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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Особливості фінансової 

розвідки» є  особливості ідентифікації вчинених економічних кримінальних 

правопорушень за результатами аналізу інформації економічного змісту, 

визначення джерел її отримання, візуалізації та встановлення змістовних 

закономірностей. Дисципліна орієнтує на пошук, систематизацію та 

узагальнення економічної інформації, отриманої з різних джерел, її належній 

аналіз, розроблення достовірних висновків та побудову слідчих версій. 

Мета й завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Особливості фінансової 

розвідки» є освоєння спеціальних знань та навичок, що дозволяють фахівцю 

аналізувати інформацію економічного змісту, розуміти зміст джерел економічної 

інформації, надавати правову оцінку фактам виявлених правопорушень у сфері 

господарської діяльності за результатами аналізу первинної бухгалтерської 

документації та фінансової звітності та розробляти на цій основі стратегію 

діяльності підрозділу, в якому він працює.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Особливості фінансової 

розвідки» є навчити методології аналізу економічної інформації, що міститься у 

бухгалтерських та фінансових документах, її отримання з різноманітних джерел 

та баз даних, а також побудова на цій підставі обґрунтованих слідчих версій 

щодо вчинення злочинів економічної спрямованості. 

Пререквізити: «Реалізація законодавства у сфері економіки України», 

«Оцінка та аналіз правового регулювання економіки», «Теоретичні аспекти 

економічної безпеки», «Особливості протидії сучасним загрозам безпеки 

підприємницької діяльності». 

Постреквізити: «Корпоративне право та основи ділової корпоративної 

розвідки». 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: «Право». 

- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо 

протиправних діянь службової особи у сфері господарської діяльності та давати 

розгорнуту юридичну аргументацію правової оцінки діяння зазначеної особи 

(ФК 6); 

- здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці дій 

службових осіб суб’єкта господарювання в ході вчинення протиправних діянь, 

що містять ознаки господарського кримінального правопорушення (ФК 9); 

- здатність виробляти правові позиції для розв’язання практичної 

ситуації, що виникає під час опрацювання документів, що містять ознаки 

вчиненого кримінального правопорушення у сфері господарської або службової 

діяльності (ДФК 17); 

- здатність брати участь у різноманітних практичних правових заходах, у 

тому числі міжнародного рівня, у фахових дискусіях із проблем окремих 

галузей права, законотворчості, правозастосування (ДФК 18). 

 

Програмні результати навчання: 



- проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення інформації 

економічного змісту, що міститься у різних джерелах, включаючи бази даних, 

цифрові, статистичні та інші (ПРН 3); 

- здійснювати презентацію результатів правової оцінки інформації 

економічного змісту, застосовуючи її першоджерела, аргументувати отримані 

висновки (ПРН 4); 

- обґрунтовано формулювати свою правову позицію, щодо аналізованого 

протиправного діяння, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі аргументи щодо вчиненого економічного правопорушення 

(ПРН 6); 

- проводити підготовку доказової бази вчинення кримінального 

правопорушення у сфері господарської або службової діяльності з урахуванням 

існуючих засобів доказування, аргументувати обрану правову позиції, 

вмотивувати рішення уповноваженого суб’єкта (ДПРН 20). 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної 

дисципліни («soft skills»): 

- здатність аргументувати власну позицію щодо подальшого здійснення 

досудового розслідування на підставі аналізу інформації економічного змісту; 

- приймати ефективні рішення та вирішувати проблеми протидії 

правопорушенням у сфері господарської або службової діяльності; 

- зрозуміло формувати думки; готувати та робити якісні презентації за 

результатами аналізу джерел, що містять інформацію економічного змісту; 

- чітко ставити завдання і формулювати цілі щодо ефективного виконання 

професійних завдань. 

Знання, вміння та навички 

- знання щодо особливостей роботи з інформацією економічного змісту, 

що міститься в різноманітних документах, її змісту та значення під час правової 

оцінки вчиненого діяння; 

- навички обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо 

протиправних діянь службової особи у сфері господарської діяльності та давати 

розгорнуту юридичну аргументацію правової оцінки діяння зазначеної особи; 

- вміння формулювати свою правову позицію, щодо аналізованого 

протиправного діяння, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі аргументи щодо вчиненого економічного правопорушення; 

- навички формулювати свою правову позицію, щодо аналізованого 

протиправного діяння, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі аргументи щодо вчиненого економічного правопорушення. 

