
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Навчально-науковий інститут права 

Кафедра правових природоохоронних дисциплін 

 

 

07-05-21М 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до практичних занять 

 

 з навчальної дисципліни  

«ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЗЛОЧИННІСТЮ» 

 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  

за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна 

діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 

денної та заочної форми навчання 

 

 

Рекомендовано  

науково-методичною радою  

з якості ННІ права  

Протокол № 2 від 11.09.2020 р. 

 

 

 

Рівне – 2020 



 

2 
 

Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з 

організованою злочинністю» для здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 

програмою 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання 

[Електронне видання] / Гвоздецький В. Д., Ляш А. О., 

Садовнік В. П. –  Рівне : НУВГП, 2020. – 28 с. 

 

Укладачі: Гвоздецький В. Д., доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри правових природоохоронних 

дисциплін; Ляш А. О., кандидат юридичних наук, професор, 

професор кафедри відновного правосуддя та приватної 

детективної діяльності; Садовнік В. П., старший викладач 

кафедри правових природоохоронних дисциплін. 

 

Відповідальний за випуск: Мельничук Ю. І., завідувач 

кафедри правових природоохоронних дисциплін. 

 

 

 

Керівник  групи  

забезпечення спеціальності                                     Цимбалюк В. І. 

 

 

 

 

 

© Гвоздецький В. Д.,  

Ляш А. О.,   

Садовнік В. П., 2020 

© НУВГП, 2020 



 

3 
 

ЗМІСТ 

Передмова 4 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура  

1.1. Опис навчальної дисципліни 5 

1.2. Тематика практичних занять 6 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 7 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 7 

2. Плани практичних занять 9 

3. Самостійна робота студентів 13 

4. Рекомендована література 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Передмова 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни 

«Проблеми боротьби з організованою злочинністю». 

Запропоновані методичні вказівки допоможуть Вам 

зорієнтуватись під час підготовки до практичних занять, 

організувати самостійну роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з 

організованою злочинністю» з іншими дисциплінами робочого 

плану, які передують її вивченню та які спираються на її 

вивчення, представленні наступною схемою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проблеми боротьби з організованою 

злочинністю» 

«Криміналістика» 
«Кримінально-виконавче 

право» 

«Кримінальне право» 
«Кримінально-

процесуальне право» 

                    

«Кримінологія» 
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1. Опис навчальної дисципліни та її структура 
 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

Метою викладання курсу «Проблеми боротьби з 

організованою злочинністю» є формування науково 

обґрунтованих уявлень про сучасний стан організованої 

злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і 

фактори, що її обумовлюють, про особистість злочинця, а також 

про систему заходів боротьби зі організованою злочинністю; 

прищеплення навичок самостійного комплексного аналізу 

кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації 

заходів протидії організованій злочинності. 

Вивчення курсу «Проблеми боротьби з організованою 

злочинністю» також має своєю метою опанування студентами 

правових основ боротьби з організованою злочинністю в 

сучасних умовах та організаційних основ протидії організованій 

злочинності, міжнародного досвіду побудови та функціонування 

спеціалізованих органів з протидії організованій злочинній 

діяльності, формування правової свідомості та культури 

студентів. 

Завдання дисципліни полягає у забезпеченні 

поглибленої підготовки магістрів кримінально-правової 

спеціалізації, пов'язаної із опануванням проблем протидії 

організованій злочинності в Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

Знати: 

 особливості організованої злочинності як суспільного 

явища та види злочинності; 

 причини та умови організованої злочинності; 

 структуру організованої злочинної діяльності; 

 тенденції розвитку злочинності у сучасній Україні; 

 специфіку організованої злочинної діяльності як її 

прояву;  

 види та особливості злочинних угрупувань; 
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 специфіку та функції кожної окремої ланки злочинного 

угрупування; 

 правове регулювання протидії організованій злочинній 

діяльності у чинному кримінальному, кримінальному 

процесуальному законодавстві; 

 організаційні, кримінальні процесуальні, 

криміналістичні та ін. засоби боротьби з організованою 

злочинністю. 

Вміти: 

 вирізняти окремі форми організованої злочинної 

діяльності, відмежовувати їх від інших форм спільного 

вчинення злочину; 

 виділяти форми участі окремих осіб в організованій 

злочинній діяльності; 

 тлумачити норми кримінального, кримінального 

процесуального права, що регулюють форми участі окремих 

осіб в організованій злочинній діяльності та виявляти їх вади; 

 обгрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

кримінального, кримінального процесуального законодавства у 

напряму протидії організованій злочинності. 

