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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ РЕЙДЕРСТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, грінмейл, 

корпоративний конфлікт, злиття, поглинання. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Поняття рейдерства.  

2. Мета рейдерства.  

3. Ознаки рейдерства.  

4. Рейдерство в Україні.  

5. Причини виникнення рейдерства в Україні.  

6. Види рейдерства.  

7. Протидія рейдерству.    

 

ТЕМА 2. РЕЙДЕРСТВО ЯК РІЗНОВИД ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ 

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

       

Завдання для самостійної роботи до Теми 2: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, форми, 

методи, причини, особа злочинця, готування до злочину. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

 Індивідуальні завдання до теми 2: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Тлумачення терміну «рейдер».  

2. Види рейдерів.  

3. Основні об’єкти рейдерів.  

4. Ролі рейдерів.  

5. Форми і методи діяльності рейдерів.  

6. Способи рейдерства.  

7. Загальні риси рейдерству.  

8. Негативні наслідки рейдерства.   

 

ТЕМА 3. СУЧАСНИЙ СТАН І ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЙДЕРСТВА 

В УКРАЇНІ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1.Відмінність рейдерства в Україні від зарубіжних аналогів.  
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2.Схеми і методи діяльності рейдерів.  

3.Аналіз стану рейдерства в Україні.  

4.Злочини, пов’язані з рейдерством.  

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

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

«рейдерство», «рейдер», «злочин», «відповідальність», «особа злочинця». 

 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Підготувати у вигляді есе аналітичну довідку з проблем 

кваліфікації посягань, пов'язаних з кримінальним захопленням чужого бізнесу 

(на прикладі не менше п'яти опублікованих проваджень), можливе 

використання електронного ресурсу. 

2. Скласти перелік  та визначити об’єктивну сторону злочинів, 

пов’язаних з рейдерством. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння аналізувати стан рейдерства в Україні, 

надавати правову характеристику проявам рейдерства; визначати види 

злочинів, які містять ознаки рейдерства та надавати їм відповідну 

кваліфікацію. 

 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 
 
 1.Використовуючи електронний ресурс Єдиного державного реєстру 

судових рішень України визначити найбільш поширені випадки притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб за скоєні злочини, пов’язані з рейдерством, 

за 2018 рік.  

2.Визначте правові підстави застосування співробітником Національної 

поліції заходів фізичного впливу під час «рейдерського» захоплення 

державного підприємства. 

Визначте правові підстави застосування співробітником Національної 

поліції заходів спеціальних засобів та вогнепальної зброї під час 

«рейдерського» захоплення державного підприємства. 

Охарактеризуйте заходи фізичного впливу, які можуть бути застосовані  

співробітником Національної поліції під час «рейдерського» захоплення 

державного підприємства. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння аналізувати стан рейдерства в Україні, 

надавати правову характеристику проявам рейдерства; визначати види 

злочинів, які містять ознаки рейдерства та надавати їм відповідну кваліфікацію. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 3: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, рейдер, 

злочин, відповідальність, особа злочинця. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

Завдання для індивідуальної роботи до Теми 3.  

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Відмінність рейдерства в Україні від зарубіжних аналогів.  

2. Схеми і методи діяльності рейдерів.  

3. Аналіз стану рейдерства в Україні.  

4. Злочини, пов’язані з рейдерством.  

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

 

 

ТЕМА 4. РЕЙДЕРСТВО ТА КОРПОРАТИВНИЙ ШАНТАЖ ЯК 

ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4: 

  

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: корпоратиний 

шантаж, ґрінмейл, рейдерство, поглинання, злиття, вороже захоплення, 

мажиротарний акціонер, мінотарний акціонер. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 23: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Способи «чорного», «сірого» та «білого» рейдерства.  

2. Поняття та завдання грінмейлу.  

3. Схеми корпоративного шантажу.  

4. Методи корпоративного шантажу.  

5. Мета грінмейлу.  

6. Особливості грінмейлу в Україні.  

7. Порівняльна характеристика «рейдерства» та «грінмейлу».  

