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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Реформування  усіх  сфер  життя,  яке  відбувається  після  проголошення

незалежності  України  потребує  подальшого  укріплення  економічних  рубежів,

соціальних, культурних, ідеологічних сфер життя. 

Саме  на  перехідному  етапі,  коли  нова  система  ще  остаточно  не

сформувалася  суспільна  небезпечність  злочинних  посягань  у  сфері  економіки

зростає.  Тому  зростає  необхідність  у  таких  умовах  чіткої,  узгодженої  праці

системи правових норм, з метою ефективної боротьби з корупцією та тіньовою

економікою. 

Значний  вклад  у  вирішення  цих  проблем  вносить  дисципліна

«Проблеми  боротьби   з   організованою  злочинністю,  корупцією  та  заходи  їх

попередження»,  яка  займає важливе місце у реалізації  освітньо – професійної

програми підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право».

Головною  метою дисципліни  «Проблеми  боротьби   з   організованою

злочинністю,  корупцією  та  заходи  їх  попередження»,  є  якісно  новий  рівень

підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право» на етапі становлення України

як правової держави.

Завдання  вивчення  курсу  «Проблеми  боротьби   з   організованою

злочинністю,  корупцією та  заходи їх попередження» полягає  у  тому, щоб дати

магістрам знання про правові та організаційні засади запобігання організованій

злочинності, корупції, та тіньовій економіці, виявлення та припинення її проявів,

захист  та  поновлення  законних  прав  та  інтересів  фізичних  і  юридичних  осіб,

усунення наслідків корупційних діянь.

Успішне  засвоєння  слухачами  навчальної  дисципліни  «Проблеми

боротьби  з  організованою злочинністю, корупцією та заходи їх попередження»

повинно базуватися на  глибокому знанні важливих інститутів та положень теорії

держави і права: сутність права, його принципи, система права та законодавства,



завдання  та  функції  держави за  сучасному  етапі,  дій  норм у  просторі,  у  часі,

поняття та ознаки правових норм, їх види і структура, застосування норм права,

правовідносини,  поняття  правопорушення  та  юридична  відповідальність,

кримінології:  поняття та  система злочинності,  умови та  причині  злочинності  в

Україні, системи судових та правоохоронних органів, адміністративного права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати  :

Знати  та   дотримуватись  норм  чинного  законодавства  та  Конституції

України, а також міжнародних пактів та угод. На підставі цього знання захищати

законні права та інтереси громадян і свої  власні. Також магістр повинен знати

основи  педагогічної  діяльності  та  методику  викладання;  методику  проведення

наукових досліджень.

Підготовлений фахівець повинен уміти : 

формулювати  власні  оцінки,  позиції  щодо  ставлення  до  минулого,

сучасного та майбутнього України; творчо підходити до складних, суперечливих

проблем сучасної  соціальної дійсності;  аналізувати сучасні проблеми розвитку

суспільства  і  виробляти  власну  життєву  позицію;  застосовувати  досягнення

національної  та  світової  культури  у  вирішенні  своїх  професійних  та  життєвих

завдань. Він зобов’язаний активно проводити в життя державну політику, володіти

високими громадянськими і моральними якостями, відповідально відноситися до

дорученої справи, захищати права людини і громадянина, інтереси держави

На вивчення дисципліни відводиться 120 години/4 кредитів ECTS.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Організована та економічна злочинність

Тема 1. Організована злочинність: тіньова економіка, корупція, 

транснаціональна злочинність вступ до проблеми. 

Поняття тіньової економіки та методи її аналізу. Законодавче та наукове 

визначення корупції. Склад корупційних діянь ( об’єкт корупції, суб’єкт корупції, 

об’єктивна та суб’єктивна сторона). Предмет і метод  правового регулювання 

кримінально-правових відносин у сфері економіки. Методи, які використовуються

при дослідженні проблеми боротьби з корупцією та тіньовою економікою: 

діалектичний, догматичний, історичний, порівняльного правознавства, 

социометричний, статистичний. 

