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Передмова 

Шановні студенти! 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Проблеми 

боротьби з організованою злочинністю». Пропоновані методичні 

вказівки допоможуть вам зорієнтуватись  при підготовці 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. 

 
 

 

  Метою навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з 

організованою злочинністю» є засвоєння  студентами системи 

знань щодо проявів, тенденцій розвитку, суспільної небезпеки, 

причин та засобів боротьби з організованою злочинністю в 

Україні. 

Вивчення курсу «Проблеми боротьби з організованою 

злочинністю» також має своєю метою  опанування студентами 

основних положень  законодавства, яке регламентує порядок 

протидії організованій злочинності, формування правової 

свідомості та культури студентів.  

«Проблеми боротьби з організованою злочинністю» 

«Кримінальне право» «Кримінально – 

процесуальне право» 

«Криміналістика» «Кримінально – 

виконавче право» 
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 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 

виду 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; 

- специфіку та функції кожної окремої ланки злочинного 

угрупування; 

- проблеми регламентації протидії зазначеній діяльності у 

чинному кримінальному законодавстві; 

- організаційні та кримінально-процесуальні проблеми 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 права, що  регламентують 

форми участі окремих осіб в організованій злочинній діяльності та 

виявляти їх вади;  

- обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення кримінального  

законодавства у напряму протидії організованій злочинності. 
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1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

в тому числі 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ц
ій

 

П
р
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х 

Ін
ди

в
ід

уа
л

ьн
и

х 

С
ам

ос
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи боротьби з 

організованою злочинністю 

Тема 1. Організована 

злочинність, як соціальне явище 

та вид злочинності: загальна 

характеристика.  

 2 1 - 10 

Тема 2. Причини та умови 

організованої злочинності. 

 2 1 - 10 

Тема 3. Організована злочинна 

діяльність як прояв організованої 

злочинності. 

 2 2 - 5 

Тема 4. Кримінально-правові 

засади боротьби з проявами 

організованої злочинної 

діяльності. 

 2 2 - 5 

Тема 5. Поняття та особливості 

організованого злочинного 

угруповання. 

 4 2 - 10 

Разом змістовий модуль 1.  12 7 - 40 

Змістовний модуль 2. Попередження та проблеми боротьби з 
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організованою злочинністю. 

Тема 6. Види організованих 

злочинних угруповань. 

 2 2 - 8 

Тема 7. Попередження 

організованої злочинності. 

 2 2 - 8 

Тема 8. Проблеми кримінально-

правового забезпечення боротьби 

з організованою злочинністю. 

 2 2 - 8 

Тема 9. Кримінально-процесуальні 

засади боротьби з організованою 

злочинною діяльністю. 

 2 2 - 8 

Тема 10. Наукове, кадрове, 

інформаційне, технічне фінансове 

забезпечення боротьби з 

організованою злочинністю. 

 2 1 - 8 

Тема 11. Кримінологічні проблеми 

протидії корупції. 

 2 1 - 4 

Разом змістовий модуль 2.  12 10 - 44 

Всього годин  126 24 18 - 84 

 

 

1.2. Тематика практичних занять 

Назва теми К-сть 

годин 

1  Організована злочинність, як соціальне явище та 

вид злочинності: загальна характеристика.  

1 

2. Причини та умови організованої злочинності. 1 

3. Організована злочинна діяльність як прояв 

організованої злочинності. 

2 

4. Кримінально-правові засади боротьби з проявами 

організованої злочинної діяльності. 

2 

5. Поняття та особливості організованого злочинного 

угруповання. 

2 

6. Види організованих злочинних угруповань. 2 

7. Попередження організованої злочинності. 2 
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8. Проблеми кримінально-правового забезпечення 

боротьби з організованою злочинністю. 

2 

9. Кримінально-процесуальні засади боротьби з 

організованою злочинною діяльністю. 

2 

10. Наукове, кадрове, інформаційне, технічне 

фінансове забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю. 