 

Консультативна допомога кафедри:  

- електронна пошта: fin_bezpeka@ukr.net  

- кабінет 419 (Солом’янська пл., 1) – Пн–Пт з 14:00 до 16:00. 

 

2. Структура навчальної дисципліни  



 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма здобуття 

вищої освіти 

заочна форма здобуття 

вищої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,5 

Рік підготовки 

2    

Семестр 

3    

Загальна кількість 

годин - 135 

Лекції 

8    

Семінарські 

32    

Практичні 

26    

Самостійна робота 

69    

Вид контролю 

залік    

 

 

3. Тематичний план 
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1. Особливості інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансових розслідувань 

33 24 4 12 8 9 

2. Візуалізація результатів фінансової 

розвідки 

50 20 2 10 8 30 

3. Аналіз фінансового профілю та 

порівняльний аналіз проваджень 

52 22 2 10 10 30 

Усього годин: 135 66 8 32 26 69 

Підсумковий контроль: залік 

 

 



4. Плани навчальних занять  

(денна форма здобуття вищої освіти, за державним замовленням) 

Тема 1. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових 

розслідувань. 

Загальна кількість годин –  33 год. 

Питання до семінарських занять: 

1. Первинна бухгалтерська документація: поняття та особливості оформлення. 

2. Фінансова звітність: зміст та значення показників. 

3. Взаємозалежність показників фінансової звітності. 

4. Реквізити та зміст документації, що підтверджує господарську діяльність 

особи. 

5. Відкриті джерела інформації, що містять відомості для здійснення 

фінансової розвідки. 

6. Реєстри та бази даних органів державної влади, як джерела інформації для 

проведення фінансових розслідувань. 

7. Основні економічні показники діяльності суб’єкта господарювання, їх 

взаємозв’язок та значення. 

 

Завдання до практичних занять: 

Завдання 1. 

Кримінальне провадження містить первинний матеріал про кримінальне 

правопорушення, який свідчить, що директор міського управління освіти 

Миценко О.О. використав не у відповідності до цільового призначення 

бюджетні кошти у розмірі 510,4 тис. гривень. 

Так, протягом 27 листопада — 2 грудня 2019 р. гроші, призначені для 

виплати заробітної плати працівникам, Миценко О.О. використав на купівлю 

службового автомобіля ГАЗ-3110, а також на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для нього. Для цього 27 листопада управління освіти уклало договір 

з закритим акціонерним товариством (ЗАТ) "Автоінвест" на придбання 

автомобіля ГАЗ 3110 за ціною 480, 5 тис. гривень. ЗО листопада управління 

уклало договір з ПФ "Юлія" на придбання 1,5т. бензину Аі-95 на загальну суму 

30000 грн. 

28 листопада сума 408, 5 тис. гривень за платіжним дорученням була 

перерахована з реєстраційного рахунку управління в міському відділенні Дер-

жказначейства на рахунок ЗАТ "Автоінвест" в місцевому відділенні АКБ 

"Приватбанк". 29 листопада ЗАТ "Автоінвест" поставило управлінню 

автомобіль ГАЗ 3110. 1 грудня 30000 гривень було перераховано з 

реєстраційного рахунку управління на розрахунковий рахунок ПФ "Юлія" в 

місцевому відділенні АКБ "Аваль". 2 грудня ПФ "Юлія" поставила управлінню 

1,5т. бензину Аі-95. 

Документи: 

1. Акт документальної ревізії про нецільове використання бюджетних 

коштів міським управлінням освіти за період з 01.01 2019 р. по 01.01.2020 р., з 

якого випливало, що за станом на 01.01.2020 р., відповідно до відомостей на 

виплату заробітної плати, працівникам управління не виплачено заробітну 



плату за листопад 2019 року загальною сумою 510,4 тис. гривень. Виділені для 

цього кошти в сумі 510,4 тис. гривень використані не у відповідності з цільовим 

призначенням та підлягають поверненню до державного бюджету. 

2. Пояснення Миценко О.О. про те, що бюджетні кошти ним 

використовувались без порушень. 

3. Пояснення головного бухгалтера управління Тимощук О.В., згідно з 

яким, кошти на купівлю автомобіля та бензину були використані по усному 

розпорядженню директора Миценко О.О.. 

4. Пояснення старшого методиста Карпова про те, що зарплату за листопад 

працівники управління не отримували (їм пояснили, що зарплату 

"заморожено"). 

5. Кошторис доходів та видатків управління на 2019 рік. 