Система  внутрішніх  національних  кримінально-правових  законів  та

міжнародно-правових  актів,  що  містять  норми  по  боротьбі  з  корупцією  та

тіньовою  економікою.  Законність  та  гуманізм.  Принцип  особистої

відповідальності.  Невідворотність та індивідуалізації  відповідальності.  Принцип

економії кримінальної репресії

Імплементація  міжнародно-правових  норм  у  боротьбі  з  корупцією  та

тіньовою економікою. Співвідношення норм міжнародного і національного права.

Корупція,  тіньова  економіка,  як  соціально-правове  явище.  Правовий

механізм боротьби з корупцією та тіньовою економікою.

Зв’язок  дисципліни з  іншими галузями права  :  кримінальним правом,

адміністративним правом,  кримінальним процесом,  кримінологією, філософією,

психологією та ін.

Тема 2. Організована злочинність: ознаки, структура, різновид.

Основні  характеристики   вітчизняної  організованої  злочинності:

проникнення  у  економічну  сферу  суспільства  та  заняття  легальним  бізнесом

(злиття організованої злочинності з легальними структурами держави). Суспільна

небезпека організованої  злочинності.



Ознаки  організованої  злочинності  та  її  відмінність  від  інших  видів

злочинності.  Структура  організованої  злочинності:  насильницькі  злочини,

злочини  у  сфері  економічної  діяльності,  податкові  злочини,    злочини  проти

правосуддя, злочини проти суспільної безпеки, злочини проти здоров’я, злочини

проти  громадської  безпеки  та  суспільної  моралі,  митні  злочини.  Витоки

отримання  злочинними  організаціями  прибутків:  незаконний  обіг  наркотичних

засобів, торгівля зброєю, торгівля людьми тощо. 

Види організованої злочинності за ступенем організації злочинних груп:

стійка група; злочинна група; злочинне угрупування (співтовариство) (ст. 28 КК

України).  

Причини  та  умови  організованої  злочинності.  Сприяння  ескалації

військових  конфліктів  та  глибокої  економічної,  політичної  кризи  держави

розвитку  організованої  злочинності.  Загроза  духовному  розвитку  нації  –

негативний наслідок організованої злочинності. Деградація суспільства. 

Організовані  злочинні  групи  (корумповані  відносини  з  інститутами

держави та суспільства).

Кримінологічна  характеристика  осіб,  які  скоюють  організовані  та

групові  злочини.  Соціально-демографічні,  кримінально-правові,  морально-

психологічні показники особистості. 

Проблема боротьби з організованою злочинністю корупцією та тіньовою

економікою на міжнародному, регіональному та національному рівнях. 

Загальний огляд міжнародних злочинних угрупувань у сфері економіки:

Північна та Південна Америка – "Ла Коза Ностра" (США), колумбійські картелі;

Європа – "Сицилійська мафія" (Італія),  "Корсиканський союз" ; Азія – "Тріади"

(Китай) та  "Якудза" (Японія).

Тема 3. Економічна злочинність як складова соціальної реальності.

Витоки  економічної  злочинності:  ознаки,  структура,  особливості.

Економічна злочинність як складова соціальної реальності.  Об’єкти економічної



злочинності.  Ознаки  економічної  злочинності.  Структура  економічної

злочинності.

Розмежування  між   організованою  та  економічною  злочинністю:  за

основою; за метою діяльності; за соціальним складом учасників.

Причини поглиблення тінізації економіки та умови, які цьому сприяють.

Тіньова економіка як джерело живлення організованої злочинності

Фактори,  що  впливають  на  рівень  злочинності  у  економічній  сфері:

політичні,  економічні,  соціальні,  правові.  Умови,  які  сприяють  економічній

злочинності.

Загальний  дефіцит  товарів  та  послуг  –  фундамент  для  корупції.  Ко-

мандно-адміністративні  методи  та  соціально  –  економічні  заходи  у  сучасних

умовах .