1 

11.  Кримінологічні проблеми протидії корупції. 1 

 Всього 18  

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента на лекціях; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі у  обговоренні 

проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

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 поставлені питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
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Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 100 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. 

 

Національна шкала оцінювання 

 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів  

Зараховано 
82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів Незараховано з можливістю 

повторного складання  

1-34 балів Незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище та вид 

злочинності: загальна характеристика 

План заняття 
1. Поняття організованої злочинності. 

3. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, 

економічний, соціальний та інші аспекти. 

4. Соціальні передумови розвитку організованої злочинності у 

сучасній Україні. 

5. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в 

Україні.  

Література [2, 3, 13, 17, 23] 

Контрольні питання: 
1. Що таке суспільна небезпека? 

2. Дайте визначення категорії «організована злочинність». 

3. Проаналізуйте сучасний стан боротьби з організованою 

злочинністю в Україні. 

4. В чому полягає соціальний аспект організованої злочинності? 

5. Наведіть характерні особливості організованої злочинності. 

 

Тема 2. Причини та умови організованої злочинності 
План заняття 

1. Історичні передумови виникнення та розвитку організованої 

злочинності на території Радянського Союзу та сучасної України. 

2. Організована злочинність як “пік” розвитку злочинності в 

країні, її зв’язок з професійною, рецидивною, груповою та 

корисливою злочинністю. 

3. Недоліки у проведенні політичних та економічних реформ в 

Україні та організована злочинність. 
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4. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком 

організованої злочинності. Тіньова економічна діяльність як 

основа розвитку організованої злочинності. 

5. Системний зв'язок організованої злочинності та корупції. 

6. Організована злочинність і влада. Недоліки у функціонуванні 

системи суб'єктів у попередженні злочинів та інших 

правопорушень як фактор розвитку організованої злочинності. 

7. Проблеми створення законодавства незалежної української 

держави та організована злочинність. 

Література [12, 14, 20, 30, 38] 

Контрольні питання: 

1. Що таке рецидивна та групова організована злочинність? 

2. В чому полягає взаємозв’язок організованої злочинності та 

корупції? 

3. Чи можна вважати неякісне законодавство передумовою для 

розвитку організованої злочинності? 

4. В чому полягає взаємозв’язок економіки та рівень організованої 

злочинності? 

5. Що таке корислива та групова злочинність? 

6. Проаналізуйте недоліки у функціонуванні системи органів по 

протидії організованій злочинності. 

 

Тема 3. Організована злочинна діяльність як прояв 

організованої злочинності 
План заняття 

1. Поняття організованої злочинної діяльності. 

2. Організована злочинна діяльність та окремий злочин, їх 

співвідношення. 

3. Структура організованої злочинної діяльності. Поняття базового, 

допоміжного та нетипового елементів організованої злочинної 

діяльності.  

4. Мета, засоби та способи здійснення спільної злочинної 

діяльності. 

5. Закономірності розвитку організованої злочинної діяльності. 

Спеціалізація на вчинення окремих видів злочинів та інтеграція 
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нових видів злочинної активності як тенденції організованої 

злочинної діяльності.  

6. Зростання організованості злочинної діяльності.  

7. Функціональне розмежування, як тенденція організованої 

злочинної діяльності. Політизація злочинної діяльності. 

8. Поєднання незаконної та легальної діяльності, “відмивання” 

злочинно набутих коштів. 

9. Організована злочинна діяльність як основа розвитку 

організованого злочинного угруповання. 

 
Література [5, 11, 16, 25, 40] 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте співвідношення організованої злочинної 

діяльності та окремих злочинів, що здійснюється організованою 

злочинною групою. 

2. Що таке структура організованої злочинної групи? 

3. Поясніть роль організатора злочинної групи. 

4. В чому полягають функції виконавчої ланки організованого 

злочинного формування? 

