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ТЕМА 2. Загальна характеристика, система, види сучасних економічних 
злочинів та їх місце в структурі економічної злочинності  

 
Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 
1. Загальна характеристика економічних злочинів в різних сферах економіки. 
2. Система економічних злочинів у різних сферах економіки. 
3. Види економічних злочинів у різних сферах економіки. Критерії 

класифікації економічних злочинів. 
4. Рівень економічних злочинів. Динаміка економічних злочинів. Структура 

економічних злочинів. 
5. Місце економічних злочинів в загальній структурі злочинності та 

економічної  злочинності. Взаємозв’язок рівня та структури економічних 
злочинів з іншими видами злочинів. 

6. Суспільна небезпечність, предмет та сучасні наслідки вчинення економічних 
злочинів.  

7. Види наслідків економічних злочинів.  
8. Проблема оцінки обсягу та розміру наслідків економічних злочинів.  
9. Сучасні проблеми правового визначення обсягу наслідків економічних 

злочинів правоохоронними органами. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття 
економічного злочину; система економічних злочинів; види економічних 
злочинів; критерії класифікації економічних злочинів; рівень, динаміка, 
структура економічних злочинів; суспільна небезпечність економічних 
злочинів; види наслідків економічних злочинів. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Проаналізувати положення Кримінального кодексу України в частині 

криміналізації економічних злочинів. 
2. Здійснити класифікацію економічних злочинів за чинним Кримінальним 

кодексом України. 
3. Проаналізувати статистичні показники економічних злочинів за період 

2013-2019 років. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Заповнити таблицю видів економічних злочинів за чинним Кримінальним 
кодексом України. 

 
Вид економічного 
злочину 

Стаття 
КК 
України 

Форма вчинення злочину Суб’єкт вчинення 
злочину 

    
    
    

 
 

2. Скласти таблицю наслідків економічних злочинів за чинним 
Кримінальним кодексом України. 

 
Вид економічного 
злочину 

Стаття 
КК 
України 

Фактичні наслідки 
вчинення злочину 

Потенційні наслідки 
вчинення злочину 

    
    
    

 
3. Скласти схему місця економічних злочинів в структурі сучасної 

злочинності. 
4. Скласти таблицю статистичних показників економічних злочинів та 

підрахувати їх коефіцієнти в загальній структурі злочинності. 
 
 

ТЕМА 3. Сучасні причини та умови економічних злочинів 
Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 
1. Сучасна система детермінант економічних злочинів та економічної 

злочинності.  

2. Причини економічних злочинів. Умови економічних злочинів.  

3. Інші фактори, що впливають на економічні злочини, їх рівень, динаміку та 

структуру. 

4. Сукупність явищ та процесів, що впливають на основні показники 

економічної злочинності в Україні.  

5. Вплив процесів глобалізації на економічну злочинність, рівень економічних 

злочинів в Україні. 
 



 

 

5 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: сучасні 
детермінанти економічних злочинів; причини економічних злочинів; умови 
економічних злочинів; показники економічної злочинності; глобалізація та 
економічна злочинність. 
 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 
План 

1. Визначте сучасні детермінанти економічної злочинності та їх систему. 
2. Визначте сучасну систему детермінант економічних злочинів. 
3. Назвіть сучасні фактори, що впливають на економічні злочини та зміну її 

показників. 
4. Проаналізуйте явища та процеси, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві та ступінь їх впливу на основні показники 
економічної злочинності. 

5. Визначте, як процеси глобалізації у світі впливають на економічну 
злочинність та її показники в Україні. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: вироблення навичок роботи в малій групі при 
здійсненні аналізу економічних злочинів та економічної злочинності; навички 
аналітичного мислення при вивченні економічних злочинів та економічної 
злочинності; складання схем, діаграм видів детермінант та ступеня їх впливу на 
економічні злочини та економічну злочинність; складання схем та діаграм 
ступеня впливу світових процесів глобалізації на економічну злочинність в 
Україні. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

1. Визначте сучасну систему детермінант економічних злочинів та економічної 

злочинності.  

2. Визначте сучасні причини економічних злочинів. 

3. Визначте сучасні умови економічних злочинів.  

4. Визначте інші фактори, що впливають на сучасні економічні злочини, їх 

рівень, динаміку та структуру. 

5. Визначте сукупність явищ та процесів, що впливають на основні показники 

економічної злочинності в Україні.  

6. Визначте, який вплив мають процеси глобалізації на економічну злочинність 

та рівень економічних злочинів в Україні. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  
1. Складіть схему сучасних детермінант економічних злочинів в Україні. 
2. Складіть схему сучасних детермінант економічної злочинності вУкраїні. 

3. Складіть схему сучасних причин економічних злочинів в Україні. 