Значення дослідження особи, що вчиняє  злочини у сфері економіки для

розробки механізму боротьби з корупцією та тіньовою економікою. Підстави та

межі вивчення особи злочинця. Практичне значення вивчення особи злочинця для

судових та правоохоронних органів

Змістовий модуль 2 Корупційна злочинність та антикорупційна

політика.

Тема  4.  Організована  корупційна  злочинність  як  загроза

національній безпеці Україні. 

Поняття  організованої  корупційної  злочинності  та  проблеми

співвідношення.  Виокремлення корупційної злочинності   в  Україні  на основі  її

національної  особливості  (злочинність  кризового  типу).  Сприяння  корупційної

злочинності  поглибленню  економічної  та  політичної  кризи.  Співвідношення

корупції  та  організованої  злочинності  через  міжнародні  правові  документи.

Проблеми злиття чиновників і криміналу у період сьогодення (організована форма

корупції). 



Ознаки  організованої  корупційної  злочинності.  Суб’єкти  протидії

організованої  корупційної  злочинності.  Об’єкти  запобіжного  впливу  на

організовану корупційну злочинність.  

Корупційні  злочини  пов’язані  з  неправомірним  використанням

зловживанням  службовими  особами  органів  державних  влади  або  місцевого

самоврядування. Поняття терміну «корупційний злочин». 

Чинники  поширення  організованої  корупційної  злочинності.

Олігархізація  політичної  влади  як  одна  зі  специфічних  форм  організованої

корупційної злочинності.

Витоки та розповсюдження рейдерства в Україні як форми організованої

корупційної злочинності.

Тема 5. Корупція та нова антикорупційна політика України.

Поняття  та  види  корупції  у  міжнародному  та  українському

кримінальному праві. Види корупції закріплені у міжнародно-правових нормах та

принципах. 

Корупційні правопорушення закріплені у КК Україні (ст. 364 – 370 КК

України). 

Рівень, структура та динаміка отримання незаконної винагороди у сфері

надання публічних послуг.

Причини та умови корупції . Запобігання корупційним злочинам. 

Політичні  фактори корупції.  Соціально-економічні,  правові,  морально-

етичні фактори корупції.

Антикорупційна  політика  України.  Ефективність  державної

антикорупційної політики. Політичні заходи боротьби з корупцією.

Організаційно-правові  заходи  боротьби  з  корупцією  та  тіньовою

економікою.  Виховні  заходи.  Технічні  заходи.  Інформаційно-аналітичне

забезпечення боротьби з корупцією та пов’язаною з нею злочинністю.

Проблеми імплементації міжнародних кримінально-правових стандартів

боротьби з корупцією. 



Тема 6. Організація і діяльність суб’єктів по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю.

Координація  дій  Генеральної  прокуратури  України,  Міністерства

внутрішніх  справ  України,  Служби  безпеки  України,  Державного  митного

комітету  України,  Міністерства  економіки  України,  Міністерства  фінансів

України,  Фонду  державного  майна  України  у  боротьбі  з  корупцією  і

організованою злочинністю.

Організація та діяльність Ради з питань забезпечення реалізації в Україні

Порогової  програми  Корпорації  „Виклики  тисячоліття”  щодо  зниження  рівня

корупції. 

Організація і діяльність спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з 

корупцією і організованою злочинністю

Організація  боротьби  з  економічними  злочинами  в  банківській,

фінансовій та приватизаційній сферах, зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів

господарювання всіх форм власності.

Тема 7. Міжнародне співробітництво у галузі боротьби з корупцією 

та тіньовою економікою

Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у боротьбі з 

організованою злочинністю, корупцією та тіньовою економікою.

Зарубіжний  досвід  боротьби  зі  злочинністю  у  сфері  економіки.

Взаємодія  правоохоронних  органів  України,  Росії  та  інших  держав  СНД  у

боротьбі з корупцією та пов’язаною з нею злочинністю.

Європейські держави у боротьбі з корупцією та тіньовою економікою.

Шляхи вдосконалення співробітництва з державами учасницями ОБСЄ у

боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Дослідження стану попередження стану боротьби з корупцію у світі 
міжнародною організаціює  Transparency International.
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