 

1.2 Тематика практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Модуль 1 

1 Організована злочинність, як соціальне явище 

2 Протидія транснаціональній організованій 

злочинності в Україні 

3 Правові та організаційні основи боротьби з 

організованою злочинністю в сучасних умовах   

4 Міжнародний досвід побудови та функціонування 

спеціалізованих органів з протидії високопосадовій 

злочинності 

5 Криміналістична характеристика організованої 

злочинної діяльності 

6 Розслідування вбивств, що вчиняються 

організованими злочинними групами 
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Модуль 2 

7 Розслідування терористичних актів, які вчиняються 

організованими злочинними формуваннями 

8 Організаційні і тактичні основи розслідування 

злочинів, вчинених організованими злочинними 

групами 

9 Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, 

що вчиняються організованими злочинними групами 

10 Організаційно-правові засади запобігання і протидії 

корупції в Україні 

11 Організована економічна злочинність: сутність, 

ознаки та заходи протидії 

12 Виявлення і розслідування контрабанди наркотичних 

засобів, що вчиняються організованими злочинними 

групами 

 

1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики 
При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед,  

знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні слідчі 

ситуації, висувати версії, планувати хід розслідування окремих 

видів злочинів 
1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з 

організованою злочинністю» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної 

роботи, передбачених робочою програмою навчальної 

дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 
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- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться 

у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами 

оцінювання є:  

● аналіз усних відповідей;  

● виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 

аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 

вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Кількість набраних балів 

студентом 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів 
Добре 

74-81 балів 

64-73 балів 
Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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2. Плани практичних завдань 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика 

організованої злочинності 

 

Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище 

Виникнення  організованих злочинних груп: історико-

правовий аспект 

План 

1. Поняття організованої злочинності. 

2. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, 

економічний, соціальний та інші аспекти. 

3. Соціальні передумови розвитку організованої злочинності у 

сучасній Україні. 

4. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в 

Україні. 

5. Адміністративно-правовий механізм протидії організованій 

злочинності 

 

Тема 2. Протидія транснаціональній організованій 

злочинності в Україні 

План 

1. Визначення поняття транснаціональної організованої 

злочинності. 

2. Транснаціональна організована злочинність в Україні: 

поняття сутність та характеристика. 

3. Основні напрями злочинної діяльності транснаціональних 

організованих злочинних угруповань в Україні. 

4. Організаційні основи протидії транснаціональній 

організованій злочинності в Україні. 

 

           Тема 3. Правові та організаційні основи боротьби з 

організованою злочинністю в сучасних умовах  

План  

1. Правові основи боротьби з організованою злочинністю в 

сучасних умовах. 
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2. Основні положення Закону України «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю». 

3. Організаційні основи боротьби з організованою злочинністю 

в сучасних умовах. 

4. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції 

України: питання статусу, функцій, створення ефективної 

системи критеріїв оцінки результативності діяльності 

Департаменту та його територіальних підрозділів, взаємодії з 

іншими правоохоронними органами та інститутами державної 

влади, взаємовідносин із міжнародними інституціями та ін. 

5. Теоретичні питання державної правової політики у сфері 

боротьби зі злочинністю. 

 

           Тема 4. Міжнародний досвід побудови та 

функціонування спеціалізованих органів з протидії 

високопосадовій злочинності  

План 

1. Правові акти Європейського Союзу, які регулюють діяльність 

із розслідування злочинів, що посягають на правовий порядок 

кількох країн – учасниць Європейського Союзу. 

2. Європейське поліцейське відомство – Європол у протидії 

злочинності в країнах – учасницях Європейського Союзу. 

3. Служба по боротьбі з найбільш небезпечною організованою 

злочинністю SOCA (Serious Organised Crime Agency) Великої 

Британії. 

4. Центральне бюро розслідування Республіки Польща. 

5. Органи розслідування злочинів Федеративної республіки 

Німеччина (ФРН). 

6. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) – провідний слідчий 

орган федерального уряду в системі Міністерства юстиції США. 

 

         Тема 5. Криміналістична характеристика організованої 

злочинної діяльності 

План 

1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами. 
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2. Виявлення ознак злочину, вчиненого організованою 

злочинною групою. 

3. Способи приховування злочинів, вчинених організованою 

злочинною групою. 

 

Тема 6. Розслідування вбивств, що вчиняються 

організованими злочинними групами 

План 

1. Криміналістична класифікація вбивств, що вчиняються 

організованими злочинними групами чи злочинними 

організаціями. 

2. Криміналістична характеристика вбивств, що вчиняються 

організованими злочинними групами чи злочинними 

організаціями.  

3. Особливості тактики провадження початкових слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Змістовний модуль 2. Особливості розслідування злочинів 

вчиненими організованими злочинними групами 

 

      Тема 7. Розслідування терористичних актів, які 

вчиняються організованими злочинними формуваннями 

План 

1. Поняття тероризму. Види терористичних актів. 

