчі акти. В той же час підприоtстnам 

пеобхі.апо nпроnа.ажуnати хоча б пайпростіші :ието.аи захисту nід рей

.аерстnа, сере.а яких :\ЮЖІІа nи.аілити паступпі: забезпечення nідпоnі.а
ності ннутріІІІніх кор11оратинних ;(окументін чинно\1У 3акон(чанстну; 

коннентраІ(ію акІ(іонерноІ·о каІІіта;Іу або никуІІ частки н учасникін. ~Ікі 

не беруть участі в дія.1ьності піzшриє:\'rства; постійний моніторинг з:\'ІЇН 

у ск.тш.аі акuіонерів; у.аоскона.1ення роботи :\'Іене.аж:\'rенту й персона .. 1у; 
коптро.1ь за доступом і розпоnсюджеппюл іпформаuії кшлпапії; пі.Jnи

шеппя оргапі:шuії роботи пі.Jприолстnа 3 коптрагепта:\ш; nикористаппя 
n с .. 1ужбі екопшлічпої безпеки способіn і методіn конкурептпаї розnідки. 

Ві,Т(:1начено, ІІLО .іLсржана 3і сною боку також \юже нжити J(С~Ікі 3ахо;tи: 

3аконо,т(анчо 3аборонип1 ІІр(щажін бор1·ін ІІі;LІІриt-:мстна бс3 ІІОІІере,т(нhоЇ 

згоді боржника, поси .. 1ит:и покарання за розго.1ошення конфіденцій
ної та інсайдереької інфор:\'rаuії, ск.тшсти та опрІLlЮ.Jнити перелік осіб 

(у т.ч. су.J.аів, арбітражних керуючих, фінансових установ), які причетні 

.JO розго .. 1ошеппя копфі.Jепuійпої та іпсай.Jерської іпфор:\tаuії, а також 

.JO .аоnедеппя підприолстnа .JO бапкрутстnа. посилити nі.апоnі.аа .. 1ьпість 
-ш У\Н1СІІС жmсіLСІІШІ ІІЇJ(ІІрисvІства ;ю банкрутства. При ІІІ.ОVІУ в Україні 

ВЖе СТВОреІІа ІІСІНІа :ШКОІІОіШВЧа та 110рV1аТИІ\ІІа ба1и, ~ІКі СІІрИ\ЮВаІІЇ ІІа 

нрсІ·у~ІЮІШІІІІИ ІІііLІЮСИІІ у сфері біlІІссоної та ІІііLІІрис\ІІІ~1ІLІ,кої ;Lіи.:ІІ,Іюс

ті, ~ІКі СИСТС\ІНО іІІОСТіі-іно H)LOCKOHa.ІIOIOThC~I, :ШІІОННІ010'111 ЩЮІ<.t;ІІ-ІНИ Н 

тіі1 ЧИ іНІІІіtі сфері еКОНОМіЧНОЮ ЖИТНІ. НеобхііІНО ні;L3НаЧИТИ, 11(0 ІLШСНе 
недостатня обізнаність пі.Jприємців і бізнесменів з чинним законоцав

ством, його недосконалостями, .аосить часто провокує, не .. 1ише цо вчи
пеппя злоnжиnапь са:ии:ии підприс:ицями, а і у багатьох nипа.аках сприяс 

прояnа:\t рей.аерських яnиш . .З метою фіпапсоnого та :\tайІюnого захисту 
nід :\-ШЖ1Іших злоnжиnапь з боку інших осіб. n т.ч. <..:pett:repin>>, па nе .. lи
ких ІІіJ(ІІрИЕVІСТНаХ 3а3НИЧаtі CTHOpiOIOThC~I юр~ЩИЧНі СJІужби, на \1СНІІІИХ 

ІІрактикуютh 3а .. Іученн~І фахінІ(ін- юристін, икі 3іLііkнюютh ІІранониі1 

супрові.J госпо.аарської дія .. 1ьності підприємства, та як показує практика 
вони є (в умовах хабарництва, підкупу то шо ма .. 1оефективними. 