4. Складіть схему сучасних умов економічних злочинів в Україні.  

5. Складіть схему інших факторів, що впливають на сучасні економічні 

злочини, їх рівень, динаміку та структуру. 

6. Складіть схему впливу світових процесів глобалізації на сучасну економічну 

злочинність в Україні (за рівнем їх впливовості). 
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ТЕМА 4. Кримінолого-психологічна характеристика особи, яка вчиняє 
економічні злочини 

 
Семінарське заняття №  1 – 2 год. 

План 
1. Поняття та ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини.  

2. Основні кримінально-правові ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини.  

3. Основні кримінологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини.  

4. Основні психологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини. 

5. Зміна ознак особи, яка вчиняє економічні злочини.  

6. Основні фактори, що впливають на зміну ознак особи, яка вчиняє економічні 

злочини. 

7. Основні способи приховування економічних злочинів на рівні особистості. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття 
особи, яка вчиняє економічні злочини (економічного злочинця); ознаки особи, 
яка вчиняє економічні злочини; причини зміни ознак особи, яка вчиняє 
економічні злочини; основні фактори, що впливають на особу, яка вчиняє 
економічні злочини; основні способи приховування економічних злочинів. 
 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 
План 

1. Визначте, як формується особа - суб’єкт економічних злочинів.  

2. Здійсніть класифікацію правових наслідків вчинення злочинів у сфері 

підприємницької діяльності. 

3. Здійсніть класифікацію правових наслідків вчинення злочинів у сфері 

банківської діяльності. 

4. Здійсніть класифікацію правових наслідків вчинення злочинів у сфері 

оподаткування. 

5. Назвіть кримінально-правові засоби запобігання злочинів у сфері 

підприємницької діяльності. 

6. Назвіть кримінально-правові засоби запобігання злочинів у сфері 

банківської діяльності. 

7. Назвіть кримінально-правові засоби запобігання злочинів у сфері 

оподаткування. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття : уміння працювати в малій групі та самостійно 
при здійсненні аналітичної роботи по вивченню економічних злочинів та 
економічної злочинності в цілому та по видах; вміння визначати пріоритетні 
напрями аналізу економічних злочинів; навички аналітичного мислення та 
складання схем, діаграм, таблиць з питань економічної злочинності. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

1. Проаналізуйте, яким чином в сучасній правовій літературі дається 

визначення поняття та ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини.  

2. Визначте основні кримінально-правові ознаки особи, яка вчиняє економічні 

злочини.  

3. Визначте основні кримінологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні 

злочини.  

4. Визначте основні психологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні 

злочини. 

5. Назвіть причини  зміни ознак особи, яка вчиняє економічні злочини.  

6. Назвіть основні фактори, що впливають на зміну ознак особи, яка вчиняє 

економічні злочини. 

7. Визначте основні способи приховування економічних злочинів на рівні 

особистості. 

8. Дайте поняття особи як суб’єкта економічних злочинів.  
 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
1. Складіть схему поняття та ознак особи, яка вчиняє економічні злочини.  

2. Складіть схему основних кримінально-правових ознак особи, яка вчиняє 

економічні злочини.  

3. Складіть таблицю з основними кримінологічними, психологічними та 

правовими ознаками особи, яка вчиняє економічні злочини.  

4. Складіть схему ознак особи, яка вчиняє економічні злочини та їх зміни.  

5. Складіть схему основних способів приховування економічних злочинів на 

рівні особистості (за рівнем їх впливовості). 

6. Складіть схему правових наслідків вчинення злочинів у сфері 

підприємницької,банківської діяльності та у сфері оподаткування. 
 

 
ТЕМА 5. Характеристика жертви економічних злочинів 

 
Практичне заняття № 1  – 2 год. 

План 
Робота в малих групах (3-4 особи). 
Проаналізувати та дати відповіді і обґрунтувати відповіді на наступні питання: 

1. Визначте сучасні ознаки жертви економічного злочину.  

2. Складіть схему основних психологічних ознак жертви економічного 

злочину. 

3. Визначте основні детермінанти, що впливають на формування жертви 

економічного злочину. 

4. Назвіть правові наслідки визнання особи жертвою злочину у сфері 

підприємницької діяльності. 

5. Назвіть правові наслідки визнання особи жертвою злочину у сфері 

банківської діяльності. 
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6.  Назвіть правові наслідки визнання особи жертвою злочину у сфері 

оподаткування. 

7. Проаналізуйте положення чинного Кримінального кодексу України в 

частині захисту жертви злочинів у сфері підприємницької діяльності. 

8. Проаналізуйте положення чинного Кримінального кодексу України в 

частині захисту жертви злочинів у сфері банківської діяльності. 