Завдання: 

Проаналізуйте первинні документи та визначте наявні чи відсутні ознаки 

складу злочину (якщо так, то якого)? 

Складіть схему зв’язків та схему руху товарно-матеріальних цінностей. 

Надайте правову кваліфікацію діянню гр. Миценко О.О. 

 

Завдання 2. 
Отримана інформація про те, що службова особа Управління освіти 

Вишгородського району Київської обл. використала бюджетні кошти не за 

цільовим призначенням. Для ознайомлення були отримані: картка аналітичного 

обліку отриманих асигнувань; звіт про використання кошторису установи; 

платіжні доручення. 



 
 

 
 



 
Завдання: 

1. Проаналізувати напрямки, на які було виділено бюджетні кошти 

відповідно до картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, в якому обсязі 

планувалося їх виділення та скільки коштів було виділено фактично. 

2. Вивчити платіжні доручення, встановити, на які цілі було використано 

бюджетні кошти. 

3. Вивчити звіт про використання кошторису установи та з'ясувати, на 

які цілі, як зазначено у документі, були використані бюджетні кошти. 

4. Порівняти напрямки, на фінансування яких виділялись бюджетні 

кошти, та цілі, на які їх було використано. 

5. Вирахувати суму коштів, які були використані на цілі інші, ніж це 

було передбачено у плані асигнувань. 

6. Кваліфікувати дії службової особи Управління освіти 

Вишгородського району Київської обл. 

Прим.:  

Код економічної класифікації 2132 «Капітальний ремонт 

адміністративних об’єктів»;  

Код економічної класифікації 2143 «Реконструкція інших об’єктів» 

(капітальний ремонт); 

Код економічної класифікації 1171 «Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм» (поточні 

видатки). 

 

Завдання 3 

Проаналізувати інформацію, що міститься в Єдиних та Державних 

реєстрах. Визначити, в яких з них міститься інформація, яку можна 

використовувати під час фінансових розслідувань. 

 



 

Тема 2. Візуалізація результатів фінансової розвідки 

Загальна кількість годин –  50 год. 

Питання до семінарських занять: 

1. Фінансова розвідка: зміст та значення для досудового розслідування. 

2. Міжнародний досвід фінансової розвідки в діяльності правоохоронних 

органів. 

3. Моделі креативного мислення під час фінансової розвідки. 

4. Джерела інформації для здійснення фінансової розвідки. 

5. Програмне забезпечення IBM i2 та його застосування під час фінансової 

розвідки. 

6. Особливості побудови схем фінансових транзакцій, телефонних з’єднань та 

руху товарно-матеріальних цінностей. 

 

Завдання до практичних занять: 

Завдання 1. 

Матеріали кримінального провадження містять інформацію про те, що 

Кузьмін Петро Петрович, перебуваючи на посаді директора філіалу 

„Береговодержспецлісгосп”, систематично привласнював транспортні засоби. 

Так, у період 2018 року, Кузьмін П.П., знаючи, що трактор марки „ЮМЗ-6” 

(2007 року випуску) державний номерний знак АА 2356 ІІ, знаходиться на 

балансі філіалу і перебуває у його відданні як службової особи, вдався до його 

привласнення. Після чого розмістив трактор марки „ЮМЗ-6” на території 

селянсько-фермерського господарства свого батька та використовував для 

власних цілей.  

В період 2019 року Кузьмін П.П., достовірно знаючи, що на балансі 

філіалу перебуває трактор марки „Т-40”, 2007 року випуску, державний 

номерний знак АА 4689 ІІ, привласнив його та розмістив теж на території 

селянсько-фермерського господарства свого батька.  

У 2018 році, Кузьмін П.П. достовірно знаючи, що на балансі філіалу 

„Береговодержспецлісгосп” знаходяться загалом три тракторні причепи марки 

«2-ПТС» вдався до привласнення тракторного причепа марки „2-ПТС”, який в 

подальшому розмістив на території селянсько-фермерського господарства 

свого батька та використовував для власних потреб.    

Завдання: Перевірити достовірність отриманої інформації. Для цього: 

1. Перевірити фактичну наявність основних засобів на підприємстві (необхідна 

інвентаризація). 

2. Вивчити документи, в яких міститься інформація щодо основних засобів. 

3. Порівняти дані, що отримані в результаті інвентаризації, та дані, що містяться в 

бухгалтерському обліку. 

4. Дати правову оцінку діям Кузьміна П.П. 
 

