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Метою вивчення навчальної дисципліни «Правові та організаційні засади 

протидії рейдерству» є: сприяння становленню сучасного всебічно-розвинутого 

кваліфікованого фахівця-юриста для Національної поліції, прокуратури та суду, 

здатного на достатньому рівні репрезентувати правоохоронні органи та органи 

суду у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та громадянами, формування та розвиток правових знань 

студентів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу кримінально-правових явищ, умінь 

застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти 

настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками; формування 

ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, 

соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну 

громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної 

діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в 

майбутніх правознавців високий рівень правової свідомості та правової 

культури, професійних та особистісних якостей. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є отримані знання з 

дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія»; 

набуті знання та навички щодо сприйняття предметів та явищ, а також 

відшукування фактів, які стосуються злочину, та осіб, які його скоїли; вміння 

всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези.  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Правові та організаційні 

засади протидії рейдерству» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) історичні аспекти корпоративних конфліктів як передумови 

виникнення рейдерства; сутність і види рейдерства; 

2) правове регулювання протидії рейдерству; поняття та правову 

характеристику рейдерства в законодавстві України; суб’єктів боротьби з 

рейдерством в Україні; основні засади державної політики щодо протидії 

рейдерству; причини та особливості рейдерства в Україні; діяльність 

державних і недержавних структур у сфері протидії рейдерству; 

3) міжнародні засоби боротьбі з рейдерством; сутність і особливості 

засобів боротьби з недружніми поглинаннями за кордоном 

вміти: 

1) орієнтуватися в чинному законодавстві щодо питань рейдерства та 

правових механізмів забезпечення захисту корпоративних прав; 

2) давати оцінку сучасному стану боротьби з рейдерством в Україні; 

аналізувати засоби удосконалення механізму правового забезпечення протидії 

рейдерству в Україні; 

3) розробляти нормативні документи та організаційні заходи щодо 

протидії рейдерству; збирати та аналізувати інформацію про методи 
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поглинання та захоплення підприємств, готувати аналітичні довідки за 

результатами моніторингу; 

4) виявляти кількісні і якісні симптоми можливого рейдерського 

захоплення; розробляти процедури регулювання внутрішніх та зовнішніх 

корпоративних конфліктів. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ РЕЙДЕРСТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. 

 Поняття рейдерства. Мета рейдерства. Ознаки рейдерства. Рейдерство в 

Україні. Причини виникнення рейдерства в Україні. Види рейдерства. Протидія 

рейдерству.   

 

ТЕМА 2. РЕЙДЕРСТВО ЯК РІЗНОВИД ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ 

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 Тлумачення терміну «рейдер». Види рейдерів. Основні об’єкти 

рейдерів. Ролі рейдерів. Форми і методи діяльності рейдерів. Способи 

рейдерства. Загальні риси рейдерству. Негативні наслідки рейдерства.   

 

ТЕМА 3. СУЧАСНИЙ СТАН І ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЙДЕРСТВА 

В УКРАЇНІ. 

Відмінність рейдерства в Україні від зарубіжних аналогів. Схеми і методи 

діяльності рейдерів. Аналіз стану рейдерства в Україні. Злочини, пов’язані з 

рейдерством. Форми відповідальності за діяння, пов’язані з рейдерством.  

 

ТЕМА 4. РЕЙДЕРСТВО ТА КОРПОРАТИВНИЙ ШАНТАЖ ЯК 

ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. 

Способи «чорного», «сірого» та «білого» рейдерства. Поняття та завдання 

грінмейлу. Схеми корпоративного шантажу. Методи корпоративного шантажу. 

Мета грінмейлу. Особливості грінмейлу в Україні. Порівняльна характери ста 

«рейдерства» та «грінмейлу». Методи попередження «грінмейлу» і 

«рейдерства». Напрямки діяльності державних органів в частині перетворення 

рейдерству в інші економічно вигідні форми активності.    

 

ТЕМА 5. РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

Заходи із забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Суб'єкти 

підприємницького шпигунства. Способи одержання комерційної таємниці. 

Заходи для ефективної системи інформаційної безпеки підприємства. Ознаки, 

що сигналізують про привабливість підприємства для рейдерів. 
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ТЕМА 6. РЕЙДЕРСТВО В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗМІН ДО 

ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. 

Сучасний стан законодавства щодо боротьби з рейдерством. Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року». Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності». 

Сприяння законодавчих змін позитивному результату та запобіганню 

«рейдерських захоплень» бізнесу та нерухомості. 

 

ТЕМА 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З РЕЙДЕРСТВОМ. 

Засади діяльності органів Національної поліції щодо боротьби із 

рейдерством. Засоби органів Національної поліції щодо боротьби з 

рейдерством. Підрозділи органів Національної поліції. Організаційна структура 

підрозділів органів Національної поліції. Удосконалення  боротьби  з  

рейдерством. 

 

ТЕМА 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ 

В УКРАЇНІ.   

Загальні підходи до принципів захисту товариств від рейдерства. 

Ефективні державні засоби запобігання рейдерству у провідних країнах світу. 