9. Проаналізуйте положення чинного Кримінального кодексу України в 

частині захисту жертви злочинів у сфері оподаткування. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття : уміння працювати в малій групі та самостійно 
при здійсненні аналітичної роботи по вивченню жертви економічних злочинів 
та економічної злочинності в цілому та по видах; вміння визначати пріоритетні 
напрями аналізу жертви економічних злочинів; навички аналітичного мислення 
та складання схем, діаграм, таблиць з питань видів жертв економічної 
злочинності, причин та умов їх формування. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
1. Проаналізуйте сучасну правову літературу по визначенню поняття та ознак 

жертви економічного злочину, її основних психологічних ознак. 

2. Проаналізуйте основні детермінанти, що впливають на формування жертви 

економічного злочину. 

3. Проаналізуйте сучасні правові наслідки визнання особи жертвою злочину у 

сфері підприємницької, банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

4. Здійсніть аналіз кримінально-правового захисту жертви злочинів у сфері 

підприємницької, банківської діяльності та у сфері оподаткування. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  
1. Складіть схему визначення поняття та ознак жертви економічного злочину, 

її основних психологічних ознак в сучасній правовій літературі. 

2. Складіть схему основних детермінант, що впливають на формування жертви 

економічного злочину. 

3. Складіть таблицю сучасних правових наслідків визнання особи жертвою 

злочину у сфері підприємницької, банківської діяльності та у сфері 

оподаткування. 

4. Складіть таблицю аналіз кримінально-правового захисту жертви злочинів у 

сфері підприємницької, банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

 
 

ТЕМА 6. Сучасні методи дослідження економічних злочинів 
Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 
1. Сучасна система дослідження економічних злочинів та економічної 

злочинності.  

2. Кримінологічні методи дослідження економічних злочинів.  

3. Рівні дослідження економічних злочинів.  
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4. Дослідження економічних злочинів та економічної злочинності на рівні 

держави, регіону, окремого об’єкту та особи. 

5. Математичні методи дослідження економічних злочинів.  

6. Соціологічні методи дослідження економічних злочинів.  

7. Психологічні методи дослідження економічних злочинів. 

8. Якість та ефективність сучасних методів дослідження економічних злочинів. 

9. Сучасні проблеми дослідження економічних злочинів та економічної 

злочинності. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: сучасна 

система дослідження економічних злочинів та економічної злочинності; 

кримінологічні методи дослідження економічних злочинів; рівні дослідження 

економічних злочинів; математичні методи дослідження економічних злочинів; 

соціологічні методи дослідження економічних злочинів; психологічні методи 

дослідження економічних злочинів; якість та ефективність сучасних методів 

дослідження економічних злочинів; оцінка результативності сучасних методів 

дослідження економічних злочинів. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
1. Визначте сучасну систему дослідження економічних злочинів та 

економічної злочинності.  

2. Назвіть кримінологічні методи дослідження економічних злочинів.  

3. Визначте рівні дослідження економічних злочинів.  

4. Проаналізуйте, яким чином проводиться дослідження економічних злочинів 

та економічної злочинності на рівні держави, регіону, окремого об’єкту та 

особи. 

5. Вкажіть, які математичні методи використовуються для дослідження 

економічних злочинів.  

6. Вкажіть, які соціологічні методи використовуються для дослідження 

економічних злочинів.  

7. Вкажіть, які психологічні методи використовуються для дослідження 

економічних злочинів. 

8. Проаналізуйте якість та ефективність сучасних методів дослідження 

економічних злочинів. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  

1. Складіть схему сучасної системи дослідження економічних злочинів та 

економічної злочинності.  

2. Складіть перелік кримінологічних методів дослідження економічних 

злочинів.  

3. Складіть схему рівнів дослідження економічних злочинів.  

4. Визначте алгоритм дослідження економічних злочинів та економічної 

злочинності на рівні держави, регіону, окремого об’єкту та особи. 

5. Складіть перелік математичних методів, які використовуються для 

дослідження економічних злочинів. Обґрунтуйте кожен метод.  
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6. Складіть перелік соціологічних методів, які використовуються для 

дослідження економічних злочинів. Обґрунтуйте кожен метод. 

7. Складіть перелік психологічних методів, які використовуються для 

дослідження економічних злочинів. Обґрунтуйте кожен метод. 

8. Проаналізуйте якість та ефективність сучасних методів дослідження 

економічних злочинів та відобразіть це з повним обґрунтуванням у 

відповідній схемі чи таблиці. 

 
 

ТЕМА 7. Прогнозування та планування заходів запобігання економічних 
злочинів 

 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
Робота в малих групах (3-4 особи). 
Проаналізувати та дати відповіді і обґрунтувати відповіді на наступні питання: 

1. Хто і на якому рівні здійснює прогнозування економічних злочинів.  

