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Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічні злочини» є 

формування фахово підготовлених високо освічених спеціалістів-економістів, 

які матимуть системне уявлення про ознаки, види злочинів, вчинюваних у сфері 

економіки, сучасні засоби їх запобігання, практичні навички роботи з науковим 

і законодавчим матеріалом, та здатність оцінювати події та явища суспільного 

життя з позиції закону і діяти у відповідності до його норм у разі виявлення 

причин та умов вчинення злочинів у сфері економіки, а також виховання 

високої правової та моральної культури, поваги до прав і свобод громадян, 

сумлінного ставлення до виконання професійного, службового і громадського 

обов’язку у сфері економіки та бізнесу. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є отримання 

теоретичних знань та опанування таких навчальних дисциплін, як «Логіка», 

«Теорія ймовірності і математична статистика», «Інформаційні системи та 

технології», «Мікроекономіка», «Статистика», «Економіка підприємства», 

«Фінанси», «Економетрія», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік та 

аудит», «Захист економіки кримінально-правовими засобами». Отримання 

теоретичних знань з вказаних дисциплін дозволить здобувачу вищої освіти 

зрозуміти поняття та ознаки правопорушення і злочину у сфері економічної 

діяльності, виявляти їх причини та умови у сфері підприємницької, банківської, 

службової діяльності, при протиправному використанні комп’ютерних мереж 

та систем, у сфері матеріально-технічного та інтендантського забезпечення 

військової служби. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Економічні злочини» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) сучасні ознаки та найбільш поширені сучасні причини та умови 

злочинів у сфері економіки;  

2) основні положення чинного Кримінального кодексу України в частині 

запобігання злочинів у сфері економічної діяльності України кримінально-

правовими та кримінологічними засобами; 

3) способи виявлення причин та умови економічних злочинів та їх 

усунення; 

вміти: 

1) за допомогою різних методів та засобів визначати конкретні причини 

та умови економічних злочинів, аналізувати статистичні дані, що їх 

характеризують; 

2) за допомогою аналізу відповідних документів виявляти конкретні 

причини та умови вчинення злочинів у сфері економіки в певній галузі, на 

підприємстві, в установі; 

3) виявляти осіб, які вчинили або готуються вчинити економічні злочини, 

виявляти їх кримінологічні та психологічні ознаки. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 3,0 кредити ECTS (90 годин).  
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Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Поняття та зміст економічних злочинів 

Поняття економічних злочинів. Економіка як об’єкт правової охорони. 

Економічна безпека та її забезпечення в Україні. Складові економічної безпеки. 

Сучасні виклики економічній безпеці України. 

Понятійний механізм правового захисту від економічних злочинів. 

Необхідність та межі правового захисту економіки та забезпечення 

економічної безпеки. 

Зміст економічних злочинів. Кримінально-правові ознаки економічних 

злочинів. Відмінність економічних злочинів від інших порушень у сфері 

фінансово-економічних відносин. 

 

ТЕМА 2. Загальна характеристика, система, види сучасних 

економічних злочинів та їх місце в структурі економічної злочинності 

Загальна характеристика економічних злочинів в різних сферах 

економіки. Система економічних злочинів у різних сферах економіки. Види 

економічних злочинів у різних сферах економіки.  

Критерії класифікації економічних злочинів. Рівень економічних 

злочинів. Динаміка економічних злочинів. Структура економічних злочинів. 

Місце економічних злочинів в загальній структурі злочинності та економічної  

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

видами злочинів. 

Суспільна небезпечність, предмет та сучасні наслідки вчинення 

економічних злочинів. Види наслідків економічних злочинів. Проблема оцінки 

обсягу та розміру наслідків економічних злочинів.  

Сучасні проблеми правового визначення обсягу наслідків економічних 

злочинів правоохоронними органами. 