Завдання 2. 

1. Побудуйте таблицю телефонних з’єднань. 

2. Складіть схему телефонних з’єднань. 

3. Сформулюйте відповіді на наступні питання: 



 Абонент якого номеру телефону,видається найбільш важливим з усієї сітки 

зв’язку? 

 Про що свідчить активність абонентів, якщо номера телефонів належать 

фігурантам провадження щодо одержання неправомірної вигоди. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Тема 3. Аналіз фінансового профілю та порівняльний аналіз проваджень. 

Загальна кількість годин –  52 год. 

Питання до семінарських занять: 

1. Аналіз прихованих доходів. 

2. Фінансовий профіль особи: загальні підходи до побудови. 

3. Схема легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

4. Порівняльний аналіз проваджень. 

5. Аналітичні «пастки» та способи їх уникнення. 

 

Завдання до практичних занять: 

Завдання 1. 

Побудуйте фінансовий профіль громадянина Петренко І.І. та встановіть 

суму прихованих доходів. 

Г-н Петренко І.І. підозрюється в участі у великій змові в незаконній 

торгівлі небезпечними медикаментами. Він - співробітник великого 



фармацевтичного складу. На основі наведених нижче узагальнених даних, 

проведіть аналіз прихованих доходів Петренко І.І. на 30.06.2015, 30.06.2016, та 

30.06.2017 для розрахунку його власного капіталу (тобто кінець його 

фінансового року). 

1. Згідно з інформацією, отриманою з Ощадного банку України, на 30 

червня 2015 р., залишок на поточному рахунку Петренка І.І. становив 1800 грн. 

Станом на 30 червня 2016 р залишок склав 6300 грн. І на 30 червня 2017 р 

залишок склав 10 000 грн. 

2. В кредитному договорі Петренка І.І. від 10 вересня 2015 року 

підкреслено, що він мав акції Київобленерго на 15 000 грн., Які він придбав у 

2015 році. Перевірка у агента Київобленерго підтвердила суму і дату придбання 

15 лютого 2015 року. В даних агента також вказується, що Петренко І.І. продав 

акції 30 березня 2016 року. 

3. Згідно з даними податкових органів, 20 листопада 2014 року за 245 000 

грн. Петренко І.І. придбав будинок за адресою м. Одеса, вул. Тениста, б. 31. На 

30 червня 2015 року залишок іпотечного кредиту становив 180 000 грн. Згідно з 

даними податкових органів, на 30 червня 2017 р Петренко І.І. все ще є 

власником будинку. 

4. Амортизаційні таблиці вказують, що щомісячними сплатами основна 

сума його іпотечного кредиту знижується на 500 грн. щомісяця. Залишок його 

іпотечного кредиту на 30 червня 2016 року складав 174 000 грн. І на 30 червня 

2017 року становить 168 000 грн. 

5. 10 квітня 2015 року Петренко І.І. подав кредитну заяву до Кредитної 

спілки «МЕГА» на кредит в сумі 35000 грн. У його кредитній заяві серед 

активів вказані, крім його будинку, два автомобілі і яхта. Одна машина 

оцінювалася в 18000 грн., А інша в 20900 грн. Яхта оцінювалася в 24700 грн. 

6. Відповідно до отриманої в Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку інформації, Петренко І.І. придбав акції місцевої логістичної 

компанії. Він придбав акцій компанії на 20 000 грн. в березні 2016 року і ще на 

55000 грн. в квітні 2017 року. Згідно з даними, він все ще тримає всі акції. 

7. Перевіркою бюро кредитних історій виявлені наступні позики і кредитна 

інформація на Петренко І.І. 

• Залишок автокредитів на 30 червня 2015 року - 12 200 грн. 

• Основна сума позики кредитної спілки на 30 червня 2015 року - 35 000 

грн. 

• Додатковий кредит від кредитної спілки - 15 000 грн. (В примітках до 

даних було відзначено, що на 30 червня 2016 платежів по поверненню основної 

суми початкового позики або додаткового кредиту зроблено не було). 

• Станом на 30 червня 2017 р основна сума позики від кредитного союзу 

була скорочена на 20000 грн. 

• Основна сума кредиту на човен становила 21000 грн. на 30 червня 2015 

року, 19500 дол. на 30 червня 2016 року, і 7000 дол. на 30 червня 2017р. 

• Залишок автомобільних кредитів склав 10 000 грн. на 30 червня 2016 

року. 

