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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  

 
Метою дослідження є систематизація існуючих теоретико-методичних положень до визначення 

інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу (ПЕК). Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: узагальнені 

теоретико-методичні положення до визначення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії 

рейдерству на підприємствах ПЕК; запропоновано авторське визначення інформаційно-аналітичного 

забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У результаті 

дослідження систематизовані теоретико-методичні положення щодо визначення інформаційно-

аналітичного забезпечення протидії рейдерству (ІАЗПР). Запропоновано авторське визначення ІАЗПР 

на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, яке розглядається як система взаємопов’язаних 

дій, спрямованих на попередження й протидію рейдерським атакам, враховуючи особливості 

функціонування суб’єктів господарювання, рівень взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, вплив 

зовнішнього й внутрішнього середовища, технологічні й “силові” напрями,  та дозволяє здійснити 

оцінку “рейдерської привабливості” для прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: підприємства паливно-енергетичного комплексу, рейдерство, протидія рейдерству, 

інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу. 
 

Постановка проблеми. ©У сучасних умовах 

господарювання загострюються процеси рейдер-

ських захоплень на вітчизняних підприємствах. 

Особливого значення вони набувають в компа-

ніях паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), 

які є важливим елементом, що забезпечує розви-

ток як держави, у цілому, так і підприємств 

інших галузей зокрема. У таких умовах виникає 

необхідність розробки та реалізації напрямів 

протидії рейдерським захопленням. У цьому 

контексті запропоновано удосконалити відпові-

дне інформаційно-аналітичне забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемні питання щодо визначення рейдерства, 

формування заходів щодо його протидії 

вирішуються наступними вченими: С. Албул, 

С. Кузніченко [1], З. Варналій, З. Живко [2], 

О. Захаров [3], О. Мельниченко [4], І. Отенко, 

Г. Іващенко, Д. Воронков [5] та ін. 

В існуючих наукових розробках розроблені 

концептуальні положення щодо визначення 

рейдерства. Проте залишаються невирішеними 

питання щодо формування та використання 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

протидії рейдерству на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу. 

Формулювання цілей статті.  Метою 

дослідження є систематизація існуючих 

                                                 
© Величко Володимир Анатолійович, здобувач 

кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, Харківського 

національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова, м. Харків 

теоретико-методичних положень до визначення 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

протидії рейдерству на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу. 

Для досягнення поставленої мети 

вирішуються наступні завдання: 

1. Узагальнені теоретико-методичні 

положення до визначення інформаційно-

аналітичного забезпечення протидії рейдерству 

на підприємствах ПЕК. 

2. Запропоновано авторське визначення 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

протидії рейдерству на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу. 

Опис основного матеріалу дослідження.  

В існуючих теоретичних положеннях відсутні 

єдині наукові розробки до визначення інформа-

ційно-аналітичного забезпечення протидії рей-

дерству на підприємствах ПЕК.  Так, С. Албул та 

С. Кузніченко при розробці заходів щодо проти-

дії рейдерству фокусують увагу на такому 

інформаційно-аналітичному забезпеченні як: 

- формування нормативно-правового 

забезпечення та розроблення законопроекту, що 

стосується напрямам та особливостям протидії 

рейдерству; 

- створення високого рівня публічності 

інформації у сфері протидії рейдерству; 

- формування інформаційної бази щодо 

існуючих рейдерів; 

- розробка механізмів відносно регулювання 

рівня доступу до інформації, яка стосується 

діяльності підприємств і може мати значення для 

зацікавлених осіб; 
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- визначення рівня ризику щодо виникнення 

рейдерських дій та створення механізмів їх про-

тидії на основі існуючої інформаційної бази [1]. 

У представленому дослідженні автори формують 

інформаційно-аналітичне забезпечення на основі 

здійснення комплексу дій, що характеризують 

особливості нормативно-правового та інформа-

ційного базису щодо протидії рейдерським 

атакам. Крім того, ці дії пов’язані із низьким 

рівнем існуючого нормативно-правового 

забезпечення та відповідної уваги до проблеми 

рейдерства на підприємствах. 