8. 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 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5: 
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Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, 

економічна безпека підприємництва, економічна безпека держави, загрози 

економічній безпеці держави, захоплення підприємств, захист підприємств. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Заходи із забезпечення інформаційної безпеки підприємства.  

2. Суб'єкти підприємницького шпигунства.  

3. Способи одержання комерційної таємниці.  

4. Заходи для ефективної системи інформаційної безпеки підприємства.  

5. Ознаки, що сигналізують про привабливість підприємства для рейдерів. 

 

ТЕМА 6. РЕЙДЕРСТВО В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗМІН ДО 

ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Способи «чорного», «сірого» та «білого» рейдерства.  

2. Поняття та завдання грінмейлу.  

3. Схеми корпоративного шантажу.  

4. Методи корпоративного шантажу.  

5. Мета грінмейлу.  

6. Особливості грінмейлу в Україні.  

7. Порівняльна характери ста «рейдерства» та «грінмейлу».  

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

9. Напрямки діяльності державних органів в частині перетворення 

рейдерству в інші економічно вигідні форми активності.    

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

рейдерство, закон, внесення змін в законодавчий акт, захоплення бізнесу та 

нерухомості, рейдерські схеми, протидія рейдерству, державні реєстратори, 

нотаріус. 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

Завдання 1.  

 Підготувати порівняльну таблицю чинної норми Кримінального 

кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за «Захоплення 

державних або громадських будівель чи споруд» із її попередніми редакціями.  

    Завдання 2. 

Визначте, які спеціальні засоби можуть бути застосовані  

співробітником Національної поліції під час «рейдерського» захоплення 

державного підприємства. 

Визначте межі відповідальності співробітника Національної поліції за 

необґрунтоване застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та 
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вогнепальної зброї під час «рейдерського» захоплення державного 

підприємства.  

Складіть алгоритм дій працівника поліції під час затримання 

правопорушника із застосуванням зброї.  

Складіть алгоритм дій працівника поліції після застосування зброї і 

поранення правопорушника під час «рейдерського» захоплення підприємства.   

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

Завдання 1.  

 Проаналізувати та скласти аналітичну довідку картки проходження 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» та  Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав 

власності».  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, закон, 

внесення змін в законодавчий акт, захоплення бізнесу та нерухомості, 

рейдерські схеми, протидія рейдерству, державні реєстратори, нотаріус. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Сучасний стан законодавства щодо боротьби з рейдерством.  

2. Загальна характеристика Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 

січня 2014 року».  

3. Загальна характеристика Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та захисту прав власності».  

4. Сприяння законодавчих змін позитивному результату та запобіганню 

«рейдерських захоплень» бізнесу та нерухомості. 

 

ТЕМА 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З РЕЙДЕРСТВОМ 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Засади діяльності органів Національної поліції щодо боротьби із 

рейдерством.  

2. Засоби органів Національної поліції щодо боротьби з рейдерством. 

3. Підрозділи органів Національної поліції.  

4. Організаційна структура підрозділів органів Національної поліції. 
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5. Удосконалення  боротьби  з  рейдерством. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«рейдерство», «Національна поліція», «повноваження», «підрозділи», «засоби». 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

Завдання 1.  

 Підготувати порівняльну таблицю повноважень структурних підрозділ 

Національної поліції України в частині протидії рейдерству. 

 Завдання 2. 

Визначте особливості дій працівника поліції при затриманні злочинця в 

закритому (обмеженому) просторі. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння здійснювати правовий аналіз чинного 

законодавства України в частині відповідальності за рейдерство, проводити 

аналітичне дослідження нормативно-правового акту, проводити аналіз 

статистичних даних щодо стану та структури злочинності в України. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

Завдання 1.  

 Проаналізувати статистичні дані Генеральної прокуратури про 

зареєстровані правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які 

вчинили злочини, пов’язані з рейдерством, за 2018-2019 роки. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння здійснювати правовий аналіз чинного 

законодавства України в частині відповідальності за рейдерство, проводити 

аналітичне дослідження нормативно-правового акту, проводити аналіз 

статистичних даних щодо стану та структури злочинності в України. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, 

Національна поліція, повноваження, підрозділи, засоби. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Засади діяльності органів Національної поліції щодо боротьби із 

рейдерством. 

