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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  4
нормативна 

Модулів – 1

Спеціальність
081 - Право

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
не передбачено

Семестр

Загальна кількість 
годин – 90/45

10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента - 3

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

магістр 

20 год. 8 год. 
Практичні, семінарські

20 год. 4 год. 
Лабораторні

 
Самостійна робота

80 год. 108 год.
Вид контролю

екзамен           екзамен

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  роботи
становить:

для денної форми навчання – 40/80
для заочної форми навчання – 12/108



2. Мета та завдання 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 з н а т и  :

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  у м і т и :  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

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. 

4. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин



Назви змістових
модулів і тем

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Організована та економічна злочинність

Тема 1. 
Організована 
злочинність: 
тіньова 
економіка, 
корупція, 
транснаціональн
а злочинність 
вступ до 
проблеми

16 4 4 8 4 4

Тема 2. 
Організована 
злочинність: 
ознаки, 
структура, 
різновид

12 2 2 8 5 1 4

Тема 3. 
Економічна 
злочинність як 
складова 
соціальної 
реальності

12 2 2 8 7 1 6

Разом за 
змістовим 
модулем 1

40 8 8 24 18 2 2 14

Змістовий модуль 2. Корупційна злочинність та антикорупційна політика
Тема 4. 
Організована 
корупційна 
злочинність як 
загроза 
національній 
безпеці Україні

9 2 2 5 5 1 4

Тема 5. Корупція 
та нова 
антикорупційна 
політика України

9 2 2 5 7 1 6

Тема 6. 16 2 4 10 9 1 8



Організація і 
діяльність 
суб’єктів по 
боротьбі з 
корупцією і 
організованою 
злочинністю
Тема 7. 
Міжнародне 
співробітництво 
у галузі боротьби
з корупцією та 
тіньовою 
економікою

16 4 2 10 6 1 5

Разом за 
змістовим 
модулем 2

50 1
0

1
0

30 27 2 2 23

Усього годин 120 20 20 80 120 8 4 108

5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин д/з

1 Організована  злочинність:  тіньова  економіка,  корупція,
транснаціональна злочинність вступ до проблеми

4/1

2 Організована злочинність: ознаки, структура, різновид 2
3 Економічна  злочинність  як  складова  соціальної

реальності
2/1

4 Організована  корупційна  злочинність  як  загроза
національній безпеці Україні

2

5 Корупція та нова антикорупційна політика України 2/1
6 Організація і діяльність суб’єктів по боротьбі з корупцією

і організованою злочинністю
4

7 Міжнародне  співробітництво  у  галузі  боротьби  з
корупцією та тіньовою економікою

2/1

Разом 18/4
                                                                                                         

6. Теми практичних  занять  
Не передбачено

7. Теми лабораторних занять
Не передбачено



8. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин д/з

1 Організована  злочинність:  тіньова  економіка,  корупція,
транснаціональна злочинність вступ до проблеми

8/4

2 Організована злочинність: ознаки, структура, різновид 8/4
3 Економічна  злочинність  як  складова  соціальної

реальності
8/6

4 Організована  корупційна  злочинність  як  загроза
національній безпеці Україні

5/4

5 Корупція та нова антикорупційна політика України 5/6
6 Організація  і  діяльність  суб’єктів  по  боротьбі  з

корупцією і організованою злочинністю
10/8

7 Міжнародне  співробітництво  у  галузі  боротьби  з
корупцією та тіньовою економікою

10/5

Разом 54/37

9. Індивідуальні завдання
Не передбачено

10. Методи навчання                                                                                          

Словесні -(лекція бесіда, дискусія)

Наочні - (демонстрація)

    Практичні  –  (самостійна  робота)  розв’язування творчих завдань;  аналіз

законодавчих  актів,  що  регулюють  діяльність  судових  та  правоохоронних

органів України; проведення тематичного опитування з питань теми або блоку;

синтезування  отриманих  знань  шляхом  вирішення  практичних  завдань;

проведення  власних  наукових  досліджень  студентами;  самостійне  вивчення

студентами  основних  проблемних  питань  правового  регулювання  з  обраної

проблеми, консультації з викладачем щодо обрання теми реферату та складання

плану, а також обговорення проблемних питань на індивідуальних заняттях.

Інтерактивні  –  (евристична  бесіда,  проблемна  лекція,  мозковий  штурм,

лекція-презентація, методи з використанням мультимедійних технологій та ін.)

11. Методи контролю



Процес вивчення навчальної дисципліни передбачає такі види контролю:

Поточний - за змістом він включає перевірку ступеня розуміння та засвоєння

студентом навчального матеріалу, умінь самостійно  опрацьовувати  нормативно-

правові  акти  та  навчально-методичну  літературу,  здатність  осмислити  зміст

вивчаємої  теми,  умінь  публічно  чи  письмово  представити  певний  матеріал,  а

також  пепевірку  завдань  самостійної  роботи;  розв’язання  завдань,  складання

процесуальних документів, розробка Програми попередження корупції

Тестовий метод;

Самоконтроль;

Самооцінка;

Підсумковий  -  здійснюється  у  формі  письмової  комплексної  контрольної

роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожен студент отримує індивідуальний

варіант контрольних завдань.



12.  Критерії оцінювання студента

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких : 

- 10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

- 20 балів – за індивідуальну роботу; 

- 30 балів  (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті); 

- 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні

роботи); 

- 20 балів – екзамен; 

Індивідуальна робота студентів передбачає:  участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Контрольну  роботу студенти  виконують  у  формі  тестів,  колоквіуму  або

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами,  які  були вже розглянуті   на

практичних заняттях. 