5. Проаналізуйте розмежування функцій між учасниками 

організованої групи як ознаку організованої діяльності. 

6. Що є основою розвитку організованого злочинного 

угрупування? 

 

Тема 4. Кримінально-правові засади боротьби з проявами 

організованої злочинної діяльності 
План заняття 

1. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова 

проблема. 

2. Регламентація проявів організованої злочинної діяльності у КК 

України: загальна характеристика. 

3. Регламентація у чинному КК України загальних та спеціальних 

видів організованих злочинних угруповань. 

4. Законодавча регламентація форм участі в організованій 

злочинній діяльності.  
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5. Види учасників організованої злочинної діяльності за 

кримінальним законом України, їх відповідальність. 

 
Література [1, 5, 6, 11, 12, 36] 

Контрольні питання: 
1. Охарактеризуйте учасників організованої злочинної групи та їх 

функції. 

2. Проаналізуйте норми Кримінального кодексу України, що 

регламентують  поняття, ознаки організованої злочинності та 

відповідальність за її здійснення. 

3. Які є форми участі в організованій злочинній діяльності? 

4. Проаналізуйте відповідальність за різні форми участі в 

організованому злочинному формуванні. 

5. Чому організована злочинна діяльність вважається 

кримінально-правовою категорією? 

 

Тема 5. Поняття та особливості організованого злочинного 

угруповання 

План заняття 

1. Організоване злочинне угруповання як особливий вид 

злочинного об’єднання. 

2. Визначення специфічних ознак організованого злочинного 

угруповання як наукова та практична проблема. 

3. Стійкість угруповання як його ознака. Критерії визначення 

стійкості угруповання. 

4. Згуртованість угруповання, його характеристики. 

5. Організованість угруповання, його показники. 

6. Структура організованого злочинного угруповання.  

7. Роль керівника угруповання.  

8. Значення виконавчої ланки, а також ланок забезпечення безпеки 

угруповання та здійснення ними злочинної діяльності. 

9.Закономірності формування та розвитку організованого 

злочинного угруповання.  

10. Структуризація угруповання, рольове розмежування між його 

учасниками. 
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11.Створення та функціонування системи захисту злочинного 

формування. Створення нормативної системи функціонування 

угруповання. 

 

Література [19, 21, 22, 26, 51] 

Контрольні питання: 
1. Охарактеризуйте специфічні ознаки організованого злочинного 

формування. 

2. В чому полягає стійкість, як ознака злочинного формування? 

3. Проаналізуйте структуризацію, як ознаку злочинного 

формування. 

4. Що таке нормативна система функціонування злочинного 

угрупування? 

5. Дайте визначення поняттю «система захисту злочинного 

формування». 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА 

ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЗЛОЧИННІСТЮ 

Тема 6. Види організованих злочинних угруповань 

План заняття 
1.Класифікація організованих злочинних угруповань в 

кримінологічній науці.  

2.Класифікація угруповань за спрямованістю, територіальними 

масштабами та сферами злочинної діяльності, за етнічним 

складом, рівнем організованості тощо.  

3.Організована група, злочинна організація та злочинне 

співтовариство як види угруповань, їх кримінологічна 

характеристика. 

 

Література [5, 21, 34, 44, 50] 

Контрольні питання: 
1. Назвіть видові класифікації злочинних угрупувань. 

2. Проаналізуйте класифікації злочинних угрупувань встановлені 

в кримінальному законодавстві України. 

3. Що таке злочинне співтовариство? 
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4. Назвіть злочинні угрупування за територіальними масштабами. 

5. Що таке сфера злочинної діяльності? 

6. Що таке кримінологічна характеристика? 

 

 

 

Тема 7. Попередження організованої злочинності 
План заняття 

1. Поняття попередження організованої злочинності 

2.Поняття загальносоціального попередження організованої 

злочинності. 

3.Головні напрями розвитку держави як особливого апарату 

управління суспільством у сенсі протидії організованій 

злочинності.  