2. Назвіть види прогнозів економічних злочинів та суб’єктів, які їх 

здійснюють. 

3. Яким чином здійснюється планування діяльності із запобігання економічних 

злочинів.  

4. Структура плану запобігання економічних злочинів. 

5. Суб’єкти прогнозування та планування заходів запобігання економічних 

злочинів (по видах злочинів). 

6. Хто і як проводить оцінку якості прогнозів економічних злочинів та 

ефективності планів запобігання економічних злочинів.  

7. Яким чином взаємопов’язані та впливають один на одного загальні плани 

запобігання економічної злочинності та економічних злочинів в різних 

сферах діяльності. 
 

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

напрацьовані під час заняття : прогнозування економічних злочинів; види 

прогнозів економічних злочинів та їх вірогідність; планування діяльності із 

запобігання економічних злочинів; план запобігання економічних злочинів; 

суб’єкти прогнозування та планування заходів запобігання економічних 

злочинів; оцінка якості прогнозів економічних злочинів та ефективності планів 

запобігання економічних злочинів; взаємозв’язок та взаємовплив загальних 

планів запобігання економічної злочинності та економічних злочинів; вміння 

складати в малій групі плани запобігання економічних злочинів на окремому 

об’єкті. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
1. Визначити, хто і на якому рівні здійснює прогнозування економічних 

злочинів на підставі аналізу правової літератури.  

2. Визначити види прогнозів економічних злочинів та суб’єктів, які їх 

здійснюють. 
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3. Визначити, яким чином в практиці правоохоронних органів здійснюється 

планування діяльності із запобігання економічних злочинів.  

4. Визначити, яку структуру має план запобігання економічних злочинів. 

5. Визначити, хто може бути суб’єктом прогнозування та планування заходів 

запобігання економічних злочинів (по видах злочинів). 

6. Визначити, хто і як із правоохоронних органів та державних структур 

проводить оцінку якості прогнозів економічних злочинів та ефективності 

планів запобігання економічних злочинів.  

7. На підставі аналізу правової літератури визначити, яким чином 

взаємопов’язані та впливають один на одного загальні плани запобігання 

економічної злочинності та економічних злочинів в різних сферах 

діяльності. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  

1. Скласти схему: хто і на якому рівні здійснює прогнозування економічних 

злочинів (правоохоронні органи та інші державні структури).  

2. Скласти таблицю видів прогнозів економічних злочинів та суб’єктів, які їх 

здійснюють (з обґрунтуванням їх змісту). 

3. Скласти алгоритм планування діяльності із запобігання економічних 

злочинів.  

4. Скласти структуру плану запобігання економічних злочинів. 

5. Скласти перелік суб’єктів прогнозування та планування заходів запобігання 

економічних злочинів (по видах злочинів). 

6. Скласти перелік суб’єктів, які проводять оцінку якості прогнозів 

економічних злочинів та ефективності планів запобігання економічних 

злочинів.  

7. Скласти схему взаємозв’язку загальних планів запобігання економічної 

злочинності та економічних злочинів в різних сферах діяльності. 

 
 

ТЕМА 8. Сучасна система та правова основа запобігання економічних 
злочинів 

 
Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 

1. Система запобігання економічних злочинів в Україні.  

2. Правова основа запобігання злочинності та економічним злочинам в Україні. 

3. Сучасні система протидії економічним злочинам у світі.  

4. Суб’єкти протидії економічним злочинам. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
запобігання економічних злочинів; система запобігання економічних злочинів; 
правова основа запобігання економічних злочинів та економічної злочинності; 
система протидії економічним злочинам та економічній злочинності. 
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Практичне заняття №  1 – 2 год. 

План 
Робота в малих групах (3-4 особи). 
Проаналізувати та дати відповіді і обґрунтувати відповіді на наступні питання: 
1. Діяльність системи запобігання економічних злочинів в Україні: переваги.  

2. Діяльність системи запобігання економічних злочинів в Україні: недоліки.  

3. Сучасна правова основа запобігання злочинності та економічним злочинам в 

Україні: оцінка її якості. 

4. Оцінка якості сучасної системи протидії економічним злочинам у світі.  

5. Види суб’єкти протидії економічним злочинам. 
 

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

напрацьовані під час заняття : уміння систематизувати заходи запобігання 

економічних злочинів в Україні та світі; уміння аналізувати правову основу 

(національну та міжнародну) в частині запобігання злочинності та економічним 

злочинам в Україні; вироблення навичок аналізувати існуючі сучасні системи 

протидії економічним злочинам у світі; уміння аналізувати діяльність суб’єктів 

в державі. які здійснюють протидію економічним злочинам. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
1. Здійснити вивчення системи запобігання економічних злочинів в Україні та 

оцінку її ефективності.  