Реферати готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує з викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15-20 сторінок. 

Екзамен – це вид підсумкового контролю, засвоєння студентом теоретичного

та  практичного  матеріалу  з  навчальної  дисципліни,  що  проводиться  у  період

екзаменаційної сесії. 

У  разі  невиконання  студентом  якихось  завдань  поточного  модульного

контролю з об’єктивних причин він, має право з дозволу викладача відпрацювати

ці завдання. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82– 89 В

добре 
74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0 – 34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Авторський навчально-методичний комплекс
2. Нормативно-правові документи у друкованому та електронному вигляді
3. Ілюстровані матеріали
4. Макети кримінальних справ 



14. Рекомендована література
Базова

1. Багрій-Шахматов  Л.В.  Уголовно-правовые  и  криминологические

проблемы коррупции,  теневой  экономики  и  борьбы с  ними.  Учебное  пособие.

Одеса: Лат стар, 2001.- 530с.

2. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україхні у сучасний

період: монографія /О.Ю. Бусол. – К.: Ін Юре, 2014. – 564с.

3. Максимов С.В. Корупция и новая антикорупционная политика России.

М.: ЗАО, 2014. – 124с.

4. Криминология.  Учебник  для  юридических  вузов  /  Под  редакцией

проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова.- СПб.: Санкт-Петербург

академия  МВД России, 1998.

5. Корнієнко М.В.  Організована  злочинність  в  Україні:  сучасний стан,

кримінологічна характеристика,  заходи протидії.  – К.:  Фонд Юр науки, 2004. –

300с.

6. Лунеев  В.В.  Преступность  ХХ  века.  Мировые,  региональные  и

российские тенденции.  Предисловие академика Российской академии наук В.Н.

Кудрявцева .- М.: Издательство НОРМА, 1997.

7. Малкова Т. Еще раз о коррупции //Правда Украины.- 26 января 2006, -

С. 10-11.

8. Мельник  М.І.,  Редька  А.І.,  Хавронюк  М.І.  Науково-практичний

коментар Закону України „Про боротьбу з корупцією” / За ред. М.І. Мельника.- К.:

Атака, 2004.- 320с.

9. Науково-практичний  коментар  Закону  України  “Про  боротьбу  з

корупцією /За ред М.І. Мельника. - К.: Атака, 2004.- 320с.

10. Попович  В.М.  Тіньова  економіка  як  предмет  економічної

кримінології. Монографія. – К., 1998

11. Мельник М.І., Редька А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний

коментар Закону України „Про боротьбу з корупцією” / За ред. М.І. Мельника.- К.:

Атака, 2004.- 320с.



12. Мельник  Н.И.  «Попытка  номер  пять»  не  должна  стать

фальстартом // Зеркало недели.- 09.04.2005.

Допоміжна

1. Конвенція  Організації  Об’єднаних   Націй  проти  транснаціональної

організованої злочинності 15 листопада 2000 року. 

2. Про  Концепцію  подолання  корупції  в  Україні  "На  шляху  до

доброчесності"// Указ Президента України від 11 вересня 2006 року  N 742/2006

3. Конвенція  про  корупцію  у  контексті  кримінального  права  27  січня

1999 року. 

4. Конвенція   про корупцію у контексті  цивільного права 4 листопада

1999 року. 

5. Закон  України  "Про державну  службу"  від  16  грудня  1993  року №

3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України .- 1993.- № 52.- ст. 490.

6. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

від 26 січня 1993 року № 2939-ХІІ 

7. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Голос України. - 1997.- 17

квітня. 

8. Закон  України  „Про  ратифікацію  Додаткового  протоколу  до

Кримінальної  конвенції  про  боротьбу  з  корупцією”   від  18  жовтня  2006  //

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.498.

9. Законодавство України про боротьбу з корупцією // Серія „Правовий

лік без». - Харків, 2006.

10. Указ Президента України "Про Національну програму боротьби

з корупцією" від 10 квітня 1997 року № 319/97 

11. Указ  Президента  України  "Про  Комплексну  цільову  програму

боротьби з корупцією на 2001-2005 роки".

12. Указ Президента України „Про Концепцію подолання корупції в

Україні "На шляху до доброчесності" від 11 вересня 2006 року  N 742/2006.



13. Юзікова  Н.С. Програма  курсу  „Проблеми  боротьби   з

організованою  злочинністю,   корупцією  і   шляхи   запобігання  їм”

Дніпропетровськ, Вид-во Оксамит текс, 2004.- 24с

14. Юзікова  Н.С.  Кримінально-правові  проблеми  боротьби  з

організованою  злочинністю,  корупцією  та  тіньовою  економікою  (Навчально-

методичний комплекс). - Дніпропетровськ, Вид- во Оксамит текс, 2007.- 150с.

15. Лісова О.В., Юзікова Н.С. Методичні рекомендації до виконання

рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт. Дніпропетровськ, Вид-во

Оксамит текс, 2006.- 46с.

15. Інформаційні ресурси

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  cайтНаціонального  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.u
a

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
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. Карабіна

www.osvita.org.ua
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18.  Бібліотека  національного  університету
державної податкової служби України

www.library.ufei.ukrsat.com

20. Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua
21. Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua
22.  Обговорення  правових  питань  "LIGA
ONLINE"

www.liga.kiev.ua

23. Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua
24. Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua
25.  Національна   бібліотека  України  ім..  В.І.
Вернадського

www.nbuv.gov.ua

26.  Національна  Парламентська  бібліотека
України

www.nplu.kiev.ua
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