Ефективність протидії рейдерству в Україні. Шляхи боротьби з протиправними 

поглинаннями та захопленнями підприємств. Державні  механізми  протидії 

рейдерству. 

 

ТЕМА 9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ. 

Історичні передумови виникнення рейдерства в зарубіжних країнах. 

Шляхи боротьби з рейдерством у різних країнах світу. Методи протиборства 

рейдерству.  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Правові та організаційні засади протидії 

рейдерству» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Правові та організаційні засади протидії 

рейдерству» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  

завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);  

аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних 

індивідуальних завдань та самостійної роботи; залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правові та організаційні 

засади протидії рейдерству» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   4,0  кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет юридичний 

 

Курс 2   Групи  М-ПД-821 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття рейдерства та його 

характеристика в законодавстві 

України 

8     8 

2 Рейдерство як різновид протидії 

законній господарській діяльності 

12 2 2   10 

3 Сучасний стан і характеристика 

рейдерства в Україні 

18 8 2 2 4 10 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Рейдерство та корпоративний 

шантаж як загроза економічній 

безпеці України 

10 2 2   8 

5 Рейдерство як загроза економічній 

безпеці підприємства 

8     8 

6 Рейдерство в контексті нових змін 

до чинного законодавства України 

16 6  2 4 10 

7 Діяльність органів Національної 

поліції України у боротьбі з 

рейдерством 

18 8 2 2 4 10 

8 Актуальні проблеми боротьби з 

рейдерством в Україні 

16 8 2 2 4 8 

9 Міжнародний досвід боротьби з 

рейдерством 

14 6 2  4 8 

 Разом за семестр 120 40 12 8 20 80 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правові та організаційні 

засади протидії рейдерству»  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   4,0  кредитів ЄКТС (120 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 2   Групи  МЗ-ПД-821, МЗ-ПД-822 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття рейдерства та його 

характеристика в законодавстві 

України 

20     20 

2 Рейдерство як різновид протидії 

законній господарській діяльності 

10     10 

3 Сучасний стан і характеристика 

рейдерства в Україні 

16 6 2 2 2 10 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Рейдерство та корпоративний 

шантаж як загроза економічній 

безпеці України 

10     10 

5 Рейдерство як загроза економічній 

безпеці підприємства 

10     10 

6 Рейдерство в контексті нових змін 

до чинного законодавства України 

10     10 

7 Діяльність органів Національної 

поліції України у боротьбі з 

рейдерством 

16 6 2 2 2 10 

8 Актуальні проблеми боротьби з 

рейдерством в Україні 

16 6 2 2 2 10 

9 Міжнародний досвід боротьби з 

рейдерством 

10     10 

 Разом за семестр 120 18 6 6 6 100 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правові та організаційні 

засади протидії рейдерству» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. 

 Цивільний кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення // від 07.12.1984 № 

8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 

51, ст.1122 

- закони: 

1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 

514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384. 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств: Закон 

України від 17 листопада 2009 р. № 1720-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2010. – № 8. – Ст. 51. 

3. Про внесення змін до Закону України «Про виконавче 

провадження»: Закон України від 4 листопада 2010 р. № 2671-VI. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua  

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 

18.02.1992 № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 

5. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22.06.2000 р.  № 1835-III  [Електронний  ресурс].  –  

Режим  доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1835-14. 

- підзаконні акти: 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
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1. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента 

України № 105/2007 від 12 лютого 2007 року // Офіційний вісник України вiд 

23.02.2007. – 2007. – № 11. – С. 7. 

2. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України: Указ Президента України  від 06.04.2011 № 383/2011  [Електронний  

ресурс].  –  Режим  доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. 

3. Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки 

Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 

07.11.2015 р. № 81. 

4. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції: 

Наказ Національної поліції України від 06.11.2015 р. № 73. 

5. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України  від  02.07.2015  р.  № 796  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15. 

6. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства 

внутрішніх справ України. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

03.11.2015 № 1343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15. 

7. Про затвердження положень про Державний науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні 

експертно-криміналістичні центри МВС: Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 05.11.2015 р. № 1359. 

8. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-

пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 12.10.2009 р. № 436 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09. 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  13.10.2015  р.  №  830  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/830-2015-п. 

2. Пропозиції Генеральної прокуратури України щодо організаційно-

практичних заходів протидії “рейдерству” : Лист Генеральної прокуратури 

України від 06.10.2006 № 12/1/1-109вих-06. 

 

Підручники: 

1. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : 

підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2012. – 

360 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Зеркалов Д. В. Антирейдер: пособие / Д. В. Зеркалов. – К.: Дакор; 

КНТ; Основа, 2007. – 224 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15
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2. Зеркалов Д. В. Рейдеры: пособие / Д. В. Зеркалов. – К.: КИТ, 2007. – 

188 с. 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Живко З. Б. Рейдерство: фермент ринкової економіки: монографія / 

Зінаїда Богданівна Живко. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 270 с. 

2. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. 

Антирейдерство / [упоряд. Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк та ін.]. – Тернопіль: 

Вид. Терно-граф, 2008. – 424 с. 