2. Засоби органів Національної поліції щодо боротьби з рейдерством.  

3. Підрозділи органів Національної поліції для боротьби з рейдерством.  

4. Організаційна структура підрозділів органів Національної поліції. 

5. Удосконалення  боротьби  з  рейдерством. 
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ТЕМА 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ 

В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

1. Загальні підходи до принципів захисту товариств від рейдерства. 

2. Ефективні державні засоби запобігання рейдерству у провідних 

країнах світу.  

3. Ефективність протидії рейдерству в Україні.  

4. Шляхи боротьби з протиправними поглинаннями та захопленнями 

підприємств.  

5. Державні  механізми  протидії рейдерству. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

рейдерство, право власності, протиправний перерозподіл власності, 

протиправне відчуження власності, недружнє поглинання. 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 Завдання 1.  

 Проаналізувати не менше десяти наукових статей за 2016-2019 роки та 

визначити основні напрямки наукових досліджень пов’язаних із протидією 

рейдерства в Україні. 

 Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння здійснювати правовий аналіз чинного 

законодавства України в частині відповідальності за рейдерство, проводити 

аналітичне дослідження нормативно-правового акту, проводити аналіз 

статистичних даних щодо стану та структури злочинності в України. 
 

Практичне заняття № 2 – 2 год.  

 Завдання 1.  

 Проаналізувати статистичні дані Генеральної прокуратури про 

зареєстровані правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які 

вчинили злочини, пов’язані з рейдерством, за 2019 рік та визначити особливості 

кримінологічної характеристики таких злочинців. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння здійснювати правовий аналіз чинного 

законодавства України в частині відповідальності за рейдерство, проводити 

аналітичне дослідження нормативно-правового акту, проводити аналіз 

статистичних даних щодо стану та структури злочинності в України. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, право 

власності, протиправний перерозподіл власності, протиправне відчуження 

власності, недружнє поглинання. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 
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Індивідуальні завдання до Теми 8: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Загальні підходи до принципів захисту товариств від рейдерства.  

2. Ефективні державні засоби запобігання рейдерству у провідних країнах 

світу. 

3. Ефективність протидії рейдерству в Україні.  

4. Шляхи боротьби з протиправними поглинаннями та захопленнями 

підприємств. Державні  механізми  протидії рейдерству. 

 

ТЕМА 9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

Завдання 1.  

 Підготувати доповідь на тему «Досвід боротьби з рейдерством ….» 

однієї із зарубіжних країн. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння аналізувати стан рейдерства в Україні 

та зарубіжних країнах; надавати правову характеристику проявам рейдерства; 

проводити науковий аналіз періодичних видань; здійснювати правовий аналіз 

як чинного законодавства України в частині відповідальності за рейдерство так 

і законодавства зарубіжних країн; проводити аналітичне дослідження 

нормативно-правового акту. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

Завдання 1.  

 Проаналізувати не менше десяти наукових статей за 2018-2019 роки та 

визначити основні напрямки наукових досліджень пов’язаних із міжнародним 

досвідом боротьби з рейдерством в Україні. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння аналізувати стан рейдерства в Україні 

та зарубіжних країнах; надавати правову характеристику проявам рейдерства; 

проводити науковий аналіз періодичних видань; здійснювати правовий аналіз 

як чинного законодавства України в частині відповідальності за рейдерство так 

і законодавства зарубіжних країн; проводити аналітичне дослідження 

нормативно-правового акту. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 9: 

Завдання 1. Складіть словник наступних термінів: рейдерство, 

поглинання, злиття, акціонерне товариство, підприємство. 

Завдання 2. Проаналізуйте десять наукових статей з даної теми та 

визначте основні напрямки наукових досліджень. 
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Індивідуальні завдання до Теми 9: 

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Історичні передумови виникнення рейдерства в зарубіжних країнах.  

2. Шляхи боротьби з рейдерством у різних країнах світу.  

3. Методи протиборства рейдерству.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Рекомендована література до Теми 1-9: 

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

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

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

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

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

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

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

5. 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. 