Слід зазначити, що деякі автори вказують на 

існуючи нормативно-провові акти, які формують 

інформаційно-аналітичне забезпечення протидії 

рейдерству [2]: Господарський кодекс України; 

Кримінальний кодекс України; Закон України 

“Про акціонерні товариства”; Закон України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії протиправному 

поглинанню та захопленню підприємств”; Закон 

України “Про Кабінет міністрів України”; Указ 

Президента України “Про затвердження 

Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України”; Постанова Кабінету Міністрів України 

“Про утворення Міжвідомчої комісії з питань 

протидії протиправному поглинанню та 

захопленню підприємств”. 

Заслуговує на увагу точка зору 

О. Мельниченка, у рамках якої важливе значення 

мають вплив громадськості та засобів масової 

інформації на формування інформаційно-

аналітичного забезпечення протидії 

рейдерству [4]. 

О. Захаров вказує на необхідність створення 

комплексної системи забезпечення економічної 

безпеки, характеризуючи його через призму 

формуваня підсистем механізмів управління та 

взаємодії організаційних, технічних правових 

засобів і методів, що впливають на управління 

підприємствами, створюючи умови для протидії 

зовнішнім і внутрішнім загрозам [3]. Отже, у 

представленій розробці автор будує комплексну 

систему забезпечення економічної безпеки, що 

дозволяє враховувати різні фактори і аспекти 

функціонування підприємств, а також 

побудувати відповідні механізми протидії. 

Особливу увагу для забезпечення протидії 

рейдерству у системі земельних відносин 

приділяє О. Пиркова його інформаційно-

аналітичному забезпеченню, яке є важливим 

елементом, який дозволяє створити 

інформаційне підгрунтя для прийняття 

управлінських рішень [6]. 

Деякі дослідження присвячені формуванню 

комплексної системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення при створенні відповідних служб 

протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, 

визначаючи їх функції та напрями розвитку [7]. 

Для формування системи економічної безпеки 

І. Отенко, Г. Іващенко, Д. Воронков фокусують 

увагу на якості інформаційно-аналітичної 

безпеки, яке складається із наступних підсистем: 

інформації; систем показників; індикаторів; 

методів оцінки та аналізу економічної 

безпеки [5, с. 50]. 

У представленій розробці формування та 

використання інформації як процес, що впливає 

на створення системи економічної безпеки, має 

важливе значення і базується на відповідних 

принципах уніфікованості, системності, 

розвитку, сумістності, cтандартизації, 

ефективності, єдиної інформаційної бази та 

ін. [5, с. 51 - 52]. 

У контексті формування інформаційно-

аналітичного забезпечення протидії рейдерству 

на підприємстві заслуговує на увагу точка зору 

П. Лазановського та Н. Грицишина, які 

розглядають її як систему комунікацій, що 

включає: сукупність взаємопов’язаних елементів, 

що забезпечують формування й обмін 

інформацією; психологічні й людські фактори, 

що впливають на зійснення рейдерства на 

підприємстві; рівень якості та ефективності 

взаємозв’язків між різними групами зацікавлених 

осіб; емоційні й нормативні канали 

взаємозв’язку [8, с. 83].  

Подібну точку зору розділяє Т. Грінка, яка 

характеризуючи обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки, визничає її як 

систему, що має відповідні елементи (рис. 1). 

У цьому контексті заслуговує на увагу точка 

зору А. Штангрета, який, розглядаючи 

інформаційно-аналітичне забезпечення 

управління економічною безпекою, фокусує 

увагу на вимогах, що полягають у наступному: 

- чітко і достовірно відображати зовнішні і 

внутрішні операції, які відбуваються на 

підприємствах; 

- формувати інформацію для визначення 

показників, що характеризують якісні й кількісні 

показники економічної безпеки; 

- спрямувати на виявлення внутрішніх і 

зовнішніх загроз щодо функціонування 

підприємств; 

- протидіяти шпигунству та неправомірному 

використанні інформації; 

- формувати інформаційну базу для 

прийняття управлінських рішень [10, с. 140].  
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Рис. 1  Елементи обліково-аналітичного забезпечення  

економічної безпеки підприємств [11, с. 414 - 418] 

 

Він визначає, що для функціонування 

економічної безпеки підприємства необхідно 

побудувати обліково-аналітичну систему, яка 

включає оперативний, фінансовий, статистичний, 

управлінський облік, що створює основу для 

проведення аналізу й прийняття управлінських 

рішень.  

Основними напрямами реалізації інформа-

ційно-аналітичного забезпечення є: прийняття 

рішень для суб’єктами безпеки; моніторинг 

економічної безпеки; виявлення внутрішніх і 

зовнішніх загроз; подання достовірної інформації 

щодо економічної безпеки; узгодження 

економічних інтересів підприємства [9, с. 142]. 