4. Проблема подолання корупції у сфері державного управління.  

5.Поступальний розвиток вітчизняної економіки та підвищення 

рівня життя населення як вирішальні передумови ефективної 

протидії організованій злочинності. Вдосконалення державного 

механізму управління економічними процесами. Проблема 

боротьби з тінізацією економічної діяльності. 

6.Поняття спеціально-кримінологічного попередження 

організованої злочинності, його значення 

7.Загальна характеристика системи заходів спеціально-

кримінологічного попередження організованої злочинності. 

8.Система суб’єктів попередження організованої злочинності. 

Класифікація суб’єктів попередження організованої злочинності за 

Законом України від 30 червня 1993 року “Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю”, 

регламентація їх повноважень у сфері боротьби з організованою 

злочинністю. 

9. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

органів внутрішніх справ України та спеціальні підрозділи по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби 

безпеки України, їх компетенція. 

10. Форми здійснення парламентського контролю у сфері боротьби 

з організованою злочинністю. 
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11.Проблема координації діяльності правоохоронних органів та 

інших суб’єктів боротьби з організованою злочинністю. 

 

Література [2, 13, 23, 53, 59] 

Контрольні питання: 
1. Що таке попередження організованої злочинності та які органи  

її здійснюють? 

2. В чому полягає парламентський контроль у сфері боротьби з 

організованою злочинністю? 

3. Проаналізуйте спеціальне законодавство в сфері попередження 

організованої злочинності. 

4. Охарактеризуйте правовий статус та структуру Служби безпеки 

України. 

5. Перерахуйте заходи спеціально-кримінологічного 

попередження організованої злочинності. 

 

 

Тема 8. Проблеми кримінально-правового забезпечення 

боротьби з організованою злочинністю 

План заняття 
1. Теоретичні проблеми, що виникають у зв’язку із створенням 

кримінально-правових засад протидії організованій злочинності. 

1.1. Співвідношення організованої злочинної діяльності та 

співучасті у злочині. 

1.2. Визначення видів учасників організованої злочинної 

діяльності. 

1.3. Виділення та опис видів організованих злочинних угруповань. 

1.4. Законодавча регламентація відповідальності учасників 

злочинної діяльності. 

2. Загальна характеристика передбачених чинним КК України 

норм, що визначають кримінально-правові засади боротьби з 

проявами організованої злочинності. 

3. Способи відображення в КК України окремих видів 

організованих злочинних угруповань. Законодавче визначення 

вчинення злочину організованою групою та вчинення злочину 
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злочинною організацією (ст. 28 КК). Види злочинних об’єднань, 

передбачені Особливою частиною КК України. 

4. Види учасників організованої злочинної діяльності за чинним 

кримінальним законодавством. 

5. Врегулювання питань кримінальної відповідальності учасників 

організованої злочинної діяльності у діючому Кримінальному 

кодексі України. Кримінально-правове значення вчинення злочину 

у складі організованого злочинного угруповання. 

6. Законодавче визначення меж відповідальності організаторів та 

інших учасників організованої групи та злочинної організації. 

7. Основні напрями вдосконалення норм кримінального права, 

спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю. 

 

Література [17, 19, 22, 25, 31] 

Контрольні питання: 
1. Дайте законодавче визначення вчинення злочину організованою 

групою та вчинення злочину злочинною організацією. 

2. Що таке межі відповідальності організаторів та інших учасників 

організованої групи та злочинної організації? 

3. В чому полягає співвідношення організованої злочинної 

діяльності та співучасті у злочині? 

4. В чому полягає кримінально-правове значення вчинення 

злочину у складі організованого злочинного угруповання? 

5. В чому може полягати вдосконалення норм кримінального 

права та процесу, спрямованих на боротьбу із організованою 

злочинністю? 

6. Охарактеризуйте кримінально-правові засади боротьби з 

проявами організованої злочинності. 