6. 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  

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // від 

07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, 

додаток до № 51, ст.1122 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

http://zakon.rada.gov.ua/


 

 

12 

 

12. Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки 

Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 

07.11.2015 р. № 81. 

13. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції: 

Наказ Національної поліції України від 06.11.2015 р. № 73. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Пропозиції Генеральної прокуратури України щодо організаційно-

практичних заходів протидії “рейдерству” : Лист Генеральної прокуратури 

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

20. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. 

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

Вид. Терно-граф, 2008. – 424 с. 

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

Астахов. – М.: Эксмо, 2007. – 240 с. 

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

КНТ; Основа, 2007. – 224 с. 

23. 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. 

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

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

25. 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. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1835-14


 

 

13 

 

26. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– № 3. – С. 117–119. 

31. 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. 

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

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

с. 

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

М.: Наук. думка, 2000.- 680 с. 

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

188 с. 

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

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

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Москаленко С. Рейдерство: загальна характеристика, окреслення 

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

– № 3(57). – С. 117–119. 



 

 

14 

 

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

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

http:/www:/comuptionet/ru/. 

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

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

43. Гуторова Н. О. Щодо встановлення кримінальної відповідальності 

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

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

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

60–62. 

45. 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. 

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

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

47. 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 

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

Вісник господарського судочинства. – 2008. – №6. – С. 125-128 

49. Єдиний державний реєстр судових рішень // Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua 

50. Эффективная работа антирейдерской комиссии – шаг к 

модернизации и наведению порядка с бизнес-климатом / Урядовий портал: 

Единий веб-портал органів виконавчої влади України // Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246826477 

51. Ісар І. В. Рейдерство в Україні як одна з перешкод розвитку 

ринкової економіки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного 

інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 352-356 

52. Моніторинг рейдерських атак в Україні за січень-лютий 2015 р. 

(відповідно до повідомлень ЗМІ) // Український інститут дослідження 

екстремізму. – 2015. – 13 с. 

53. Стеців Л. П. Превентивний захист від рейдерської атаки: методичні 

засади // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.2. - С. 298-303 

54. Туєв О. А. Кримінологічні засади протидії рейдерству: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2013. - 18 

с. 

55. Фальшовник Д. В. Рейдерство як різновид протидії законній 

господарській діяльності // Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2014. - Вип. 1. - С. 312-322 

56. Хатнюк Ю. А. Визначення поняття рейдерства та його 

характеристика у законодавстві України // Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 4. - 

С. 174-185 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246826477


 

 

15 

 

57. Алєєксєв І. Ґрінмейл (корпоративний шантаж) — реальність 

сучасних корпоративних відносин / PRAVOTODAY [31-травня-2010 09:46]. 

URL : https://goo.gl/5mKhyN. 

58. Бєліков О. Рейдерство в Україні — реалії сьогодення // Юридичний 

журнал. 2007. № 4. С. 105–109. 

59. Кахович О. О. Рейдерство в Україні: типи, суб’єкти, чинники та 

особливості // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. 

Вип. 3, Т. 2. С. 91–93. 

60. Литвак О., Кучеренко І. Проблема рейдерства очима кримінолога та 

цивіліста // Вісник Національної академії прокуратури України. 2010. № 4. С. 

40–44. 

61. Федоров Ю. А. Рейдерство и корпоративный шантаж 

(организационноправовые меры противодействия). М. : Волтерс Клувер, 2010. 

480 с. 

62. Федчак І. А., Ільницький В. Я. Рейдерство: поняття та заходи 

протидії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 2011. № 4. С. 408–416. 

63. Москалик О. М. Рейдерство в Україні як загроза національній 

безпеці / О. М. Москалик // Механізм правових регулювань правоохоронної та 

правозахисної діяльності. – 2010. – № 5. – С. 18. 

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

Кальман, М.А. Погорецький // Закон и право. – 2008. – № 3. – С. 87. 

65. Андрушків Б. М. Економічна та майнова безпека підприємства та 

підприємництва. Антирейдерство / Б. М. Андрушків, Л. Я. Малюта. – Тернопіль 

: Тернограф, 2008. – 424 с. 