 

ТЕМА 3. Сучасні причини та умови економічних злочинів 

Сучасна система детермінант економічних злочинів та економічної 

злочинності. Причини економічних злочинів. Умови економічних злочинів. 

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

структуру. 

Сукупність явищ та процесів, що впливають на основні показники 

економічної злочинності в Україні.  

Вплив процесів глобалізації на економічну злочинність, рівень 

економічних злочинів в Україні. 

 

ТЕМА 4. Кримінолого-психологічна характеристика особи, яка 

вчиняє економічні злочини 

Поняття та ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини. Основні 

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

психологічні ознаки особи, яка вчиняє економічні злочини. 

Зміна ознак особи, яка вчиняє економічні злочини. Основні фактори, що 

впливають на зміну ознак особи, яка вчиняє економічні злочини. 

Основні способи приховування економічних злочинів на рівні 

особистості. 

Особа як суб’єкт економічних злочинів.  

Правові наслідки вчинення злочинів у сфері підприємницької,банківської 

діяльності та у сфері оподаткування. 

Кримінально-правові засоби запобігання злочинів у сфері 

підприємницької,банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

 

ТЕМА 5. Характеристика жертви економічних злочинів  

Поняття та ознаки жертви економічного злочину. Основні психологічні 

ознаки жертви економічного злочину. 

Основні детермінанти, що впливають на формування жертви 

економічного злочину. 

Правові наслідки визнання особи жертвою злочину у сфері 

підприємницької, банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

Кримінально-правовий захист жертви злочинів у сфері підприємницької, 

банківської діяльності та у сфері оподаткування. 

 

ТЕМА 6. Сучасні методи дослідження економічних злочинів 

Сучасна система дослідження економічних злочинів та економічної 

злочинності. Кримінологічні методи дослідження економічних злочинів.  

Рівні дослідження економічних злочинів. Дослідження економічних 

злочинів та економічної злочинності на рівні держави, регіону, окремого 

об’єкту та особи. 

Математичні методи дослідження економічних злочинів. Соціологічні 

методи дослідження економічних злочинів. Психологічні методи дослідження 

економічних злочинів. 

Якість та ефективність сучасних методів дослідження економічних 

злочинів. 

 

ТЕМА 7. Прогнозування та планування заходів запобігання 

економічних злочинів 

Прогнозування економічних злочинів. Види прогнозів та їх вірогідність. 

Планування діяльності із запобігання економічних злочинів. Плани 

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 в різних 

сферах діяльності: підприємницькій, банківській, у сфері оподаткування тощо. 
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ТЕМА 8. Сучасна система та правова основа запобігання 

економічних злочинів 

Система запобігання економічних злочинів в Україні.  

Правова основа запобігання злочинності та економічним злочинам в 

Україні. 

Сучасні система протидії економічним злочинам у світі. Суб’єкти 

протидії економічним злочинам. 

 

ТЕМА 9. Профілактика економічних злочинів 

Профілактика економічних злочинів в Україні та світі. 

Сучасна термінологія в галузі протидії злочинності. Протидія 

економічним злочинам. Запобігання (попередження) економічних злочинів. 

Профілактика економічних злочинів. 

Суб’єкти протидії, запобігання, профілактики економічних злочинів.  

Роль та місце міжнародних правових актів у запобіганні економічних 

злочинів. Роль Інтерполу та Європолу у запобіганні економічних злочинів. 

Сучасні   недоліки існуючої системи протидії економічним злочинам. 

 

ТЕМА 10. Взаємодія України із зарубіжними країнами та країнами 

ЄС у запобіганні економічних злочинів  

Система запобігання економічних злочинів в країнах ЄС та місце Україні 

в ній.  

Правова основа запобігання економічних злочинів к раїнах ЄС. 

Приведення національного законодавства по запобіганню економічних 

злочинів до міжнародних стандартів та стандартів ЄС. Міжнародна економічна 

злочинність та її запобігання. 