 

Тема 9. Кримінально-процесуальні засади боротьби з 

організованою злочинною діяльністю 

План заняття 
1. Предмет доказування у справах про злочини, вчинені 

організованим злочинним угрупованням. 

2. Проблема визначення підслідності та підсудності справ про 

злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями. 
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3. Проблема об’єднання справ про злочини, вчинені організованим 

злочинним угрупованням, та виділення їх в окреме провадження. 

4. Проблема строків розслідування та судового розгляду справ про 

злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, а також 

утримання обвинувачених під вартою. 

5. Особливості оперативно-розшукової діяльності та досудового 

слідства у справах про злочини, вчинені організованими 

злочинними угрупованнями. 

6. Особливості судового розгляду справ про злочини, вчинені 

організованими злочинними угрупованнями, у тому числі 

проведення окремих судових дій. 

7. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. 

Види учасників, щодо яких можуть застосовуватися заходи 

безпеки, їх права та обов’язки. Види заходів безпеки, підстави та 

порядок їх застосування та скасування. 

 

Література [2, 3, 5, 6, 11] 

Контрольні питання: 
1. Що таке предмет доказування?  

2. В чому полягають особливості предмету доказування у справах 

про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням? 

3. Проаналізуйте закономірності судового розгляду справ про 

злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями? 

4. Охарактеризуйте правовий статус та види учасників, щодо яких 

можуть застосовуватися заходи безпеки. 

5. Проаналізуйте особливості оперативно-розшукової діяльності 

та досудового слідства у справах про злочини, вчинені 

організованими злочинними угрупованнями. 

 

Тема 10. Наукове, кадрове, інформаційне, технічне фінансове 

забезпечення боротьби з організованою злочинністю 

План заняття 
1. Головні напрями наукових досліджень організованої 

злочинності. 

2.Проблеми кадрового забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю. 
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3.Інформаційне забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю. 

4. Фінансування програм боротьби з організованою злочинністю. 

5.Проблеми технічного забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю. 

 

Література [24, 28, 34, 43, 44] 

Контрольні питання: 
1. Як, на Вашу думку, можна вирішити проблему кадрового 

забезпечення органів, що здійснюють боротьбу з організованою 

злочинністю? 

2. Як здійснюється інформаційне забезпечення боротьби з 

організованою злочинністю. 

3. В чому полягає проблематика інформаційного забезпечення 

боротьби з організованою злочинністю. 

4. Проаналізуйте проблеми та перспективи вирішення технічного 

забезпечення боротьби з організованою злочинністю в Україні. 

5. Охарактеризуйте особливості наукового дослідження проблем 

боротьби з організованою злочинністю. 

 

 

Тема 11. Кримінологічні проблеми протидії корупції 
План заняття 

1. Поняття та види корупційних діянь. Корупція як соціальне 

явище. 

2. Прояви корупції в економіці. “Легалізована” корупція як засіб 

забезпечення позаконкурентного становища у ринкових 

відносинах. 

4.Запобігання корупції та іншим проявам службової 

недоброчесності у державному апараті. 

5. Причини, умови, засоби попередження корупційних діянь в 

органах місцевого самоврядування. 

 

Література [43, 45, 46, 53, 54] 

Контрольні питання: 
1. Назвіть кримінологічні проблеми протидії корупції. 
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2. Дайте законодавче визначення поняття «корупційне діяння». 

3. Наведіть види корупційних діянь. 

4. Що таке легалізована корупція? 

5. Назвіть види службової недоброчесності. 

6. Як здійснюється попередження корупції в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування? 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 

матеріалу з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з 

організованою злочинністю» та формуванню у них навичок та 

вмінь одержувати додаткові знання. 

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, розробка плану та написання реферативної 

роботи; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення. 

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, 

поточного модульного контролю знань, перевірки письмових 

відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів у 

сесію. 

Перелік тем для рефератів 
1. Відмежування організованої злочинності від інших видів 

злочинності. 

