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Масштаби різноманітних форм організованої злочинної діяльності являють
реальну загрозу безпеці держави і суспільства України. Організовані злочинні
групи та злочинні організації, використовуючи економічну кризу, а також
негативні наслідки реформування правоохоронної системи, користуючись
безкарністю, а часом і потуранням працівників правоохоронних органів, діють усе
більш нахабно і зухвало, перетворюючи великі території (галузі) на сфери впливу.
На зміну звичайним злочинам прийшли великомасштабні злочинні акції, пов’язані
з глибоким проникненням через корумповані зв'язки в економіку і фінансову
систему, з подальшим впливом на політику держави в цілому.
Зазначені процеси поглиблюються стійкою тенденцією до поширення корупції
серед правоохоронних органів, органів державної влади і управління. Поширення
набувають кваліфіковані та систематичні одержання неправомірної вигоди,
зловживання службовим становищем, зрощування з кримінальними структурами,
протиправна участь у підприємницькій діяльності, у тому числі в незаконному
бізнесі.
Організована злочинність і корупція стають одним з основних факторів
політичної і соціально-економічної нестабільності в Україні, на що неодноразово
зверталася увага у виступах Президента України, керівників Уряду і Верховної
Ради України, у документах керівних державних органів.
Організована злочинність і корупція приховують у собі страшну руйнівну

силу, у тому числі і для органів, покликаних боротись з цими явищами. Ця
обставина багато в чому визначає необхідність їх усебічного вивчення, усілякого
стримування в рамках, що забезпечують дієздатність державних і управлінських
структур.
Мета
навчальної
дисципліни

Надати уявлення про наявні концепції протидії (виявлення, попередження та
розслідування) економічній та організованій злочинності

Мова
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українська

Навчальне
навантаження
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денна
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год.
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год.
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кредити
ЄКТС

14

30

46
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Результати навчання

Символ
ПРН

ПРН 2

Після успішного завершення цього модуля
здобувач вищої освіти буде:

Демонструвати знання і розуміння положень
кримінального права, кримінального процесу,
кримінології, кримінально-виконавчого права,
криміналістики
та
оперативно-розшукової
діяльності, із застосуванням окремих положень
при розслідуванні злочинів з урахуванням їх
специфіки
Аналізувати умови і причини вчинення
правопорушень, визначати шляхи їх усунення

ПРН 10

ПРН12

ПРН13

ПРН22

Вміти використовувати теоретичні, методологічні
та практичні підходи в ході кримінального
провадження при розслідуванні злочинів та
адміністративного
провадження
–
щодо
адміністративних правопорушень
Знати та розуміти процеси координації діяльності
суб’єктів забезпечення публічної безпеки і
порядку, а також взаємодії з представниками
інших органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування,
громадськістю
з
питань
правоохоронної діяльності
Розуміти процес застосування поліцейських
заходів та заходів адміністративного примусу для
припинення кримінальних та адміністративних
правопорушень. Здобуті знання та розуміння
дозволять їм приймати рішення у звичайних та
екстремальних умовах, вирішувати нетипові

Методи викладання і
навчання

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота
Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

завдання, нести відповідальність за їх виконання

ПРН27

ПРН28

Здійснювати
професійну
правову
оцінку
злочинної діяльності в цілому та вміти
встановлювати
контакти
з
окремими
представниками кримінального середовища з
урахуванням ситуацій, які виникають в ході
кримінального провадження
Самостійно
планувати,
організовувати,
підготовлювати та здійснювати слідчі (розшукові)
та негласні слідчі (розшукові) дії, з подальшим
аналізом отриманих результатів; самостійно
організовувати роботу слідчої чи слідчооперативної групи в процесі виявлення,
попередження та розслідування злочинів

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Зміст навчання
Тема за
п/п
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Назва теми
Організована злочинність: поняття,
форми прояву, детермінанти та
запобігання
1.1. Міжнародні стандарти у сфері
боротьби з організованою злочинністю
1.2. Поняття та ознаки організованої
злочинності, її місце в загальній
структурі злочинності
1.3. Форми прояву організованої
злочинної діяльності
1.4. Класифікації організованих
злочинних об’єднань
1.5. Детермінанти та основні напрямки
запобігання організованій злочинності
Кримінально-правове забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
2.1 Сучасний стан кримінальноправового забезпечення боротьби з
організованою злочинністю
2.2 Кримінально-правова характеристика
злочинів, пов’язаних із виникненням та
функціонуванням організованих
злочинних об’єднань:
2.2.1 ст. 255 «Створення злочинної
організації» КК України
2.2.2 ст. 256 «Бандитизм» КК України
2.2.3 ст. 258-3 «Створення терористичної
групи чи терористичної організації» КК
України
2.2.4 ст. 260 «Створення не передбачених
законом воєнізованих або збройних
формувань» КК України
2.3 Форми диференціації кримінальної
відповідальності вчинених в
організованих формах співучасті
2.4 Індивідуалізація кримінальної
відповідальності вчинених в
організованих формах співучасті
Економічна злочинність: поняття,
види, детермінанти та запобігання

