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РЕЗЮМЕ
Одна з ключових проблем України — це відсутність чіткого визначення поняття 
«рейдерство» в кримінальному законодавстві. Саме тому рейдерство як окремий 
склад злочину досі не обліковується в офіційній статистиці правоохоронних органів 
і судів. І жодна особа в Україні не отримала статус «рейдер» за рішенням суду та 
не була притягнута до кримінальної відповідальності за відповідний злочин.

У традиційному розумінні західної економіки рейдерські дії — це заходи 
щодо придбання чужої компанії, які не порушують закон, а застосовуються 
всупереч волі її керівництва та контролюючих акціонерів. Якщо рейдерські 
дії щодо підприємства відбуваються без очевидних порушень національного 
законодавства, вони розцінюються як природній процес, навіть корисне явище. 
Саме тому рейдерів здебільшого ототожнюють не зі шкідниками, а з «санітарами 
бізнесу».

Ще на початку XXI століття в більшості країн, які тільки розбудовували свою 
незалежність, через політичну турбулентність, нестабільність економіки та низький 
рівень захисту права власності спостерігався бум рейдерських захоплень. Україна 
не стала виключенням!

Чи не єдиною пострадянською країною, яка пішла шляхом визначення поняття 
«рейдерство» на рівні кримінального законодавства, стала Республіка Казахстан. 
Однак, через вузьке, виключно корпоративне тлумачення терміну «рейдерство», 
громіздку і досить складну нормативну конструкцію диспозиції статті, спеціальна 
норма на практиці виявилася фактично «мертвою». Досвід Казахстану в питаннях 
криміналізації рейдерства варто взяти «на озброєння» й Україні, аби продукувати 
дієві, а не номінальні законодавчі зміни.

У нашій державі відсутні національні механізми для оцінки ефективності захисту 
права власності, але у світі такий майновий індикатор існує. Це Міжнародний 
індекс прав власності: рейтинг, який вимірює рівень захисту прав фізичної й 
інтелектуальної власності у 129 країнах світу. За підсумками останнього дослідження 
Україна опинилася серед аутсайдерів рейтингу: у 2021 році ми посіли лише 106 
місце серед 129 країн. 

Рейдерство в Україні — фактор ризику не тільки для бізнесу, іноземних інвесторів, 
але й усіх громадян, які володіють нерухомим майном. Це явище вже давно вийшло 
за межі класичного для західних економік бізнес-формату «білого» чи «сірого» і 
міцно вкоренилося на побутовому рівні, здебільшого маючи «чорне» забарвлення.  

В Україні вже давно функціонує певний рейдерських ланцюг, який складається з 
трьох ланок. Перша — це замовник атаки: як правило, родич, сусід, бізнес-партнер 
чи навіть конкурент. Друга ланка — це організатор оборудки — організована 
злочинна група, до складу якої нерідко входять правоохоронці й фахові юристи. 
Третя ланка — це виконавці рейдерства: кіберзлочинець, або суб’єкти, які 
легалізують статус нового власника — реєстратор і нотаріус.
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Майнова атака може відбуватися за декількома сценаріями. Найпопулярніший 
з них, коли протиправне захоплення майна здійснюється шляхом подання для 
державної реєстрації або посвідчення правочинів підроблених паперових 
документів, що посвідчують право власності на нерухомість чи особу власника.

Для посилення правових механізмів протидії рейфдерству та ефективного захисту 
права власності в рамках проєкту «Україна без рейдерства»  пропонується 
реалізувати 8 кроків.

КРОК 1
Дати законодавче визначення поняттю «рейдерство» та 
встановити  кримінальну відповідальність за такий злочин. 
Такі зміни покликані стати дієвим превентивним заходом та 
забезпечити невідворотність покарання за рейдерські дії. 

КРОК 2
Закріпити підслідність «рейдерських» кримінальних 
проваджень за новоствореним Бюро економічної безпеки 
України. Це дасть змогу посилити ефективність проведення 
досудового розслідування у відповідних кейсах.

КРОК 3
Запровадити антирейдерський механізм «судовий титул 
власності», який матиме на меті унеможливити реєстраційні 
зловживання під час виконання судових рішень.

КРОК 4
Затвердити  Державну стратегію протидії рейдерству на 
2022-2027 роки — створити послідовний план для здійснення 
комплексних заходів у напрямі  ефективного захисту права 
власності в Україні.