2. Найпоширеніші в Україні види організованої злочинної 

діяльності. 

3. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком 

організованої злочинності.  
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4. Тіньова економічна діяльність як основа розвитку організованої 

злочинності. 

5. Політичні суперечності, їх зв'язок із організованою злочинністю 

в Україні. 

6. Вади у функціонуванні системи суб'єктів попередження 

злочинів та інших правопорушень як фактор розвитку 

організованої злочинності. 

7. Проблеми створення законодавства незалежної української 

держави та організована злочинність.  

8. Глобалізація міжнародних відносин та організована 

злочинність. 

9. Організоване злочинне угруповання як особливий вид 

злочинного об’єднання. 

10. Ознаки організованого злочинного угруповання як наукова та 

практична проблема. 

11. Стійкість угруповання як його ознака. Критерії визначення 

стійкості угруповання. 

12. Згуртованість угруповання, його характеристики.  

13.  Організованість угруповання, його показники. 

14.  Структура організованого злочинного угруповання.  

15. Роль керівника угруповання в організації злочинної діяльності 

угруповання. 

16.  Класифікація організованих злочинних угруповань в 

кримінологічній науці . 

17.  Головні засади (принципи) протидії організованій злочинності.  

18. Стратегія протидії організованій злочинності на сучасному 

етапі розвитку України. 

19. Прогнозування розвитку організованої злочинності в Україні та 

планування боротьби із нею. 

20. Поступальний розвиток вітчизняної економіки та підвищення 

рівня життя населення як вирішальні передумови ефективної 

протидії організованій злочинності. 

21. Боротьба з тінізацією економічної діяльності як напрям протидії 

організованій злочинності. 

22. Напрями розвитку держави як особливого апарату управління 

суспільством у сенсі протидії організованій злочинності. 
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23. Проблема подолання корупції у сфері державного управління. 

24.  Класифікація суб’єктів попередження організованої 

злочинності.  

25. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

органів внутрішніх справ України та спеціальні підрозділи по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби 

безпеки України, їх компетенція. 

26. Тлумачення  організованої злочинної діяльності у сучасній 

науці кримінального права. 

27. Співвідношення організованої злочинної діяльності та 

співучасті у злочині. 

28. Співвідношення організованої злочинної діяльності та 

множинності злочинів.  

29.  Виділення та опис у кримінальному законі видів організованих 

злочинних угруповань.  

30.  Загальні та спеціальні види угруповань, проблема визначення 

їх співвідношення.  

31. Законодавче визначення вчинення злочину організованою 

групою та вчинення злочину злочинною організацією (ст. 28 КК)  

32.  Загальна характеристика діянь - форм участі в організованій 

злочинній діяльності, що знайшли відображення у чинному КК 

України 

33.  Створення злочинного об’єднання певного виду як злочинне 

діяння. 

34.  Участь в організованому злочинному угрупованні. 

35.  Участь у злочинах, вчинюваних певним видом угруповання. 

36.  Сприяння злочинній діяльності певного виду угруповання. 

37. Загальна характеристика видів учасників організованої 

злочинної діяльності за чинним КК України. 

38.  Учасники зібрання (сходки) представників організованих 

злочинних угруповань. 

39. Законодавча регламентація меж кримінальної відповідальності  

учасників організованих злочинних угруповань.  
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58.  www.nbuv.gov.ua- офіційний сайт наукової бібліотек 

ім.Вернадського. 
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59.  http://legal-vvw.iatp.org.ua/mdex.html - на сайті міститься 

нормативна база та цікава інформація з правової проблематики. 

60.  http://libr.rv.ua; http://irp.rv.ua - сайти Рівненської обласної 

наукової бібліотеки. 

61.  Обласна наукова бібліотека - м.Рівне, майдан Короленка,6; 

221063;  

62. ОПП підготовки магістр за спеціальністю 8.03040101 

«Правознавство»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