8. 10 лютого 2017 року інформатор бачив Петренко І.І. за кермом 

спортивного автомобіля моделі 2017 року. Згідно з даними Одеса-Авто, назва 



якого було на рамці номерів машини, Петренко І.І. придбав машину 2 лютого 

2017 року за 72000 грн. Він обміняв свої дві машини на цю. Після обміну і 

передоплати, у нього залишився кредит в 18 000 грн., залишок якого склав 

15000 грн. на 30 червня 2017 р. 

9. Слідчі підрахували, що доходи Петренко І.І. від управління складом 

становили 63 000 грн. в період з 30 червня 2015 року по 30 червня 2016 року. 

Його витрати дорівнювали його заробітної плати за цей період. 1 липня 2016 

року Петренко І.І. отримав підвищення свого окладу до 77 000 грн. на рік. 

10. Інформатор повідомив, що Петренко І.І. багато часу проводить на 

іподромі міста. Згідно з даними адміністрації іподрому, 28 жовтня 2015 року 

після скачок Петренко І.І. і ще троє викупили коня за 80 000 грн. Кожен з 

інвесторів зробив внесок по 20 000 грн. Згідно з даними на 30 червня 2017 року, 

ці четверо все ще є власниками коня. 

11. Інформатори кажуть, що Петренко І.І. все більше часу проводить в 

компанії корпоративних босів і живе не за своїми коштами, починаючи з 

членства в гольф-клубі і яхт-клубі, закінчуючи частими поїздками на 

відпочинок і вечерями в дорогих ресторанах. Згідно з розрахунками, його 

поточні витрати за період до 30 червня 2017 року складають 85 000 грн. 

 

Завдання 2. 

Складіть схему подій, що призведе до арешту керівників двох 

сільськогосподарських компаній «Колос» та «Нацтомат». * 

1. 29 серпня слідчо-оперативна група прибула в регіональний офіс 

компанії «Колос», який був повністю знищений внаслідок пожежі. Попередня 

версія слідства - умисний підпал. Вказаний об'єкт був повністю знищений, але 

ніхто не постраждав.   

2. Під час допиту співробітників компанії «Колос» було встановлено, 

що пожежа відбулася після зустрічі керівників сільськогосподарських компаній 

«Колос» та «Нацтомат». Від інших працівників компанії також була одержана 

інформація, що Микола Діденко, виконавчий директор компанії «Нацтомат», 

після зустрічі поклявся помститися за недавні дії співробітників компанії 

«Колос» проти нього.  Зустріч пройшла 27 серпня. 

3. Згідно даним 26 серпня співробітник компанії «Нацтомат» одержав 

тяжкі тілесні пошкодження. Підозрюваного не встановлено.  

4. В іншому випадку, два ангари компанії «Нацтомат» були знищено 

вибуховими пристроями в один день, 24 серпня.  

5. Від місцевих жителів стало відомо, що сільськогосподарські компанії 

«Колос» та «Нацтомат» знаходяться в стані територіального конфлікту з 

приводу посівних площ. 18 серпня співробітники компанії «Колос» почали 

прибирати урожай на тих полях, які компанія «Нацтомат» вважала своїми. Того 

ж дня, компанія «Колос» запропонувала об'єднати поля, які компанія 

«Нацтомат» вважала своїми, з полями під контролем компанія «Колос». Також 

були зроблені інші пропозиції. Достовірно відомо, що компанія «Колос» 

відкинуло всі пропозиції «Нацтомата».  

6. 31 серпня керівники компанії «Колос» і «Нацтомат» були арештовані 

по звинуваченню в підпалі і нанесення тілесних пошкоджень.  



* Примітка: дата першої події буде початком схеми подій. 

 

Завдання 3. 

1. Зробіть порівняльний аналіз кримінальних проваджень. 

2. Сформулюйте висновок. 

3. Підкріпіть висновок відповідними схемами. 

4. Розробіть рекомендації для слідчого. 

 

Кримінальне провадження № 1. 

В ніч з 4 на 5 березня 2017 року, жіноче тіло жертви, Ірини Федорової, 

віком 31 рік, було виявлене по вул. Чкалова (північна частина м. Харкова) у 

подвір’ї будинку за № 14.  

Жертва проживала на тій же вулиці у домі № 88. Вона була заміжньою та 

виховувала 1 дитину, працювала менеджером в ресторані «Дубки».  