66. Варналій З.C. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства 

в Україні [Електронний ресурс] / З.C. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки 

щодо проблем і подій суспільного розвитку. – К. : Національний інститут 

стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу : 

67. http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm. 

68. Бєліков О. Рейдерство в Україні – реалії сьогодення // Юридичний 

журнал. – 2007. – № 4. – С. 105-109. 

69. Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарант законності у 

адміністративній діяльності правоохоронних органів України / С.Ф. Денисюк. – 

Х.: Золота миля, 2010. – 368 с. 

70. Аналітична довідка : матеріали комітетських слухань Верховної 

Ради України “Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та 

посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його 

організаторів і виконавців”. – К. : Міжвідом. наук.-дослід. центр з пробл. 

боротьби з організованою злочинністю при РНБО, 2008. – 127 с. 

71. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 5-е 

изд., доп. И перераб. – М. : Институт новой экономики, 2002. − 1280 с. 

72. Макарова О. А. Порядок приобретения контроля в акционерных 

обществах: некоторые проблемы / О. А. Макарова // Закон. – 2007. – № 3. – С. 

170-177. 



 

 

16 

 

73. Рейдерство в Україні: сутність та засоби протидії / Камлик М. І. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.pdf. 

74. Корпоративні конфлікти: кримінальні способи та методи 

встановлення контролю над підприємством : метод. рекомендації / 

Ущаповський В. Ф., Сахарова О. Б., Лопатін С. І. та ін. – К. : Державний 

науково-дослідний інститут МВС України, 2007. − 63 с. 

75. Валласк Е. Субъект преступления, характеризуемого как 

“корпоративный захват” // Законность. – 2006. – № 8. – С. 48-50. 

76. Державна протидія рейдерству в корпоративному секторі економіки 

України / Таращанська  О. Б.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  : 

www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10tobseu.pdf. 

77. Задихайло Д. Корпоративне управління : навч. посіб. / Д. 

Задихайло, О. Кібенко, Г. Назарова. – Х. : Фоліо, 2003. – 687 с. 

78. Вознюк В. В. Рейдерство як інструмент боротьби за інтереси / В. В. 

Вознюк // Європейські перспективи. – 2010. – № 3. – С. 67–72. 

79. Панасенко Р. А. Щодо визначення поняття рейдерство / Р. А. 

Панасенко // Держава та регіони, Серія: Право. – 2009. – № 4. – С. 171–174. 

80. Таращанська О. Б. Державна протидія рейдерству в 

корпоративному секторі економіки України [Електронний ресурс] / О. Б. 

Таращанська // Державне управління: теорія та практика. – 2010. – № 2. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/txts/10tobseu.pdf 

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

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

360 с. 

82. Колєсник М. А. Зарубіжний досвід протидії рейдерству та 

можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / М. А. 

Колєсник // Право і безпека. – 2010 р. – № 5. – Режим доступу: http://www.nbuv. 

gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_5/PB-5/PB-5_2.pdf 

83. Варналій З. С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи 

подолання / З. С. Варналій, І. І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2 

(3). – С. 129–136. 

84. Грек Б. М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в 

Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Грек, Т. Б. Грек // Адвокат. – 2010. – № 9 

(120). – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2010_9/2010-9-Grek.pdf 

Семенов А. А. Государственные институты в системе международных 

корпоративных слияний и поглощений [Електронний ресурс] / А. А. Семенов // 

Вісн. Донец. нац. університету. 2012. – № 1. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/Portal//Soc_Gum/VDU_ekon/2012_1/VDU_2012_1/164.pd 

85. Armour J. The Evolution of Hostile Takeover Regimes in Developed and 

Emerging Markets: An Analytical Framework [Електронний ресурс] / J. Armour // 

Harvard International Law Journal. – 2011. – vol. 52. – № 1. – Режим доступу: 

http://www.harvardilj.org/2011/02/issue_52-1/ 

http://www.nbuv/


 

 

17 

 

86. Payne J. Takeovers in English and German Law / J. Payne. – Oregon : 

Hart Publishing, 2002. – 208 p.  

 