3. Астахов П. А. Противодействие рейдерским захватам / П. А. 

Астахов. – М.: Эксмо, 2007. – 240 с. 

4. Зеркалов Д. В. Антирейдер: пособие / Д. В. Зеркалов. – К.: Дакор; 

КНТ; Основа, 2007. – 224 с. 

5. Киреев А. Ю. Рейдерство в российской экономике: сущность, 

тенденции и возможности противодействия: автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» / А. Ю. Киреев. – М., 2008. – 24 с. 

6. Берлач Ю. А. Правове визначення рейдерства / Ю. А. Берлач // 

Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 60–62. 

7. Нестеренко В. Ю. Управління ризиком рейдерського захоплення на 

прикладі автотранспортних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (автомобільний транспорт і дорожнє будівництво)» / В. Ю. 

Нестеренко. – К., 2010. – 19 с. 

8. Андреєв Д. О. Адміністративно-правові засоби захисту прав 

власників цінних паперів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук: спец.  12.00.07  «Адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право; 

інформаційне право» / Д. О. Андреєв. – К., 2008. – 20 с. 

9. Єфименко А. Рейдерство або ринок контролю / Анатолій Єфименко 

// Юридичний журнал. – 2008. – № 11. – С. 116–122. 

10. Живко З. Б. Рейдерство: фермент ринкової економіки: монографія / 

Зінаїда Богданівна Живко. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 270 с. 

11. Видяпин О. Рейдер, слабых мест любитель. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://news.liga.net/interview/NI060037.html 

12. Москаленко С. М. Рейдерство: загальна характеристика, окреслення 

проблеми та шляхи боротьби / С. М. Москаленко // Юридичний журнал. – 2007. 

– № 3. – С. 117–119. 

13. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості 

1. Панасенко Р. А. Щодо криміналізації та тлумачення «рейдерства» в Україні / 

Р. А. Панасенко // Вісник ЛугДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Спецвипуск. – 2010. – 

№ – С. 21–29. 

14. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородний, Г. Л. Вознюк. – 

3-тє вид., доп. та переробл. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 844 

с. 
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15. Словник іншомовних слів / Уклад.- С.М. Морозов, Я.М. Шкарупа.- 

М.: Наук. думка, 2000.- 680 с. 

16. Зеркалов Д. В. Рейдеры: пособие / Д. В. Зеркалов. – К.: КИТ, 2007. – 

188 с. 

17. Рейдер (економіка). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http//uk.wikipedia.org/wiki/. 

18. Кальман О. Г. Рейдерство: причини та заходи протидії / О. Г. 

Кальман, М. А. Погорецький // Вісник Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровсьеого державного університету внутрішніх справ. – Зароріжжя: 

ЗЮІ ДДУВС, 2009. – № 3. – С. 150–160. 

19. Киреев А. Ю. Рейдерство в российской экономике: сущность, 

тенденции и возможности противодействия / А. Ю. Киреев: автореф. дис. на 

соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / А. Ю. Киреев. – М., 

2005. – 21 с. 

20. Тарханова З. З. Функционирование института рейдерства в РФ: 

автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 09.00.01 / З. З. 

Тарханова. – Владикавказ, 2008. – 23 с. 

21. Чернявський С. С. Поняття та сутність рейдерства. Стан і 

перспективи поширення цього явища в Україні. Розкриття та розслідування 

злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ: зб. 

метод. рек. / С. С.Чернявський, О. Є. Користін, Я. В. Монастирський; за заг ред. 

П. В. Коляди. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2010. – С. 96–144. 

22. Москаленко С. Рейдерство: загальна характеристика, окреслення 

проблем боротьби / С. Москаленко // Юридичний журнал. – К.: Юстініан, 2007. 

– № 3(57). – С. 117–119. 

23. Привалов А. Рассуждение о рейдерстве по методе барона Кювье / А. 

Привалов,  А.  Волков.  [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу: 

http:/www:/comuptionet/ru/. 

24. Орлеан А. Щодо криміналізації рейдерства / А. Орлеан, Р. Дурдієв // 

Вісник прокуратури. – К.: ГПУ, 2007. – № 8(74) – С. 83–88. 

25. Гуторова Н. О. Щодо встановлення кримінальної відповідальності 

за рейдерство / Н. О. Гуторова // Юридичний радник. – 2007. – № 2. – С. 6–9. 

26. Берлач Ю. А. Правове визначення рейдерства / Ю. А. Берлач // 

Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса: ОДУВС, 2009. – № 1. – С. 

60–62. 

27. Берлач Ю. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії 

рейдерству в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2014. - 20 c. 

28. Буркальцева Д. Д. Рейдерство як загроза економічній безпеці 

держави // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - С. 34-40 

29. Вівчар О. І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті 

деструктивних економічних явищ // Вісник Чернівецького торговельно-

економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 25-30 

30. Головань І.В. Рейдерство – модний термін чи зручна ширма? // 

Вісник господарського судочинства. – 2008. – №6. – С. 125-128 
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31. Єдиний державний реєстр судових рішень // Режим доступу: 
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