При цьому науковець визначає елементи, які 

пов’язані із фінансово-економічним станом, 

особливостями діяльності підприємств, 

безпекових характеристиках, управлінських 

аспектах. Особливе значення має повне 

інформаційне забезпечення економічної безпеки, 

що створює підгрунтя для прийняття рішень, 

попередження, реагування і моніторингу на 

здійсненн’я рейдерських захоплень.  

С . Телешун та І. Рейтерович характеризують 

інформаційно-аналітичне забезпечення с позиції 

його функціонального призначення, фокусуючи 

увагу на: технологіях; методах збору інформації; 

об’єктах управлінського впливу; особливих 

прийомах діагностики; аналізі, синтезі та 

наслідків прийняття різних варіантів прийнятих 

рішень [11, с. 5].  

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

протидії рейдерству на підприємствах 

паливноенергетичного комплексу спрямовано на 

взаємодію з державними інституціями (Верховна 

Рада України, інші органи державної влади), з 

громадськими організаціями, здійснюючи плану-

вання й моніторингу діяльності [12]. При цьому 

запропоновано створити управління інформа-

ційно-аналітичного забезпечення Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості, що 

дозволить координувати дії в сфері протидії 

рейдерству, враховуючи особливості взаємодії й 

впливу різних груп зацікавлених осіб. 

Г. Черняк при формуванні інформаційно-

аналітичного забезпечення протидії рейдерству 

на підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу запропонував відповідні індикатори 

та виявив фактори, що впливають на 

представлений процес [13]. 

Характеризуючи напрями функціонування 

паливно-енергетичного комплексу, Н. Ковшун та 

С. Мощич вказують на необхідність: створення 

нормативно-правової бази та економічних 

механізмів для формування інформаційно-

аналітичного забезпечення; забезпечення 

інформаційної політики для характеристики 

нових джерел енергії, енергозберігаючих 

технологій, модернізації електростанцій та 

електромереж; використання сучасних 

технологій на вугледобувних, нафтогазових 

підприємствах; формування інформації щодо 

модернізації систем транспортування газу, 

нафти; забезпечення паливно-енергетичного 

балансу між державою і підприємствами ПЕК та 

іншими групами зацікавлених осіб [14,  с. 75]. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок. Таким чином, у результаті дослі-

дження запропоновано авторське визначення 

інформаційно-аналітичного забезпечення проти-

дії рейдерству на підприємствах паливно-енерге-

тичного комплексу, яке є важливим елементом 

корпоративної безпеки компаній, що включає 

систему взаємопов’язаних дій, спрямованих на 

Елементи обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки 

Діагностика фінансово-економічного стану підприємства 

Оцінка стану та рівня економічної безпеки 

Дослідження стану безпеки й визначення стратегії діяльності 

Прийняття рішень щодо діяльності підприємства, враховуючи відповідні загрози 

Повне інформаційне забезпечення економічної безпеки 
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попередження й протидію рейдерським атакам, 

враховуючи особливості функціонування 

суб’єктів господарювання, рівень взаємодії між 

різними групами зацікавлених осіб, вплив 

зовнішнього й внутрішнього середовища, 

технологічні й “силові” напрями,  та дозволяє 

здійснити оцінку “рейдерської привабливості” 

для прийняття управлінських рішень. 

Перспективними напрямами подальших 

досліджень є: формування концепції “рейдерсь-

кої привабливості” підприємств паливно-енерге-

тичного комплексу; розробка механізму інтегра-

льної оцінки “рейдерської привабливості” на 

основі сформо-ваного інформаційно-аналітич-

ного забезпечення; формування алгоритму інфо-

рмаційно-аналітичного забезпечення “рейдерсь-

кої привабливості” підприємств паливно-

енергетичного комплексу; розробка заходів 

протидії рейдерським захопленням на підприєм-

ствах паливно-енергетичного комплексу, які 

базуються на відповідному інформаційно-

аналітичному забезпеченні та результатах інтег-

ральної оцінки “рейдерської привабливості”; 

удосконалення нормативно-правового забезпе-

чення щодо протидії рейдерським захопленням 

на підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу; систематизація міжнародного 

досвіду щодо протидії рейдерським атакам та 

створення можливостей його імплементації на 

вітчизняних підприємствах паливно-

енергетичного комплексу. 
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