КРОК 5
Провести державний аудит нерухомості, розташованої 
на тимчасово окупованих та непідконтрольних Україні 
територіях. Це дозволить оцінити реальні збитки, завдані 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та 
застосувати міжнародно-правові механізми для захисту 
майнових прав громадян та бізнесу.

КРОК 6
Здійснити масштабну ІD-паспортизацію українців. Успішна 
реалізація цієї кампанії вирішить проблему підробки 
документів, що посвідчують особу при вчинені нотаріальних 
чи реєстраційних дій щодо нерухомого майна.
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КРОК 7
Реалізувати проєкт «Оцифроване право — захищена 
власність», який дозволить оцифрувати значний масив 
відомостей про право власності, що містяться на паперових 
носіях. Якщо документи, які посвідчують право власності 
на майно, будуть відображені у реєстрі, шахраї не зможуть 
заволодіти нерухомістю шляхом їх підробки!

КРОК 8
Створити новий державний сервіс «Моє майно». Такий 
функціонал дасть змогу власникам нерухомості отримувати 
сповіщення про вчинення будь-яких реєстраційних дій зі 
своїми речовими правами та мати можливість заблокувати 
підозрілі  майнові «операції».
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ВСТУП
Право власності — одна із базових цінностей людства, а гарантування його 
непорушності — пріоритетне завдання для держави. Корупція, перманентна 
економічна криза, низький рівень суспільної довіри до державних органів, 
інституційна неспроможність судової влади та правоохоронної системи, 
недосконалість законодавства все це створює сприятливе середовище для 
рейдерства, без перебільшення, головного ворога права власності в Україні.

Ворога потрібно знати в обличчя, але як впізнати противника, який взагалі не має 
«зовнішності», а лише розмиті загальні контури? Таким ворогом без «обличчя» для 
України сьогодні є рейдерство. 

Держава офіційно визнає факт існування рейдерства і добре усвідомлює 
суспільну небезпеку та економічні ризики цього явища. Саме тому законодавці 
періодично продукують нові антирейдерські  ініціативи. Однак жодна з них поки 
не дає відповіді на головне запитання, –  що ж таке рейдерство? 

Цим поняттям активно оперують і нерідко відверто маніпулюють  політики, 
правоохоронці, бізнесмени, пересічні громадяни. З рейдерством борються, від 
нього захищаються, його бояться. Однак досі в Україні жодна особа не отримала 
статус «рейдер» за рішенням суду й не була притягнута до кримінальної 
відповідальності за відповідний злочин. 

Про «жертв» мисливців за чужою власністю теж постійно говорять, утім без жодної 
конкретики, адже оцінити реальні масштаби рейдерства в нашій країні, як і 
конкретні збитки для економіки держави, суб’єктів господарювання та власників 
нерухомості, сьогодні неможливо.

Головна проблема України — це відсутність чіткого визначення поняття 
рейдерства в кримінальному законодавстві. Саме тому рейдерство як окремий 
склад злочину досі не обліковується в офіційній статистиці правоохоронних  
органів і судів.

Український інститут майбутнього пропонує розпочати експертну дискусію 
щодо доцільності криміналізації рейдерства в Україні та реалізації  комплексних 
заходів для посилення механізмів  превентивного захисту власників нерухомості 
та бізнесу. 

У рамках програми «Правова безпека власності» ми презентуємо проєкт 
«Україна без рейдерства». Це сучасний погляд на «стару» проблему, комплексне 
дослідження проблематики рейдерства, аналіз  правової природи й суспільно-
економічних ризиків цього явища крізь призму міжнародного досвіду та 
національних реалій, а також стратегічне бачення щодо основних кроків для 
подолання рейдерства в Україні.
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«Біле», «сіре», «чорне» рейдерство: 
міжнародна класика
Рейдерство – це не українське ноу-хау, тож, аби краще зрозуміти його економічну 
природу в класичному форматі, варто проаналізувати міжнародний досвід. 

Термін «рейдерство» має англійське коріння. Його почали застосовувати у 
Великобританії при виконанні бойових завдань військових кораблів по захопленню 
торгових суден інших держав. У сучасному розумінні це поняття   увійшло до 
ділового лексикону багатьох світових держав у 60-тих роках минулого століття. 
Це явище особливої популярності набуло у Сполучених Штатах Америки де й 
отримало класичне визначення — «поглинання компанії без згоди власника, яке 
може відбуватися на цілком законних підставах».