2. Криміналістична характеристика терористичних актів. 

3. Типові криміналістичні ситуації під час розслідування 

терористичних актів, що вчиняються організованими 

злочинними формуваннями. 

4. Першочергові слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії під час розслідування терористичних актів, що 

вчиняються організованими злочинними формуваннями. 

 

Тема 8. Організаційні і тактичні основи розслідування 

злочинів, вчинених організованими злочинними групами 

План 

1. Версії і планування розслідування злочинів, вчинених 

організованими злочинними групами. 
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2. Особливості огляду місця події у разі вчинення злочинів 

організованими злочинними групами. 

3. Допит як спосіб одержання інформації про організовану 

злочинну групу. 

4. Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових дій) у разі вчинення злочинів 

організованими злочинними групами. 

        

 Тема 9. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, 

що вчиняються організованими злочинними групами. 

План 

1. Сутність протидії розслідуванню. 

2. Форми протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами. 

3. Корупційні механізми протидії розслідуванню. 

4. Тактичні основи усунення протидії розслідуванню злочинів, 

що вчиняються організованими групами. 

 

Тема 10. Організаційно-правові засади запобігання і протидії 

корупції в Україні 

План 

1. Правові засади запобігання і протидії корупції в Україні. 

2. Організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні 

3. Державні органи, уповноважені протидіяти корупції в 

Україні.  

4. Особливості державної політики протидії корупції в Україні. 

 

Тема 11. Організована економічна злочинність: сутність, 

ознаки та заходи протидії 

План  

1. Сутність та основні ознаки організованої економічної 

злочинності.       

2. Нормативно-правові аспекти протидії організованій 

економічній злочинності в Україні. 

3. Кримінологічна характеристика сучасних форм проявів 

організованої економічної злочинності. 
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4. Динаміка розвитку організованої економічної злочинності в 

Україні. 

5. Заходи протидії організованій економічній злочинності в 

Україні. 

6. Транснаціональна організована злочинність у сфері 

економіки: поняття, зміст та заходи протидії. 

 

Тема 12. Виявлення і розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, що вчиняються організованими 

злочинними групами  

План 

1. Загальна характеристика організованих злочинних груп, що 

вчиняють контрабанду наркотичних засобів у сфері сучасних 

тенденцій наркобізнесу. 

2. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних 

засобів, що вчиняються організованими злочинними групами.  

3. Організація виявлення контрабанди наркотичних засобів, що 

вчиняються організованими злочинними групами.  

4. Особливості методики розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, що вчиняються організованими 

злочинними групами. 

 

3. Самостійна робота студентів 

  Самостійна робота є однією із складових навчального 

процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При 

цьому студент є активним учасником навчального процесу, 

набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку 

інформації, прийняття рішень. Правильна організація 

самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати 

навчання, підвищити ефективність навчального процесу в 

цілому. 

         Одним із видів самостійної роботи є опрацювання 

лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, 

засвоєння її основних моментів. При цьому не варто дослівно 

записувати за лектором, а  своїми словами фіксувати 

найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення.  
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      Самостійна робота є важливим засобом засвоєння 

слухачами навчального матеріалу. Вона передбачає 

опрацювання наукових праць, підручників, навчальних і 

методичних посібників, вивчення та ознайомлення з 

положеннями законодавчих та нормативних актів. 

     Формами самостійної роботи студентів є:  

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 

літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної 

дисципліни;  

- підготовка до практичних (семінарських занять), виконання 

завдань по темах практичних занять;  

- підготовка письмових відповідей на питання для 

самопідготовки;  

- робота в інформаційних мережах;  

- вибір теми, складання плану та написання реферативної 

роботи; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення.  

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне 

виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми 

пошукової, дослідної роботи. 

Викладач систематично контролює самостійну роботу 

студентів: перевіряє конспекти, виконання індивідуальних 

творчих завдань, надає необхідну допомогу для активізації 

навчальної діяльності студентів.  

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, 

поточного модульного контролю знань, перевірки письмових 

відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів.  

Перелік тем для рефератів 
1. Суспільна небезпека організованої злочинності. 

2. Ознаки організованої злочинності та її відмінність від інших 

видів злочинності. 

3. Структура організованої злочинності : насильницькі злочини, 

злочини у сфері економічної діяльності, податкові злочини, 

злочини проти правосуддя, злочини проти суспільної безпеки, 

злочини проти здоров’я, 
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злочини проти громадської безпеки та суспільної моралі, митні 

злочини. 

4. Витоки отримання злочинними організаціями прибутків: 

незаконний обіг наркотичних засобів, торгівля зброєю, торгівля 

людьми тощо. 