Кримінальна рейцерська ція .. 1ьність нерідко має безпосерецнє відно
шепня .JO ринку ціпних паперіn і 1юже бути поn'язапа 3 іншими праnо
порушеппя:\-ш і з.lочшІа:\ш, зокрема 3.аійсшоnапими з nикористаппям 
або ні;tносно ІІ.інних ІШІІерін. Як ні.іL3начає В. М. ;lphoVІiн [lj, ситуані~І 
ста~:-: СІ<JІа.;tні ІІІ ою ну монах ІІОСИJІеної інтс111аІІ.ії фінансоних ринкін. У JІе

га.lьній економіuі бі.т1ьшості розвинених країн це привело до створення 

транснаціона.т1ьних корпорацій, в кри:\1іна .. 1ьній сфері найбі1ьш вп .. lи
вові з .. 1очинні організаuії стали з.Jійснювати операuії в :\'ІЇжнаро.ано:\1у 
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мacrrпaGi, rrcpcтнopинrrrиcn на транснаrr,іоналnні j;rочинні органваr~ії. 

Bi;rGyнaєтnc~r актинна корrrорати:шr~і~r криvrіналnноr'о ринку, формунан

н~r корr rорати нної кри vri на.r nної i;reшror·iї, rr ~о нпr І)'Є н сною орGіту vriл n
йони .1юдей у всьому світі. 13 той же час деякі форми пове;:rінки госпо
дарюючих суб'єктів і (або) їх прецставників, що ві;:rхиляється, в рамках 

рейдерства пастільки суспільно небезпечні. що ІШ:\tагають застосувап
пя пайжорсткіших :шходіn nідпоnіцальпості- nі;:rповідальпості кримі

пальпої. При цьому адекватна реакція держаnн :\ІОЖЛІша тільки то;:rі, 

кшrи Gy;rc rранично ~rсно, rr~o ;roJr-ю;rcнo, а rно :шGоронсно. тоGто rrpи 

нстанон.1rенні чітких rrpaни.1r 111и. В peJyJrnтaтi утнорюєтhс~r Jамкнутий 

круг: цивільне законодавство, скоріше, не спроУІожне, а госпо;:rарське 

і криУІінальне- не можуть рег .. 1аментувати відпові;:rниУІ чином рейдер
ську діяльність. 

Здійспеппя захисту суб'сктіn господарюшшпя nід рей;:rерських па

падіn мож.1иnе у дnох формах, шо предетаnлепі неюрисдикційним та 
юрис;tикrrійни_vr 3ахистоvr. Вони маютn сної рі::::нони;ш :1ахисту r·осrrо

}щрюючих суG'єктін. :1окрсма, таки\1И є саvнвахист, нот.арішrnний, а;r

міністративний та су;:rовий ви;:rи захисту. Кожен з перелічених в:идів 

захисту з;:rійснюється різними суб'єктами ві;:rповідно до характерних 

ті.1ьки йоУІу формах та способах. Разом з циУІ, усі різновиди захис

ту господарюючих суб'сктіn мають пеоuіпеппе зпачеппя для протидії 

рейдерам. Пійспо, ЦК передбачас з.:пптя і присдпаппя (статті 106, 107 
llK України), а це і сформами rюr·.Іrиrr<іІІІШ o;LJtoю комrшнісю іннrої. 

Hop_vra.rJ,ним }LJН1ЩСМ шшжастJ,си і Gажаншr акціонера нро;шти свої ак

r~ії :1а найнигі,т~ніrrrою rrіною. Втім, і сrrскулrтинні уго;~и на фон,т~оному 

ринку ;~orrycкaютr-,cs.:r, оскілr-,ки існуютn фон;юні ;rсринатини (у rrcprrry 
черr·у ф'ючсрси), rr~o і ~rн;rиютn соGою, rro суті, сrrсr<)сrитинни~-і фінансо
вий інструмент. 13аж.тшво в:изначити ту грань, що відокремлює припус

тиме ві;:r правопорушення. Це не .1егко, а.1е, водночас, і не так важко, 

як здасться па перший погляд. Крі11 того. іспус по.1ітичпе рей;:rерстnо, 

яке припускас аналіз та nплrш па політику дій економічних рейдерів. 
Необхі;:rпо npaxonynaти той факт, що папіnлегальпе рейдерське зaxo

rr;rcннs.:r rri,т~rrpиєvrcтн може не ті;rnки осJrаGити нироGничий rrотенціал 

реrіону і ;tержани н t(i.roмy. a.rc і :шн;шпr rrrкo;tи іннсстиrrійні~-і rrринаG.rи