У традиційному розумінні західної економіки рейдерські дії — це заходи 
щодо придбання чужої компанії, які не порушують закон, а застосовуються 
всупереч волі її керівництва та контролюючих акціонерів. Такий підхід дозволяє 
розглядати навіть випадки ворожого (недружнього) поглинання підприємства, як 
об’єктивні процеси, які сприяють економічному зростанню та розбудові потужної 
конкурентоспроможної економіки. Якщо рейдерські дії щодо підприємства 
відбуваються без очевидних порушень національного законодавства, вони 
розцінюються як природній процес, навіть корисне явище, що оздоровлює 
занепалий бізнес, дозволяє модернізувати технології виробництва і підвищити 
вартість акцій компанії. Саме тому рейдерів здебільшого ототожнюють не зі 
шкідниками, а з «санітарами бізнесу».

Звісно, не кожна атака на підприємство відбувається в межах закону. Існує умовна 
кольорова гама рейдерства. 

«Біле рейдерство» — проведення певних маніпуляцій з акціями компанії, 
які не порушують закон,  або ж використання прогалин у корпоративному 
законодавстві. 

«Сіре рейдерство» — застосування сумнівних правових засобів захоплення 
підприємства, які балансують на межі закону. 

«Чорне рейдерство» — використання відверто незаконних інструментів для 
захоплення компанії: тиск, залякування, підробка документів, підкуп посадових 
осіб тощо. 
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Окрім класичної рейдерської «тріади» існує ще й «грінмейл», простими словами 
корпоративний шантаж. Це діяльність, яка здійснюється для створення  реальної чи 
штучної загрози поглинання компанії шляхом зловживання дрібними акціонерами 
своїми правами, аби змусити головних акціонерів придбати акції міноритарія 
за ціною, вищою за ринкову. Грінмейл не вважається рейдерством, це радше 
інтелектуальний, формально легітимний корпоративний тиск, щоправда, не в 
кожній країні він рентабельний. Для прикладу: у США існує податок (близько 80%) 
на доходи, отримані від продажу акцій за ціною, вищою за ринкову, тож грінмейл 
у більшості випадків стає неприбутковим. 
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Пострадянські особливості: 
досвід Казахстану   
Якщо на заході рейдерство сприймається як цілком природній процес у 
конкурентному бізнес-середовищі й ефективний інструмент перерозподілу 
власності, а випадки «чорного» рейдерства лише поодинокі, для багатьох країн 
пострадянського простору це явище свого часу стало справжнім  стихійним 
економічним лихом. 

Ще на початку XXI століття у більшості країн, які тільки розбудовували свою 
незалежність через політичну турбулентність, нестабільність економіки та низький 
рівень захисту права власності, спостерігався бум рейдерських захоплень.  
Україна не стала виключенням. 

Кожна з пострадянських держав приборкувала ситуацію з рейдерством за власним 
сценарієм. Здебільшого проблема рейдерства розглядалася в економічній 
площині або крізь призму корпоративного права. Хоча нерідко рейдерські дії 
набували ознак суспільно небезпечного діяння, відверто «чорного», кримінального 
забарвлення. 

Чи не єдиною пострадянською країною, яка пішла шляхом визначення поняття 
«рейдерство» на рівні кримінального законодавства, стала Республіка Казахстан. 
Термін «рейдерство», як окремий склад злочину в Кримінальному  кодексі  
Казахстану, з’явився у 2011 році. Офіційне законодавче тлумачення рейдерства 
зводиться до класичного «західного» розуміння корпоративної природи цього 
явища  — це «незаконне набуття права власності на частку участі в юридичній 
особі,  на майно,  цінні папери юридичної особи або встановлення контролю над 
нею», що здійснюється шляхом низки маніпуляцій і зловживань з боку учасників 
суб’єкта господарювання, які Кримінальний кодекс Казахстану докладно описує. 
Санкції цієї статті передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на 
строк від восьми до двадцяти років з конфіскацією майна. 

Така норма спрямована на боротьбу з корпоративним рейдерством, однак 
на практиці виявилася абсолютно неробочою. За офіційними даними бізнес-
омбудсмена Республіки Казахстан у 2017 році за статтею «Рейдерство» було 
відкрито всього 2 кримінальні справи, скеровано до суду одну, засуджено — 0 осіб. 
У 2018 році таких справ взагалі не було, у 2019 році було відкрито тільки дві справи, 
однак, жодної не направлено до суду. І тільки минулоріч динаміка кримінальних 
проваджень дещо активізувалась: у 2020 році відкрито 10 кримінальних справ, 
4 провадження з кваліфікацією «рейдерство» надійшло до суду, однак, жодного з 
обвинувачених не було засуджено. 