2. Провести аналіз правової основи запобігання злочинності та економічним 

злочинам в Україні. 

3. Провести аналіз сучасної системи протидії економічним злочинам у світі.  

4. Визначити суб’єктів протидії економічним злочинам. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  

1. Скласти схему системи запобігання економічних злочинів в Україні та 

оцінку її ефективності.  

2. Скласти схему правової основи запобігання злочинності та економічним 

злочинам в Україні. 

3. Скласти схему сучасної системи протидії економічним злочинам у світі.  

4. Скласти перелік суб’єктів протидії економічним злочинам. 

 
 

ТЕМА 9. Профілактика економічних злочинів 
 

Семінарське заняття № 1  – 2 год. 
План 

1. Профілактика економічних злочинів в Україні та світі. 

2. Сучасна термінологія в галузі протидії економічним злочинам та 

економічній злочинності: протидія, запобігання (попередження), 

профілактика. 

3. Суб’єкти протидії, запобігання, профілактики економічних злочинів.  
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4. Роль та місце міжнародних правових актів у запобіганні економічних 

злочинів.  

5. Роль Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних злочинів. 

6. Сучасні   недоліки існуючої системи протидії економічним злочинам. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
профілактика економічних злочинів та економічної злочинності; запобігання 
(попередження) економічних злочинів та економічної злочинності; протидія 
економічним злочинам та економічної злочинності; суб’єкти профілактики, 
запобігання (попередження), протидії економічним злочинам та економічній 
злочинності; роль Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних злочинів. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  
1. Визначте напрями профілактики найбільш поширених економічних злочинів 

в Україні та світі. 

2. Проаналізуйте сучасну термінологію в галузі протидії економічним 

злочинам та економічній злочинності. 

3. Визначте суб’єктів протидії, запобігання, профілактики економічних 

злочинів та їх функції.  

4. Проаналізуйте роль та місце міжнародних правових актів у запобіганні 

економічних злочинів, ступінь їх значимості для України.  

5. Визначте роль Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних злочинів в 

Україні. 

6. Проаналізуйте сучасні недоліки існуючої системи протидії економічним 

злочинам. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  

1. Складіть схему профілактики економічних злочинів в Україні та світі. 

2. Складіть змістовну таблицю сучасної термінології в галузі протидії 

економічним злочинам та економічній злочинності. 

3. Складіть перелік суб’єктів протидії, запобігання, профілактики економічних 

злочинів в Україні та світі.  

4. Складіть перелік суб’єктів протидії, запобігання, профілактики економічних 

злочинів в ЄС.  

5. Складіть схему ролі та місця міжнародних правових актів у запобіганні 

економічних злочинів в Україні та ЄС.  

6. Складіть схему по ролі Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних 

злочинів в Україні. 

7. Складіть змістовну таблицю з визначенням сучасних недоліків існуючої 

системи протидії економічним злочинам в Україні та світі. 
 

 
ТЕМА 10. Взаємодія України із зарубіжними країнами та країнами ЄС у 

запобіганні економічних злочинів 
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Практичне заняття № 1  – 2 год. 
План 

Робота в малих групах (3-4 особи). 
Проаналізувати та дати відповіді і обґрунтувати відповіді на наступні питання: 

1. Сучасна система запобігання економічних злочинів в країнах ЄС та місце 

Україні в ній.  

2. Правова основа запобігання економічних злочинів в країнах ЄС: недоліки та 

переваги.  

3. Приведення національного законодавства по запобіганню економічних 

злочинів до міжнародних стандартів та стандартів ЄС: сучасні проблеми та 

шляхи їх подолання.  

4. Міжнародна економічна злочинність та її запобігання: проблеми України та 

світу. 

5. Міжнародні організації по запобіганню економічних злочинів. ООН у 

запобіганні економічних злочинів. Інтерпол та Європол у запобіганні 

економічних злочинів. 

6. Сучасні проблеми України у запобіганні економічних злочинів: сучасні 

реалії при вступі до ЄС. 
 

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

напрацьовані під час заняття : уміння в малій групі та самостійно 

аналізувати систему запобігання економічних злочинів в країнах ЄС та місце 

Україні в ній; уміння систематизувати та аналізувати правові акти по 

запобіганню економічних злочинів в країнах ЄС; уміння самостійно визначати 

шляхи приведення національного законодавства по запобіганню економічних 

злочинів до міжнародних стандартів та стандартів ЄС; уміння самостійно та в 

групі  аналізувати міжнародну економічну злочинність та визначати адекватні 

шляхи її запобігання; знання та розуміння ролі міжнародних організацій по 

запобіганню економічних злочинів; вміння визначати недоліки в роботі ООН у 

запобіганні економічних злочинів; вміння самостійно аналізувати сучасні 

проблеми України у запобіганні економічних злочинів. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  
1. Проаналізувати сучасну систему запобігання економічних злочинів в країнах 

ЄС та місце Україні в ній.  