вості України в цL1ому. Негласно схва.1ювана мо;:rе.1ь поведінки, в якій 

вітається вихід «За кор;:rони дозволеного~>, дуже розповсю;:rжена. Саме 

nопа створюс nci уУІоnи .JЛЯ посилення nп.1иву рейдерства у всіх сферах 
життя держа nи і суспі.1ьстnа. То:\1У процес боротьби з цим явишем пре;:r

стаnлясться украй ск.1адпим. Така боротьби мож.1ива тіТІьки ш.1яхоУІ 
формунанюr такої rrо.rітико-rrраноної системи, н ~rкі~і rrepнricтn суG\-:кта 

ні;tносин н системі :ш.1rежшrа G ні;t реа;rnної ефектинності йоr·о роGоти і 

пі;:rтриУІки населення. 

Таким чиноУІ, проблеми, що виникають у процесі функціонуван

ня еконоУІічної систеУІи в контексті з проб.1емаУІи існуючих форУІ 
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реЙ іlерстна, НИ УІа l'i1IOTh J(JI ~І СНОІ"О р(ВН\ІJа Н Н$.1 110)(3_11 hlll ОГО у ilOC кона;Іе Н

Н$.1 1 р(ВНИТКУ ~ІК теоріЇ, так 1 І ІраНОНОЇ ОСНОНИ у НИІ';ІЩ(1 ННСССНН$.1 H1J(IIO
HiilHИX ,J(OIIOHHCHh і 3МіН .JtO ЧИННИХ 3аКОНіН та ІІрИЙЮІТТ$.1 НОНИХ 3аКОНО
дав~ПІХ актів. На.1аго;:rження а;:r:міністративно-госпо;:rарських процедур 

що;:rо корпоративних захоплень повинне скоротити їх кL1ькість. Це, 

безумоnпо, приnе;:rе до створення систе:\ПІ господарських праnоnідпо

сип як прозорої nідкритої системи, що. n сnою чергу, с складним і три
nали:\1 проuесо11. О;:rпак такі дії позбаn.1ять (мінімізують) таке яnише як 

рей;rерстно. 
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)(ОБРОВОJІЬСЬКА В. В. 

ТТаІІіоналІ,ний універен 1 е 1 «Оле<.:І.ка юри;~нчна акш~емія», 
1 ~(ЩСН'l' КафсJ(рИ l'OCliOЩtpChKOf'O Нрана і flj)OJ\CCy, 

КШЩИ;~ат ЮрИ,'lИЧІНІХ наук, )lOIIt'lll 

ШОДО ХАРАКТЕРУ АУДИТОРСЬКОl ДІЯЛЬНОСТІ 

Характер аую-порсnкої .Jtі~ІJІnноеті ІІСрІІІ :ш нес мож;Іино ни3начити 

~rерез її .1ега.1ьне визначення, а саме ст. З 3акону про аудит, який визна

чає її як підприє:мниць:ку діяльність, яка включає в себе організаційне 

і мето;:rичне забезпечення аудиту, практичне rшкопашrя аудиторських 

перевірок (ау;:rит) та на;:rаrшя інших аудиторських пос.1уг. Тобто аудитор

ська дія.1ьпість с різновидом підприс:мництnа та підпа;:rас під загальне 

ни3начснн$.1 ІІііlІІриємницnкої .ІtіюІnНt){:ті у роJуVІінні ст. 42 ГК України. 
Також на неї ро3ІІОНСЮJ(ЖуютnоІ о3наки ІІіNІГИЕ УІ ни 1 tnкої ;tіи;І nності -
самостійність, систе:мат:ичність, ризик, отри:мання прибутку та пр:ин

ципи через ст. 44 ГК України. У .1ітературі також пі;:rтри:мують зазначені 
нормативні по.1оження та зазначається, шо ау;:rит являє собою <<підпри

смницьку дія.1ьність 3 не3а.1ежної перевірки бухгалтерського обліку та 
фінансоnої (бухга.лерської) 3nітності організацій та ін;:rпnі;:rуальних під

ІІриємІІ,ш 1 ;ю;ШТКОНИХ ІІОС.,ІуІ: ІІОН,~І3<lНИХ 3 KOHC)CihTYHi:IHH}IM К..ІІ1ЄНЛН 

:1 11итанn Gанкінсnко1-о. ІЩІщтконоІ'О, фінансоно1·о 3аконtщанстна. що;ю 
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