Головними причинами того, що спеціальна норма стала «мертвою» національні 
експерти називають вузьке, виключно корпоративне тлумачення терміну 
«рейдерство», громіздку й досить складну нормативну конструкцію диспозиції 
статті. Через недостатню обізнаність слідчих з особливостями фінансово-
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господарської діяльності юридичних осіб виникає багато труднощів під час 
кваліфікації правопорушення. Тож на практиці відповідна стаття не працює.

Досвід Республіки Казахстан в питаннях криміналізації рейдерства варто взяти 
«на озброєння» й Україні, аби продукувати дієві, а не номінальні законодавчі зміни.
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Україна — аутсайдер Міжнародного 
індексу прав власності
Рейдерство в Україні — фактор ризику не тільки для бізнесу, іноземних інвесторів, 
але й усіх громадян, які володіють нерухомим майном. Це явище вже давно вийшло 
за межі класичного для західних економік бізнес-формату «білого» чи «сірого» і 
міцно вкоренилося на побутовому рівні, здебільшого маючи «чорне» забарвлення.  

Сучасне рейдерство є одним із ключових викликів для держави, яка має 
гарантувати непорушність права власності та забезпечити дієвий захист майнових 
і корпоративних прав.  

В Україні відсутні національні механізми для оцінки ефективності захисту права 
власності, але у світі такий майновий індикатор існує. Це Міжнародний індекс прав 
власності (The International Property Right Index, IPRI), який починаючи з 2007 року 
формується за результатами щорічного дослідження  Property Rights Alliance.  

Рейтинг вимірює рівень захисту прав фізичної й інтелектуальної власності у 
129 країнах світу. Відповідне дослідження проводиться за трьома основними 
критеріями:

За підсумками останнього дослідження Україна посіла 106 місце серед 129 країн. 
Загальний бал України в IPRI за 2021 рік — 4,453 з 10. Найнижчий бал ми отримали 
у категорії «правове і політичне середовище» — 3, 211 з 10, найвищий за «право на 
фізичну власність» — 5, 755 з 10. 

У Міжнародному індексі прав власності традиційно лідирують: Фінляндія, 
Швейцарія, Нова Зеландія, Сінгапур, Японія  та Австралія. Найгірші показники у 
п’ятірки країн-аутсайдерів: Бангладеш, Ангола, Венесуела, Ємен та Гаїті.

Для порівняння: за підсумками 2019 року наша держава опинилася на 109 місці у 
рейтингу, а минулоріч трохи покращила свої позиції, піднявшись на 105 сходинку. 
Втім, як свідчить останнє дослідження, закріпити позитивний результат і вийти з 
команди аутсайдерів Україні так і не вдалося. 

правове і політичне середовище (незалежність судової системи,  рівень 
корупції);

права на фізичну власність (доступність позик, реєстрація та захист 
власності);

права на інтелектуальну власність (рівень «піратства», захист патентного 
права, захист прав інтелектуальної власності).
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Український рейдерський ланцюг: 
як це працює?
«Під приціл» атаки рейдерів в Україні може потрапити не лише підприємство, а 
чи не будь-яка нерухомість. В Україні вже давно функціонує певний рейдерських 
ланцюг, який складається з трьох ланок. Перша — це замовник атаки: як 
правило, родич, сусід, бізнес-партнер чи навіть конкурент. Друга ланка — це 
організатор оборудки — організована злочинна група, до складу якої нерідко 
входять правоохоронці й фахові юристи. Третя ланка — це виконавці рейдерства: 
кіберзлочинець, або суб’єкти, які легалізують статус нового власника, — реєстратор 
і нотаріус. Причому, останні можуть навіть не знати, що втягнуті у злочинну схему 
захоплення майна (у випадку, коли йдеться, скажімо, про підробку документів).