2. Проаналізувати правову основу запобігання економічних злочинів в країнах 

ЄС: недоліки та переваги.  

3. Визначити шляхи приведення національного законодавства по запобіганню 

економічних злочинів до міжнародних стандартів та стандартів ЄС. 

4. Визначити сучасні проблеми та шляхи подолання приведення законодавства 

України в частині запобігання економічним злочинам до стандартів ЄС.  

5. Проаналізувати міжнародну економічну злочинність та способи її 

запобігання, визначити сучасні проблеми України та світу. 

6. Визначити міжнародні організації по запобіганню економічних злочинів.  

7. Визначити роль ООН у запобіганні економічних злочинів. 
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8. Визначити роль Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних злочинів. 

9. Визначити сучасні проблеми України у запобіганні економічних злочинів: 

сучасні реалії при вступі до ЄС. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 10:  

1. Скласти схему сучасної системи запобігання економічних злочинів в країнах 

ЄС та Україні.  

2. Скласти перелік правових актів із запобігання економічних злочинів в 

країнах ЄС.  

3. Скласти перелік заходів на шляху приведення національного законодавства 

по запобіганню економічних злочинів до міжнародних стандартів та 

стандартів ЄС. 

4. Скласти таблицю сучасних проблем та шляхів їх подолання у приведенні 

законодавства України в частині запобігання економічним злочинам до 

стандартів ЄС.  

5. Скласти алгоритм аналізу міжнародної економічної злочинності. 

6. Скласти алгоритм запобігання міжнародної економічної злочинності. 

7. Скласти перелік способів запобігання міжнародної економічної злочинності. 

8. Скласти перелік міжнародних організацій по запобіганню економічних 

злочинів та їх функцій у даному напрямі діяльності.  

9. Скласти схему діяльності ООН у запобіганні економічних злочинів. 

10.  Скласти схему компетенцій Інтерполу та Європолу у запобіганні 

економічних злочинів. 

11. Скласти таблицю сучасних проблем України у запобіганні економічних 

злочинів та шляхів їх вирішення. 
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Меморандум Державна фіскальна служба, ООН; від 16.01.2018 р. 

19. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної 

політики України та Управлінням Організації Обєднаних Націй з наркотиків та 

злочинності: Меморандум Мінсоцполітики України, ООН від 06.07.2017 р. 

20. Угода між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування 

проектів (ЮНОПС): Угода, Кабінет Міністрів України, ООН від 22.11.2016 р. 

21. Лист-Угода між Державним агентством рибного господарства України і 

Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені 

Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту 

«Технічна допомога для ведення відповідного рибальства і сталої 

аквакультури»: Лист Держрибагентство України, ООН; від 25.10.2016 р. 

22. Паризька угода ООН від 12.12.2015 р.  

23. Протокол між Урядом України та Управлінням Верховного комісара 

ООН з прав людини про внесення змін до угоди між Урядом України та 

Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення 

короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні: 

Протокол Кабінет Міністрів України, ООН від 16.07.2015 р. 

24. Угода між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з 

прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з 

прав людини в Україні: Угода Кабінету Міністрів України, ООН від 31.07.2014 

р.  

25. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 

процедури повідомлень ООН: Протокол від 20.11.2014 р. 

26. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної 

організованої злочинності (укр/рос). Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної 

Асамблеї від 15.11.2000 р. Конвенцію ратифіковано із застереженнями і 

заявами Законом України № 1433-IV від 04.02.2004 р. 

27. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков. - А./ 

Док. НЦБ Интерпола в Украине: Пер. с англ. - 28 с.  

28. О праве международных договоров: Конвенция от 23.05.1969 г. // 

Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинні- стю та 

взаємна правова допомога: Зб. док. (укр. та рос. мовами). - К.: Юрінком, 1996. - 

Кн. 1. - С. 19–59. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

http://www.fineprint.com 14  

29. Принципы международного сотрудничества в отношении обнаруже- 

ния, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и 

преступлениях против человечества // Материалы Генеральной Ассамблеи 

ООН (2187-е Пленарное заседание, 1973 год). - Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1975.  
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30. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел незави- 

симых государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 года // 

Правові основи міжнародної діяльності МВС України. - К.: Вид-во МВС 

України, 1997. - Т. 2. - С. 68–73.  

31. Резолюция ООН о Международном сотрудничестве в области пред- 

упреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития // 

Материалы Генеральной Ассамблеи ООН (68-е Пленарное заседание, 1990 год). 

- Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1993.  

32. Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере 

обмена информацией от 3.08.1992 г. // Правові основи міжнародної діяльності 

МВС України. - К.: Вид-во МВС України, 1997. - Т. 2. - С. 73–74.  

33. Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых 

под стражу, от 17.02.1994 г. // Правові основи міжнародної діяльності МВС 

України. - К.: Вид-во МВС України, 1997. - Т. 2. - С. 109–116.  

34. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере 

борьбы с организованной преступностью от 17.02.1994 г. // Правові основи 

міжнародної діяльності МВС України. - К.: Вид-во МВС України, 1997. - Т. 2. - 

С. 100–106.  

35. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року (за зм. та доп.); 

36. Закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р. // 

ВВР України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.  

37. Закон України «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 

1994. - № 10. - Ст. 45.  

38. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» // Відомості 

Верховної Ради України. - 2014. - № 50-51. - Ст. 2057. (зі зм. та доп. станом на 

15.05.2018 р.). ВВР, 2018. - № 33. – Ст. 249. 

 

Інтернет-ресурси по всіх темах курсу: 

1. Офіційний cайт Верховної Ради України - www.zakon.rada.gov.ua 

2. Законопроекти України (сайт ВРУ) - www.zakon.gov.ua 

3. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України - 

www.kmu.gov.ua 

4. Офіційний cайт Верховного Суду України - www.scourt.gov.ua 

5. Офіційний сайт представництва Президента України - www.prezident.gov.ua 

6. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України - www.gdo.kiev.ua 

7. Офіційний cайт Національного банку України - www.bank.gov.ua 

8. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України - www.vru.gov.ua 

9. Офіційний cайт Третейської палати України - 

www.arbitrationchamber.org.ua 

10. Газета "Урядовий кур'єр"  - www.ukcc.com.ua 

11. Газета "Юридична практика" - www.practix.com 

12. Академія правових наук України - www.aprnu.kharkiv.org 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.arbitrationchamber.org.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.practix.com/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
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13. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана 

Франка - www.lawschool.lviv.ua 

14. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних технологій 

- www.ariu.berdyansk.net 

15. Юридичний факультет Київського національного економічного 

університету - www.uf-kneu.kiev.ua 

16. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх 

справ - www.naiau.kiev.ua 

17. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна - www.osvita.org.ua 

18. Бібліотека національного університету державної податкової служби 

України - www.library.ufei.ukrsat.com 

19. Юридичний факультет Запорізького національного університету - 

www.lib.profi.net.ua 

20. Вiсник державної служби України - www.guds.gov.ua 

21. Обговорення правових питань "LIGA ONLINE" - www.liga.kiev.ua 

22. Юридичний сайт "ЮРИСТ" - www.urist.com.ua 

23. Віртуальна Школа Права - www.lawschool.lviv.ua 

24. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua 

25. Національна Парламентська бібліотека України - www.nplu.kiev.ua 

26. Бібліотека ім. Лесі Українки - www.lucl.lucl.kiev.ua 

27. Бібліотека Верховної Ради України - www.rada.kiev.ua/library 

28. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - 

www.korolenko.kharkov.com 

29. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки - 

www.libr.rv.ua 

30. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва - 

www.library.vinnitsa.com 

31. Київська безплатна юридична консультація On-line - www.unic.com.ua 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття економічних злочинів.  

2. Економіка як об’єкт правової охорони.  

3. Економічна безпека та її забезпечення в Україні.  

4. Складові економічної безпеки.  

5. Сучасні виклики економічній безпеці України. 

6. Понятійний механізм правового захисту від економічних злочинів. 

7. Необхідність та межі правового захисту економіки та забезпечення 

економічної безпеки. 

8. Зміст економічних злочинів.  

9. Кримінально-правові ознаки економічних злочинів. 

10. Відмінність економічних злочинів від інших порушень у сфері фінансово-

економічних відносин. 

11. Загальна характеристика економічних злочинів в різних сферах економіки.  

http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.ariu.berdyansk.net/
http://www.uf-kneu.kiev.ua/
http://www.naiau.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.library.ufei.ukrsat.com/
http://www.lib.profi.net.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/bbs/
http://www.liga.kiev.ua/
http://urist.com.ua/
http://www.urist.com.ua/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.rada.kiev.ua/library
http://www.korolenko.kharkov.com/
http://www.libr.rv.ua/
http://www.library.vinnitsa.com/
http://www.unic.com.ua/
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12. Система економічних злочинів у різних сферах економіки.  

13. Види економічних злочинів у різних сферах економіки.  

14. Критерії класифікації економічних злочинів.  

15. Рівень економічних злочинів.  

16. Динаміка економічних злочинів.  

17. Структура економічних злочинів.  

18. Місце економічних злочинів в загальній структурі злочинності та 

економічної  злочинності.  

19. Взаємозв’язок рівня та структури економічних злочинів з іншими видами 

злочинів. 