Міжнародні організації по запобіганню економічних злочинів. ООН у 

запобіганні економічних злочинів. Інтерпол та Європол у запобіганні 

економічних злочинів. 

Сучасні проблеми України у запобіганні економічних злочинів. 

 

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 «Економічні злочини» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння по визначенню ознак злочинів у 
сфері економічної діяльності, їх видів, основних способів вчинення; 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, пов’язаних із самостійним визначенням 
основних сучасних кримінальних загроз в економіці України, критеріїв оцінки 
ефективності захисту економіки кримінально-правовими засобами, визначенню виду 
злочину у сфері економічної діяльності та його розташуванню в чинному 
Кримінальному кодексі України, вибору основних та додаткових засобів кримінально-
правового впливу на виновних у вчиненні злочинів осіб, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань якості сучасної правової оцінки економіки від 
кримінальних загроз, якості діяльності правоохоронних органів по захисту сфери 
економічної діяльності від кримінальних загроз, формулювання власних пропозицій та 
можливих законодавчих ініціатив у даному напрямі 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 по визначенню ознак злочинів у сфері 
економічної діяльності, їх видів, основних способів вчинення; 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, пов’язаних із самостійним визначенням основних сучасних 
кримінальних загроз в економіці України, критеріїв оцінки ефективності захисту 
економіки кримінально-правовими засобами, визначенню виду злочину у сфері 
економічної діяльності та його розташуванню в чинному Кримінальному кодексі 
України, вибору основних та додаткових засобів кримінально-правового впливу на 
виновних у вчиненні злочинів осіб, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань якості сучасної правової оцінки економіки від кримінальних загроз, якості 
діяльності правоохоронних органів по захисту сфери економічної діяльності від 
кримінальних загроз, формулювання законодавчих ініціатив у даному напрямі 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; відсутня самостійність мислення та 
чіткого формулювання відповідей на теоретичні питання по темі, практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, слабка здатність до аналізу та узагальнення 
навчального матеріалу, відсутня чіткість у відповідях та логічність у викладенні 
навчального матеріалу, 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 по визначенню ознак злочинів у 
сфері економічної діяльності, їх видів, основних способів вчинення сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, пов’язані з відсутністю логічного зв’язку між реаліями 
сучасного життя та основними положеннями кримінального закону, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання по визначенню ознак злочинів у сфері 
економічної діяльності, їх видів, основних способів вчинення, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 
володіє термінологічними апаратом навчальної дисципліни, не може самостійно 
відтворити навчальний матеріал, поданий на лекційних заняттях, вирішити елементарні 
практичні завдання по визначенню сучасних кримінальних загроз у сфері економічної 
діяльності в Україні та світі, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Для навчальної дисципліни «Економічні злочини» засобами діагностики 

знань (успішності навчання) виступають: 

- виконання курсової роботи; 

- складання заліку; 

- стандартизовані тести; 

- статистичні та аналітичні звіти; 

- презентації за результатами самостійного опанування навчального 

матеріалу або на задану тематику; 

- аналітичні узагальнення наукової літератури по темі; 

- студентські презентації та виступи на засіданнях наукового гуртка 

кафедри; 

- самостійна або у співавторстві підготовка наукової роботи, тез доповіді 

для участі в науково-практичних заходах кафедри, факультету, університету, 

інших установ та навчальних закладів (семінарів, круглих столів, конференцій, 

симпозіумів тощо). 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Економічні злочини» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса Наливайко 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ» 

 

Освітній ступінь бакалаврський    Спеціальність 051 «Економіка» 
   

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА Обсяг 3,0 кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет Соціально-психологічної освіти та управління 

 

Курс 2 Групи Б-ЕК-841, Б-ЕК-931 

 

№
 
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 та зміст економічних злочинів 6 2 2   4 