Українському рейдерству притаманні 4 основні ознаки:

організований характер, розподіл ролей, залучення спеціалістів різних 
професій;

заволодіння чужою власністю шляхом вчинення низки пов’язаних між 
собою протиправних дій кримінального характеру (підробка документів, 
хабарництво, застосування фізичного та психічного насилля тощо);

залучення до атаки корумпованих представників органів влади та 
правоохоронної системи;

формальна легітимізація документів (наприклад, правочини з дефектами 
волі, результати реєстраційних дій, проведених з порушеннями 
законодавства) для юридичного прикриття рейдерського нападу та 
отримання контролю над чужим майном.

1.

2.

3.

4.
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відчуження власності юридичної чи  фізичної особи 
відбувається руками недобросовісних реєстраторів чи 
нотаріусів, які, свідомо порушуючи встановлені законодавчі 
процедури, вносять до реєстрів завідомо неправдиві 
відомості.  

Сценарій 2

незаконне офіційне визнання нового власника відбувається 
внаслідок кібератаки — шляхом несанкціонованого доступу 
до єдиних та державних реєстрів.

Сценарій 3

Майнова атака може відбуватися за декількома сценаріями, 
ось три найпопулярніші з них. 

протиправне захоплення майна здійснюється шляхом 
подання для державної реєстрації або посвідчення 
правочинів підроблених паперових документів, що 
посвідчують право власності на нерухомість чи особу 
власника. У такому випадку державний реєстратор чи 
нотаріус мимоволі стає виконавцем атаки, адже встановити 
факт підробки документів просто не в змозі.

Сценарій 1
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Українське рейдерство: 
чому це працює?
Серед причин існування рейдерства в Україні можна виділити 
8 основних.

Висока рентабельність незаконних захоплень, наявність значного 
попиту на захоплення чужого майна, сформованого під впливом 
усталеної суспільної думки про безкарність рейдерів.

Недосконалість законодавства, відсутність чіткого визначення 
поняття «рейдерство». 

Нестабільна політична ситуація, яка створює передумови для 
безкарної діяльності злочинних рейдерських організацій. 

Корупція в державних інституціях: безпосередня участь посадових 
осіб органів влади у незаконних оборудках з чужим майном, або 
сприяння у злочинній діяльності. 

Інституційна слабкість судової влади та правоохоронної системи, 
відсутність спеціалізації і належної кваліфікації для ефективного 
розслідування та судового розгляду «рейдерських» справ. 

Військова агресія, внаслідок якої відбувається неконтрольований 
процес перерозподілу власності на окремих територіях держави 
(на території  Донецької, Луганської областей, АР Крим та місті 
Севастополь). 

Відсутність єдиної державної стратегії та комплексних механізмів 
протидії рейдерству. 

Недостатній контроль держави за оформленням документів, які 
посвідчують  право власності.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8
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 «Фантомна» національна 
статистика
Рейдерство в Україні не має ані законодавчого, ані статистичного «обличчя». 
По суті, в розумінні національного законодавства  рейдерство — це не злочин. 
Оскільки Кримінальний кодекс (КК) України не містить навіть згадки про рейдерство, 
у правоохоронних органів та судової системи відсутні фактичні підстави для 
ведення офіційної статистики, як, власне, й інструменти для проведення відповідних 
обчислень. 

Не має можливості обліковувати кількість рейдерських атак в Україні й Офіс 
протидії рейдерству, який забезпечує діяльність Колегії з розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації.  Ця інституція діє при Міністерстві юстиції України і розглядає 
в адміністративному порядку скарги на реєстраційні дії щодо нерухомості та 
бізнесу. 

Офіс протидії рейдерству веде статистику лише в межах своєї компетенції, 
обліковуючи кількість реєстраційних скарг. Для прикладу: у першому півріччі 2021 
року до Офісу надійшло 1459 реєстраційних кейсів, за цей період було розглянуто 
1373 скарг, 370 з яких задоволено. Тобто, лише в кожній четвертій скарзі на 
реєстраційні дії чи рішення Мін’юст встановив наявність порушень, однак, звісно, 
не кожна незаконна реєстраційна дія може містити ознаки рейдерства.  

Об’єктивних офіційних цифр не мають не тільки державні органи, але й неурядові 
організації, які покликані захищати інтереси бізнес-спільноти. Рада бізнес-
омбудсмена, яка не розглядає скарги у  форматі «один бізнесмен скаржиться 
на іншого», а аналізує випадки порушень державних органів стосовно суб’єктів 
господарювання, також не виокремлює рейдерство в окрему категорію 
кейсів, позаяк прояви подібних атак можуть зустрічатися  в скаргах декількох 
тематик. Перша — це адміністративне оскарження реєстраційних дій, друга —  
процесуальні зловживання правоохоронців і неефективне проведення досудового 
розслідування. 