Посилання на
ПРН модуля

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н)

ПРН2,
ПРН10,
ПРН12,
ПРН 13,
ПРН22,
ПРН27,
ПРН28

2/6/8

ПРН2,
ПРН10,
ПРН12,
ПРН 13,
ПРН22,
ПРН27,
ПРН28

2/4/8

ПРН2,
ПРН10,

2/4/8

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

3.1. Міжнародні стандарти у сфері
боротьби з економічною злочинністю
3.2. Поняття та ознаки економічної
злочинності, її місце в загальній
структурі злочинності
3.3. Види економічної злочинності
3.4. Детермінанти та основні напрямки
запобігання економічній злочинності
Кримінально-правове забезпечення
боротьби з економічною злочинністю
4.1 Сучасний стан кримінальноправового забезпечення боротьби з
економічною злочинністю
4.2 Система та загальна характеристика
економічних злочинів
4.3 Форми реалізації кримінальної
відповідальності за економічні злочини
Основи методики розслідування
злочинів, вчинених в організованих
формах співучасті
5.1. Криміналістична характеристика
злочинів, вчинених в організованих
формах співучасті
5.2. Типові слідчі ситуації, версії та
напрями розслідування злочинів,
вчинених в організованих формах
співучасті
5.3. Тактичні операції у протидії
злочинам, вчиненим в організованих
формах співучасті
Основи методики розслідування
економічних злочинів
6.1. Криміналістичний аналіз
економічних злочинів
6.2. Типові слідчі ситуації та напрями
розслідування економічних злочинів
6.3. Тактика проведення окремих слідчих
(розшукових) дій та використання
спеціальних знань

Список основної
літератури

ПРН12,
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ПРН 13,
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ПРН28
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ПРН28
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74) Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України
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75) Офіційний сайт Національної поліції України - http://www.npu.gov.ua/uk/;
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76) Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/
77) Офіційний сайт Верховного суду України - www.scourt.gov.ua
78) Єдиний державний реєстр судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua/
79) Офіційний сайт Інтерполу - www.interpol.int
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(МААК) Украини - http://antiterrortoday.com/ekspertnoesoobshchestvo/organizatsii/3521-mezhdunarodnyj-antikriminalnyj-iantiterroristicheskij-komitet-maak-ukraina
81) Международная Ассоциация ветеранов специальных подразделений по
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82) Центр по изучению нелегальной экономической деятельности http://corruption.rsuh.ru
83) Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл-Р» - http://www.transparency.org.ru
84) Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції –
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85) eNUOLAIR– депозитарій (архів) НУ ОЮА - http://dspace.onua.edu.ua.
86) Кафедра кримінології та КВП НУ «ОЮА» - www.criminology.onua.edu.ua
87) Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия
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88) Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України - http://ivpz.org/ker-vnitstvo
Дотримання вимог академічної доброчесності

під час роботи над завданнями не
допустимо порушення академічної
доброчесності. Дотримання академічної
доброчесності студентами та
відповідальність за її порушення
регулюються Положенням про дотримання
принципів академічної доброчесності у НУ
«ОЮА». Використання мобільних
пристроїв під час групової роботи на
практичних заняттях допускається лише з
дозволу викладача.

Оцінювання
Вид оцінювання

%

Поточний контроль:

50

відповіді на практичних
заняттях

20

виконання письмових завдань
та задач

10

стандартизовані тести

10

підготовка додаткової
інформації

10

Рубіжний контроль:

10

контрольне тестування

10

Підсумковий контроль:

40

усна компонента

40 (критерії оцінювання зазначено у
таблиці)

Шкала
оцінювання
Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

Відмінно

B

82-89

C

75-81

Добре

D

67-74

Задовільно

E

60-66

Задовільно (достатньо)

Fx

35-59

Незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

Добре

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

Середня кількість год.
на кожен вид (денна
форма)
40

лекційні заняття

14

практичні заняття

30

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які
не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко

46
16
30

виконання ситуативних і тестових завдань з метою закріплення
теоретичного матеріалу