2 Загальна характеристика, система, види 

сучасних економічних злочинів та їх 

місце в структурі економічної 

злочинності 

8 4 2 2  4 

3 Сучасні причини та умови економічних 

злочинів  

10 6 2 2 2 4 

4 Кримінолого-психологічна 

характеристика особи, яка вчиняє 

економічні злочини 

12 6 2 2 2 6 

5 Характеристика жертви економічних 

злочинів 

6 2   2 4 
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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 

6 Сучасні методи дослідження 

економічних злочинів 

10 4 2 2  6 

7 Прогнозування та планування заходів 

запобігання економічних злочинів 

8 4 2  2 4 

8 Сучасна система та правова основа 

запобігання економічних злочинів 

12 8 4 2 2 4 

9 Профілактика економічних злочинів 10 4 2 2  6 

10 Взаємодія України із зарубіжними 

країнами та країнами ЄС у запобіганні 

економічних злочинів 

8 4 2  2 4 

 Разом за семестр 90 44 20 12 12 46 

 Форма підсумкового контролю залік 

 Разом за навчальний рік 90 44 20 12 12 46 

 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 «Економічні злочини» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса Наливайко 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ» 

 

Освітній ступінь бакалаврський    Спеціальність 051 «Економіка» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ЗАОЧНА Обсяг 3,0 кредитів ЄКТС (90 годин). 

  

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 2 Групи БЗ-ЕК-841, БЗ-ЕК-931 МС 

 

№
 
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 та зміст економічних злочинів 6 2 2   4 

2 Загальна характеристика, система, види 

сучасних економічних злочинів та їх 

місце в структурі економічної 

злочинності 

8 4 2 2  4 

3 Сучасні причини та умови економічних 

злочинів  

10 6 2 2 2 4 

4 Кримінолого-психологічна 

характеристика особи, яка вчиняє 

економічні злочини 

12 6 2 2 2 6 

5 Характеристика жертви економічних 

злочинів 

6 2   2 4 
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№
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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 

6 Сучасні методи дослідження 

економічних злочинів 

10 4 2 2  6 

7 Прогнозування та планування заходів 

запобігання економічних злочинів 

8 4 2  2 4 

8 Сучасна система та правова основа 

запобігання економічних злочинів 

12 8 4 2 2 4 

9 Профілактика економічних злочинів 10 4 2 2  6 

10 Взаємодія України із зарубіжними 

країнами та країнами ЄС у запобіганні 

економічних злочинів 

8 4 2  2 4 

 Разом за семестр 90 44 20 12 12 46 

 Форма підсумкового контролю залік 

 Разом за навчальний рік 90 44 20 12 12 46 

 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 «Економічні злочини» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ» 
 

 

Освітній ступінь бакалаврський    Спеціальність 051 «Економіка» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України від 28.06.1996 р. (зі зм. та доп.); 

- акти міжнародного права: 

1. Декларация принципов и программа действий ООН в области пред- 

упреждения преступности и уголовного правосудия // Материалы Генеральной 

Ассамблеи ООН (77-е Пленарное заседание, 1991 г.). - Нью-Йорк: Изд-во ООН, 

1993.  

2. Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини. 

Конференція високого рівня держав-учасниць Ради Європи організована за 

домогою турецького головування у Комітеті Міністрів Ради Європи, м. Ізмір, 

Туреччина, 26-27 квітня 2011 року. 

3. Рекомендация N Rec (2005) 10 Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам "Об "особых методах расследования" тяжких 

преступлений, в том числе террористических актов" (20 апреля 2005 года). 

неофициальный перевод. 

4. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту". 

УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р.  

5. Рекомендация N Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам "О сотрудничестве в области предупреждения 

преступлений" (24 сентября 2003 года). неофициальный перевод. 

6. Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) 

// Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію - К.: 

Школяр, 1999.  

7. Резолюция (97) 24 Комитета министров Совета Европы О двадцати 

принципах борьбы с коррупцией (принята Комитетом министров 6 ноября 1997 

года на 101-й сессии). 