Водночас неофіційна статистика  рейдерства в Україні є. Чи не єдиний 
інформаційний ресурс, який акумулює і періодично публікує відповідні дані це 
«Опендатабот». Наприкінці липня 2021 року на сайті ресурсу з’явилася інформація 
про те, що цьогоріч в Україні зафіксовано 466 нових рейдерських атак, а щодня 
відбувається щонайменше два захоплення. 

З графіку «Опендатабот» прослідковується тенденція щорічного збільшення 
рейдерських атак в Україні. 
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Чи можна розглядати такі дані як об’єктивну оцінку рівня рейдерських захоплень в 
Україні? На думку експертів УІМ, однозначно ні, адже «Опендатабот» не вказує чіткі 
критерії  проведення  статистичного дослідження. З контексту публікації  про стан 
рейдерських захоплень лише вбачається, що у якості об’єкта для статистичного 
дослідження  розглядаються, зокрема, три статті КК України: 2051 «Підроблення 
документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи 
та фізичних осіб – підприємців», 206 «Протидія законній господарській діяльності»,  
2062 «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації».

Як обліковуються «кримінальні провадження по «рейдерським»  справам», за 
якими саме статтями КК України, чому саме за ними і яким чином рейдерські дії 
виокремлюють від інших злочинів? Ці питання залишаються відкритими. 

Треба визнати, що рейдерство як багатокомпонентне явище, має різні прояви: 
майнові чи корпоративні спори, шахрайські дії, кіберзлочини, реєстраційні 
порушення. Більшість незаконних дій знаходяться в площині саме кримінального 
права. Втім, оскільки поняття «рейдерство» не закріплено на законодавчому рівні 
і не визначено у КК України як окреме кримінально каране діяння, відбувається 
«розпорошення» кваліфікуючих ознак серед цілої низки статей. Зокрема, це 
статті КК України: 190 «Шахрайство», 191 «Привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», 2051 «Підроблення 
документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи 
та фізичних осіб – підприємців», 206 «Протидія законній господарській діяльності», 
2062 «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації», 
358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів» та інші.

Відсутність чітких ознак рейдерства суттєво ускладнює проведення досудового 
розслідування і судовий розгляд кримінальних проваджень. Як наслідок, замовники, 

Кількість кримінальних проваджень по  «рейдерських» справах
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організатори і виконавці рейдерських схем нерідко уникають справедливого 
покарання, формуючи усталену суспільну думку про безкарність «мисливців» за 
чужою нерухомістю. 

Найбільш наближеною нормою  до правової природи рейдерства, на думку 
експертів УІМ, на сьогодні є саме стаття 2062 КК України. Умовно її можна вважати 
одним із головних законодавчих маркерів рейдерства. Однак на практиці ця норма 
фактично не працює, про що красномовно свідчать дані офіційної статистики 
Офісу Генерального прокурора.

Так, у 2020 році за статтею 2062 КК України було обліковано 90 кримінальних 
правопорушень, фігурантам 5 справ вручено повідомлення про підозру, при цьому 
до суду не було скеровано жодного кримінального провадження з обвинувальним 
актом. 

Цьогоріч (станом на початок листопада 2021 року) маємо такі цифри. За статтею 
2062 КК України було обліковано 76  кримінальних правопорушень, фігурантам 
13  справ вручено повідомлення про підозру, 4 кримінальні провадження було 
направлено до суду з обвинувальним актом.
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8 кроків до України без рейдерства 

Для посилення правових механізмів протидії рейдерству та 
ефективного захисту права власності в Україні пропонується 
реалізувати 8 кроків.

Дати законодавче визначення поняттю «рейдерство» та встановити  кримінальну 
відповідальність за такий злочин. 

Найбільш вдалим, з точки зору законодавчої техніки, варіантом реалізації цієї ідеї є 
викладення статті 2062 «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 
організації» КК України у новій редакції. 