5. Види організованої злочинності за ступенем організації 

злочинних груп : стійка група; злочинна група; злочинне 

угрупування (співтовариство) (ст. 28 Кримінального кодексу 

України). 

6. Основні характеристики вітчизняної організованої 

злочинності: проникнення у економічну сферу суспільства та 

заняття легальним бізнесом (злиття організованої злочинності з 

легальними структурами держави). 

7. Загроза духовному розвитку нації – негативний наслідок 

організованої злочинності. Деградація суспільства. 

8. Організовані злочинні групи (корумповані відносини з 

інститутами держави та суспільства). 

9. Причини й умови організованої злочинності. 

10. Кримінологічна характеристика осіб, які скоюють 

організовані та групові злочини. 

11. Проблема боротьби з організованою злочинністю корупцією 

та тіньовою економікою на міжнародному, регіональному та 

національному рівнях. 

12. Сприяння ескалації військових конфліктів і глибокої 

економічної, політичної кризи держави розвитку організованої 

злочинності. 

13. Соціально-демографічні, кримінально-правові, морально-

психологічні показники особистості. 

14. 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). 

15. Поняття тіньової економіки та методи її аналізу. 

16. Законодавче та наукове визначення корупції. 

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

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

правових відносин у сфері економіки. 

19. Зв’язок дисципліни з іншими галузями права : кримінальним 

правом, адміністративним правом, кримінальним процесом, 

кримінологією, філософією, психологією й ін 

20. Законність і гуманізм. 

21. Принцип особистої відповідальності. 

22. Невідворотність та індивідуалізації відповідальності. 

23. Імплементація міжнародно-правових норм у боротьбі з 

корупцією та тіньовою економікою. 

24. Співвідношення норм міжнародного та національного права. 

25. Принцип економії кримінальної репресії. 

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

27. Правовий механізм боротьби з корупцією та тіньовою 

економікою. 

28. Об’єкти економічної злочинності. 

29. Ознаки економічної злочинності. 

30. Структура економічної злочинності. 

31. Розмежування між організованою й економічною 

злочинністю: за основою; за метою діяльності; за соціальним 

складом учасників. 

32. Тіньова економіка як джерело живлення організованої 

злочинності 

33. Загальний дефіцит товарів та послуг – фундамент для 

корупції. 

34. Значення дослідження особи, що вчиняє злочини у сфері 

економіки для розробки механізму боротьби з корупцією та 

тіньовою економікою. 

35. Фактори, що впливають на рівень злочинності у економічній 

сфері: політичні, економічні, соціальні, правові. 

36. Умови, які сприяють економічній злочинності. 

37. Підстави та межі вивчення особи злочинця. 

38. Ознаки організованої корупційної злочинності. 

39. Виокремлення корупційної злочинності в Україні на основі її 

національної особливості (злочинність кризового типу). 

40. Суб’єкти протидії організованої корупційної злочинності. 
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41. Об’єкти запобіжного впливу на організовану  корупційну 

злочинність. 

42. Сприяння корупційної злочинності поглибленню 

економічної та політичної кризи. 

43. Поняття терміну «корупційний злочин». 

44. Витоки та розповсюдження рейдерства в Україні як форми 

організованої корупційної злочинності. 

45. Чинники поширення організованої корупційної злочинності. 

46. Олігархізація політичної влади як одна зі специфічних форм 

організованої корупційної злочинності. 

47. Співвідношення корупції та організованої злочинності через 

міжнародні правові документи. 

48. Поняття та види корупції у міжнародному й українському 

кримінальному праві. 

49. Види корупції закріплені у міжнародно-правових нормах і 

принципах. 

50. Причини й умови корупції. 

51. Рівень, структура та динаміка отримання незаконної 

винагороди у сфері надання публічних послуг. 

52. Запобігання корупційним злочинам. 

53. Організаційно-правові заходи боротьби з корупцією та 

тіньовою економікою. 

54. Виховні заходи. 

55. Технічні заходи. 

56. Корупційні правопорушення закріплені у Кримінальному 

кодексі Україні (ст. 364 – 370 КК України). 

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

морально-етичні фактори корупції. 

58. Антикорупційна політика України. Ефективність державної 

антикорупційної політики. Політичні заходи боротьби з 

корупцією. 

59. Організація та діяльність Ради з питань забезпечення 

реалізації в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики 

тисячоліття» щодо зниження рівня корупції. 

60. Європейські держави у боротьбі з корупцією та тіньовою 

економікою. 
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61. Шляхи вдосконалення співробітництва з державами 

учасницями ОБСЄ у боротьбі з організованою злочинністю та 

корупцією. 
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