20. Суспільна небезпечність, предмет та сучасні наслідки вчинення 

економічних злочинів.  

21. Види наслідків економічних злочинів.  

22. Проблема оцінки обсягу та розміру наслідків економічних злочинів.  

23. Сучасні проблеми правового визначення обсягу наслідків економічних 

злочинів правоохоронними органами. 

24. Сучасна система детермінант економічних злочинів та економічної 

злочинності.  

25. Причини економічних злочинів.  

26. Умови економічних злочинів.  

27. Інші фактори, що впливають на економічні злочини, їх рівень, динаміку та 

структуру. 

28. Сукупність явищ та процесів, що впливають на основні показники 

економічної злочинності в Україні.  

29. Вплив процесів глобалізації на економічну злочинність, рівень 

економічних злочинів в Україні. 

30. Поняття та ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини.  

31. Основні кримінально-правові ознаки особи, яка вчиняє економічні 

злочини.  

32. Основні кримінологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини.  

33. Основні психологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини. 

34. Зміна ознак особи, яка вчиняє економічні злочини.  

35. Основні фактори, що впливають на зміну ознак особи, яка вчиняє 

економічні злочини. 

36. Основні способи приховування економічних злочинів на рівні особистості. 

37. Особа як суб’єкт економічних злочинів.  

38. Правові наслідки вчинення злочинів у сфері підприємницької, банківської 

діяльності та у сфері оподаткування. 

39. Кримінально-правові засоби запобігання злочинів у сфері 

підприємницької, банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

40. Поняття та ознаки жертви економічного злочину.  

41. Основні психологічні ознаки жертви економічного злочину. 

42. Основні детермінанти, що впливають на формування жертви економічного 

злочину. 
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43. Правові наслідки визнання особи жертвою злочину у сфері 

підприємницької, банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

44. Кримінально-правовий захист жертви злочинів у сфері підприємницької, 

банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

45. Сучасна система дослідження економічних злочинів та економічної 

злочинності.  

46. Кримінологічні методи дослідження економічних злочинів.  

47. Рівні дослідження економічних злочинів.  

48. Дослідження економічних злочинів та економічної злочинності на рівні 

держави, регіону, окремого об’єкту та особи. 

49. Математичні методи дослідження економічних злочинів.  

50. Соціологічні методи дослідження економічних злочинів.  

51. Психологічні методи дослідження економічних злочинів. 

52. Якість та ефективність сучасних методів дослідження економічних 

злочинів. 

53. Прогнозування економічних злочинів.  

54. Види прогнозів та їх вірогідність. 

55. Планування діяльності із запобігання економічних злочинів.  

56. Плани запобігання економічних злочинів. 

57. Суб’єкти прогнозування та планування заходів запобігання економічних 

злочинів. 

58. Оцінка якості прогнозів економічних злочинів та ефективності планів 

запобігання економічних злочинів.  

59. Взаємозв’язок та взаємовплив загальних планів запобігання економічної 

злочинності та економічних злочинів в різних сферах діяльності: 

підприємницькій, банківській, у сфері оподаткування тощо. 

60. Система запобігання економічних злочинів в Україні.  

61. Правова основа запобігання злочинності та економічним злочинам в 

Україні. 

62. Сучасні система протидії економічним злочинам у світі.  

63. Суб’єкти протидії економічним злочинам. 

64. Профілактика економічних злочинів в Україні та світі. 

65. Сучасна термінологія в галузі протидії злочинності.  

66. Протидія економічним злочинам.  

67. Запобігання (попередження) економічних злочинів.  

68. Профілактика економічних злочинів. 

69. Суб’єкти протидії, запобігання, профілактики економічних злочинів.  

70. Роль та місце міжнародних правових актів у запобіганні економічних 

злочинів.  

71. Роль Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних злочинів. 

72. Сучасні   недоліки існуючої системи протидії економічним злочинам. 

73. Система запобігання економічних злочинів в країнах ЄС та місце Україні в 

ній.  

74. Правова основа запобігання економічних злочинів к раїнах ЄС.  
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75. Приведення національного законодавства по запобіганню економічних 

злочинів до міжнародних стандартів та стандартів ЄС.  

76. Міжнародна економічна злочинність та її запобігання. 

77. Міжнародні організації по запобіганню економічних злочинів. ООН у 

запобіганні економічних злочинів.  

78. Інтерпол та Європол у запобіганні економічних злочинів: функції та форми 

і методи діяльності. 

79. Сучасні проблеми України у запобіганні економічних злочинів. 

80. Сучасні шляхи подолання економічних злочинів в Україні: недоліки та 

переваги. 

 

 

 

 

 

 
Начальник  
навчально-методичного відділу             Юлія ТЮРЯ 

 