8. Публічна заява FATF 24 червня 2011 року. 

9. Щодо надіслання в роботу тексту заяви Групи з розробки фінансових 

заходів протидії відмиванню коштів (FATF): Заява від 25.03.2010 

р., 18.02.2010 р. № 48-204/545-4527. 
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10. Щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму: Лист 

Національний банк, FATF; від 03.11.2009 р., 16.10.2009 р.№ 48-012/2417-20515. 

11. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей (FATF): Рекомендації FATF, Кабінет Міністрів 

України від 25.09.2003 р. 

12. Меморандум про взаєморозуміння між Державною фіскальною 

службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та 

Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об'єднаних Націй: 

Меморандум Державна фіскальна служба, ООН; від 16.01.2018 р. 

13. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної 

політики України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та 

злочинності: Меморандум Мінсоцполітики України, ООН від 06.07.2017 р. 

14. Угода між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування 

проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні: Угода, Кабінет 

Міністрів України, ООН від 22.11.2016 р. 

15. 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 відповідального рибальства і сталої 

аквакультури» в контексті програми ГКРС: Лист Держрибагентство 

України, ООН; від 25.10.2016 р. 

16. Паризька угода ООН від 12.12.2015 р. 

17. 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. 

18. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 

процедури повідомлень ООН: Протокол від 20.11.2014 р. 

19. Угода між Урядом України та Управлінням Верховного комісара 

ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії 

ООН з прав людини в Україні: Угода, Кабінет Міністрів України, ООН 

від 31.07.2014 р. 

20.  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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2417500-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2417500-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_002-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_002-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l60
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l60
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-14
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21. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков. - 

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

22. 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  

23. 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.  

24. 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.  

25. 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.  

26. 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.  

27.  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.  

28. 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.  

- закони: 

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

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

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

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

1994. - № 10. - Ст. 45.  

4. 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. 

- підзаконні акти: 

1. Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

“Про Національне Центральне Бюро Інтерполу”: Наказ МВС України № 194 від 

7 квітня 1993 р. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

http://www.fineprint.com 15  
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2. Про обробку та надсилання інформації до НЦБ Інтерполу в Україні: 

Наказ МВС України № 568.  

3. Про Національне Центральне Бюро Інтерполу: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 1993 р. № 220.  

4. Про затвердження Положення про здійснення фінансового 

моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне 

регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції 

України: Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 999/5. 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 р. за № 735/27180. 

5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 

травня 2015 року "Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в 

Україні": Указ Президента України від 16.06.2015 р. № 341/2015. 

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

Верховного): 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.06.2010 р. 

„Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”; 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання 

судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з 

питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” № 5 від 

29.06.1990 (із зм., внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду 

України № 3 від 04.06.93, № 12 від 03.12.1997 р.); 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. 

„Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”; 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 р. № 16 

„Про практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості”; 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 

“Про практику призначення судами кримінального покарання”;  

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 12 

„Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності”; 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. № 7 

„Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування”; 

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 

“Про судову практику у справах про необхідну оборону”; 

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 

“Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру”; 

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 

“Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не 

відбутої частини покарання більш м’яким”; 

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 

“Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду 
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України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення 

військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;  

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. № 4 

"Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи 

колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції постанови Пленуму від 3 

березня 2000 р. № 3); 

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1987 р. № 2 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в 

організаціях агропромислового комплексу” (Із зм., внесеними згідно з 

Постановами Пленуму Верховного Суду України № 3 від 04.06.1993 р., № 3 від 

13.01.95, N 12 від 03.12.97); 

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 5 

„Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи”; 

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10 

„Про судову практику в справах про злочини проти власності”; 

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1993 р. № 2 

„Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму 

відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із зм., внесеними згідно з 

Постановою Пленуму Верховного Суду України № 3 від 13.01.1995 р., № 12 від 

03.12.1997 р.); 