Це оптимальний шлях мінімальної корекції Кодексу, яка не порушуватиме 
законодавчу цілісність кримінального законодавства і не створюватиме додаткових 
колізій. Скажімо, якщо включити рейдерство до іншого, шостого розділу Особливої 
частини КК, який охоплює злочини проти власності, це призведе до виникнення 
низки проблем. Перш за все, з’явиться очевидна колізія з чинною статтею 
2062, яка сьогодні охоплює лише окремий компонент рейдерства. При цьому 
виключення вказаної норми з Кодексу призведе до негативних наслідків: фактичної 
декриміналізації діяння і закриття вже розпочатих кримінальних проваджень за 
статтею 2062 КК України. 

Ще одним аргументом на користь запропонованого розташування в Кодексі статті 
«рейдерство» є те, що об’єкт рейдерства не може бути зведений лише до однієї групи 
суспільних відносин, які охороняються законом — кримінальних правопорушень 
проти власності. Рейдерство створює загрозу економічній безпеці держави, яка є 
фундаментом публічного порядку та національної безпеки. 

Саме тому пропонується виокремити основні специфічні ознаки рейдерства, які 
сьогодні виступають інструментами для незаконного заволодіння майновими та 
корпоративними правами, в новий склад злочину. Пропонується викласти статтю 
2062 «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації» КК 
України у такій редакції.

Стаття 2062. Рейдерство

1. Рейдерство, тобто протиправне заволодіння корпоративними правами, 
частками, акціями, паями засновників, учасників, акціонерів, членів 
юридичної особи, цілісним майновим комплексом, іншим майном юридичної 
особи, а також земельною ділянкою та іншим нерухомим майном фізичної 
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особи шляхом підроблення документів та/або використання підроблених, 
викрадених документів, печаток, штампів, або шляхом державної 
реєстрації прав та юридичних осіб без законних на те підстав, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або без такого та штрафом від 
п’ятдесяти тисяч до сімдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або без такого.

2. Ті самі дії, що заподіяли шкоду в значному розмірі або вчинені повторно, 
або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивством чи 
заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що 
не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням 
майна, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією майна 
або без такої.

3. Ті самі дії, що заподіяли шкоду у великому розмірі чи спричинили інші 
тяжкі наслідки або вчинені організованою групою або службовою особою 
з використанням службового становища, або поєднані з насильством, 
небезпечним для життя чи здоров’я, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Значним розміром шкоди у цій статті вважається розмір, який 
у три тисячі й більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

2. Великим розміром шкоди у цій статті вважається розмір, який у десять 
тисяч й більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

Посилити інституційну спроможність органів досудового розслідування шляхом 
введення антирейдерської спеціалізації. Пропонується законодавчо закріпити 
підслідність «рейдерських» кримінальних проваджень за новоствореним органом 
— Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Це дозволить забезпечити ефективне 
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досудове розслідування такого специфічного і багатокомпонентного злочину як 
рейдерство. 

Одна із ключових проблем сучасного кримінального процесу — це розмежування 
підслідності кримінальних правопорушень між різними органами досудового 
розслідування. Скажімо, донедавна (до 24 листопада 2021 року, коли  набув 
чинності Закон «Про Бюро економічної безпеки України») досудове розслідування 
кримінальних правопорушень за статтею 2062 КК України могли здійснювати 
різні суб’єкти: слідчі органи Національної поліції, детективи Національного 
антикорупційного бюро України (НАБУ) та   слідчі Державного бюро розслідувань 
(ДБР).  При цьому, як свідчить  актуальна  статистика, переважна більшість 
зафіксованих у 2021 році кримінальних правопорушень за вказаною нормою 
(62 правопорушення із 76-ти) розслідувались саме Нацполом. Після запуску 
діяльності БЕБ відповідні кримінальні правопорушення віднесли до компетенції 
новоствореного органу. 

 У випадку реалізації запропонованих змін до КК України, розглядаючи рейдерство 
як явище, що створює загрозу економічній безпеці країни, вбачається за 
необхідне, зберегти чинні в кримінальному процесі правила підслідності. Власне, 
пропонується замкнути досудове розслідування рейдерських справ на трьох 
бюро: БЕБ, як на основному органі досудового розслідування; НАБУ і ДБР, якщо за 
суб’єктною чи предметною ознакою кримінальне правопорушення буде віднесено 
до їхньої підслідності.  

Запровадити антирейдерський механізм «судовий титул власності», який 
покликаний унеможливити реєстраційні зловживання під час виконання 
судових рішень. На практиці часто трапляються випадки, коли реєстратори 
довільно тлумачать зміст судового рішення, що призводить до порушення прав 
та інтересів законних власників. Така суб’єктивна інтерпретація судового рішення 
реєстратором містить суттєві ризики рейдерського захоплення майна. 

Реалізувати концепт «судовий титул власності» пропонується у двох напрямах. 
Перший – встановити чіткий порядок і спосіб виконання судового рішення, яке 
передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно. 
Разом із таким судовим рішенням суд має видавати процесуальний документ 
із зазначенням способу проведення реєстраційних дій в Реєстрі нерухомості 
(«Реєстраційний лист»). Другий напрям — це запровадження судового контролю 
за виконанням таких судових рішень, що дозволить оперативно захищати права 
власників нерухомості. 
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Затвердити  Державну стратегію протидії рейдерству на 2022-2027 роки. 
Стратегія з горизонтом реалізації у п’ять років має містити чіткий план системних 
заходів щодо ефективного захисту права власності в Україні і налагодження 
ефективної взаємодії між всіма державними органами та інституціями, покликаними 
захищати майнові та корпоративні права й протидіяти рейдерству. Для розробки 
проєкту Стратегії потрібно залучити представників усіх гілок влади (законодавчої, 
виконавчої, судової), правоохоронної системи,  громадських організацій і 
професійних бізнес асоціацій, створивши спеціальний консультативно-дорадчий 
орган при Презентові України — Міжвідомчу антирейдерську координаційну раду. 
Затверджувати Стратегію має Верховна Рада України. 

Провести державний аудит нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих 
та непідконтрольних Україні територіях (АР Крим, місто Севастополь, частина 
Донецької, Луганської області). Це дозволить оцінити реальні збитки, завдані 
державі, фізичним та юридичним особам внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, та застосувати міжнародно-правові механізми для захисту майнових 
прав громадян та бізнесу. 

Здійснити масштабну ІD-паспортизацію українців, передбачити технічну 
можливість та встановити обов’язок нотаріусів і реєстраторів здійснювати 
перевірку даних, записаних на ID-картку. Паспорт громадянина України у 
формі ID-картки відповідає всім сучасним міжнародним стандартам безпеки 

документів: завдяки вбудованому електронному безконтактному носію, 
що містить усі необхідні персональні і біометричні дані про 

власника,  його неможливо скопіювати чи підробити. 
Тож, успішна реалізація кампанії з ІD-паспортизації 
українців дозволить унеможливити підробку документів, 

які посвідчують особу (звичайного паспорта-
книжечки), при вчинені нотаріальних чи 
реєстраційних дій щодо нерухомого майна.
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Реалізувати проєкт «Оцифроване право — захищена власність», який матиме на 
меті популяризувати серед українців ідею оцифрування відомостей про право 
власності на нерухомість, що містяться на  паперових носіях, як ефективного 
превентивного антирейдерського заходу.

Топ проблемою для України є підробка документів про право власності на 
нерухомість, які видавалися ще в 90-ті роки минулого століття. Такими документами 
зазвичай є приватизаційні свідоцтва про право власності на житло з чорнильним 
штампом Бюро технічної інвентаризації, власне, паперові носії, в яких міститься 
інформація про власника майна. Одномоментно оцифрувати всі ці дані держава не 
може з об’єктивних причин: йдеться про колосальний обсяг інформації про майнові 
права громадян, для трансформування якої в електронну форму потрібні роки. 
Саме цим нерідко користуються рейдери: вони підробляють правовстановлюючі 
документи та подають їх реєстратору чи нотаріусу. Останні не зможуть встановити 
факт підробки, якщо відповідний документ не буде відображено в реєстрі.  

Якщо ж усі документи, які посвідчують право власності на майно, вже оцифровані, 
тобто відображені у реєстрі, шахраї не зможуть заволодіти нерухомістю шляхом 
підробки!

Створити інструмент майнового самозахисту для власників нерухомості — 
функціонал «Моє майно». Новий державний сервіс повинен передбачати, що 
власник майна має змогу не тільки оперативно отримувати сповіщення про 
вчинення будь-яких дій з речовими правами на нерухомість, а й мати можливість 
блокувати  проведення таких дій (самостійно або через уповноважену ним особу). 
Звісно, вікно можливостей для такого блокування буде не безмежним: потрібно 
встановити заборону для застосування такого блокування, наприклад, у випадку, 
коли реєстраційні дії будуть проводитись на підставі судових рішень або в порядку 
звернення стягнення на майно тощо. 
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