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 р. № 6 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут 

підроблених грошей чи цінних паперів” (Із зм., внесеними згідно з Постановою 

Пленуму Верховного Суду № 12 від 03.12.1997 р.); 

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.06.1999 р. № 10 

„Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві”; 

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 

“Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження 

зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами”;  

20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 

“Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”; 

21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004 р. № 9 

„Про деякі питання застосування судами України адміністративного та 

кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України 

від 22.05.2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; 

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 

“Про судову практику у справах про хабарництво”; 
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23. Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 

“Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи”; 

24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 

“Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за 

окремі злочини у сфері господарської діяльності”;  

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 

“Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень”;  

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 

“Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;  

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 

“Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх”;  

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15 

“Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”;  

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 

“Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти 

довкілля”; 

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. № 5 

„Про практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом”; 

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. № 8 

„Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних 

правил” (Із зм., внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 

України N 8 від 30.05.2008 р.); 

32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 13 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об'єднаннями”; 

33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 14 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі 

злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також 

про адміністративні правопорушення на транспорті”; 

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 р. № 10 

„Про судову практику в справах про хуліганство”; 

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 7 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини проти безпеки виробництва”. 

 

Підручники: 

1. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Бенківський та ін.: За 

ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с. 
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2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / 

Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.: Відп. ред. Контдратьєв 

Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002. – 

432 с. 

3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. 

вузів і фак. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів 

М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2001. – 368 с. 

4. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. освіти / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я.Тація. 

– К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 496 с. 

5. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. 

Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. 

6. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: 

Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 

7. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

8. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 

9. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, 

В.В. Кузнєцов, О.Ф. Шанько. – К. Вид. Паливода А.В. 2005 – 640 с. 

10. Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. Сучасне кримінальне 

право України: Курс лекцій. - К: Вид. ПАЛИВОДА Л В., 2С05. 

11. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с. 

12. Уголовное право Украины. Общая часть. Учебник / Отв. ред. 

Кондратьев Я.Ю. / Под ред. Клименко В.А., Мельника Н.И. – К.: Атика, 2002. – 

448 с. 

13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів. – К., Атака, 2004 – 448 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Киричко В. М. Практичний посібник з кримінального права України / 

В. М. Киричко. – Х. : ФІНН, 2010. – 720 с. 

2. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. 
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4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. 
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Юрайт, 2012. – 296 с. 
2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - 
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10.  Пономаренко Ю.А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві 

України (за результатами реформи 2011 р.) : наук. нарис. – Х. : Право, 2012. – 

80 с. 

11.  Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, 
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12.  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення 

інформаційного суспільства в Україні : монографія. – К. : Ред. журн. "Право 

України" ; Х. : Право, 2013. – 292 с. – (Академічні правові дослідження ; вип. 
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13.  Тюнин В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность 
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1. Авраменко О.В. Кримінально-правова кваліфікація злочинів, 
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правничий часопис. - Одеса, 2010. - № 1. - С. 195-199. 

2. Антипов В.В. Обставини, шо виключають можливість застосування 

певних видів покарань : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08; Національна академія 

внутрішніх справ України - провідна установа. - К., 2005 (Київ). - 20 с.  
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злочинність діяння : Автореферат дис. к.ю.н.: 12.00.08; Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України. - Харків, 2004 (Ірпінь). - 20 с. 
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7. Бельсон Я.М. Международная Организация Уголовной Полиции - 
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8. Беницький А.С. Форми злочинної організації // Вісник Луганського 
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правопорушень // Науковий вісник Львівського державного університету 
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16. Буртовой М.О., Крижановський О.М. Напрями попередження 

зловживань службовим становищем у сфері підприємницької діяльності // 

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та 

зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2017 

р.). – У 2-х ч. – Дніпро: ДДУВС, Ліра-ЛТД, 2017. – Ч. 1. – С. 162-164. 
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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 

 

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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