На тілі було виявлено 7 тяжких ушкоджень голови (2 фронтальних та 5 

майже паралельних ран лівої тім’яної сторони), сліди укусів на грудях та 

стегнах. 

У жертви зник годинник «TISSOT», смартфон «iPhone X» та сумочка, в 

якій була невелика сума грошових коштів та інші речі персонального 

використання. 

На момент виявлення тіло лежало обличчям догори, у гінекологічному 

положенні, без нижньої білизни та спідниці (які були розірвані, зірвані з тіла та 

лежали поруч).  

За попереднім висновком експертів травми були нанесені тупим 

предметом. За конфігурацією розташування плям крові зроблено висновок, що 

жертва була спочатку атакована на вулиці, а потім її перетягнули до місця, де 

вона у подальшому була виявлена. Перед воротами, на відстані 0,5 м від 

тротуару, по проходу до подвір’я будинку було виявлено декілька плям крові 

на снігу. 

Колеги Федорової повідомили, що жертва пішла з роботи біля 02:00 годин 

ранку у напрямку дому. Йшов сніг. Мешканці будинку, які виявили труп 

потерпілої, повідомили поліції, що тіло жінки мало численні травми та було 

припорошене снігом. 

 

Кримінальне провадження № 2. 

В ніч з 8 на 9 квітня 2017 року, жіноче тіло жертви, Петрової Галини, віком 

35 років, було виявлено на вулиці Герасимівській, б. 8 (вулиця розташована 

відносно близько до центру м. Харкова). 

Жертва проживала на тій же вулиці у б. 26. Вона була заміжня, але не 

проживала з чоловіком, працювала офіціантом у ресторані «Навруз». 

Було виявлено 48 ушкоджень тіла, різані та колоті рани голови, грудей, 

лобкової зони та нижніх кінцівок (декілька ран були нанесені після смерті). Їй 

також були нанесені удари в область грудей та геніталій. На місці виявлення 

тіла та поруч часток тіла від побиття виявлено не було. 

Встановлені зниклі речі потерпілої: смартфон «Samsung», невелика сума 

грошей із сумки потерпілої. 



Вбивство було вчинено колючо-ріжучим предметом, можливо ножом або 

сокирою. Жертві було нанесено численні удари посеред вулиці (30 м від місця 

виявлення тіла) та потім її перетягнули до подвір’ї будинку. Вона лежала 

обличчям догори та була зґвалтована. Її нижня білизна була розрізана, декілька 

часток було виявлено під тілом, інші висіли на гілках дерева.  

Водій таксі повідомив, що після 02:00 біля будівлі магазину шин «Vianor» 

(недалеко від місця події та приблизно в час скоєння злочину) він зупинився на 

прохання чоловіка. Останній мав кругле та темне лице, темне волосся, стрункої 

статури, зростом біля 1,70 м. Пасажир був одягнений у пальто та на лиці мав 

ознаки вітрянки/вітряної віспи. Таксі довезло його до театру ХАТОБ на вул. 

Сумській. 

Біля тротуару, навпроти б. 10 на вул. Герасимівській були знайдені частки 

одежі з плямами крові. Інша фрагменти одежі з плямами крові були виявлені на 

подвір’ї того ж будинку (аналіз крові виявив, що кров з обох часток одежі 

належить жертві). Також було виявлено кілька слідів крові типу А2, яка могла 

належати злочинцю. 

Крім цього були виявлені наступні сліди: сліди зубів, з одежі жертви були 

вилучені частки шкіри, волосся у руці жертви та спідниця, що не належала 

жертві. На відстані 50 м від тіла, на тротуарі, була знайдена сумочка жертви, 

неідентифікований відбиток пальця був вилучений з рецепту ліків, знайдений у 

сумочці.  

Свідки повідомили, що жертва поверталась додому з роботи біля 02:00. 

Вона поділилась з колегами своїми побоюваннями, що її переслідують. Вона 

повідомляла своїй подрузі, що тиждень тому, однієї ночі, коли вона 

поверталась додому з роботи на нічному автобусі, вона помітила молодого 

чоловіка, темне волосся, атлетичної статури, половину обличчя якого вкривав 

комір пуловера.  

У ніч вбивства йшов дощ та була гроза. 

 

Кримінальне провадження № 3. 

Устименко Марія, віком 39 років, заміжня, працювала медичною сестрою у 

Харківській міській поліклініці № 10, була виявлена без ознак життя увечері 5 

травня 2017 року за адресом: вул. Метробудівників, 22 у кущах (через дорогу 

від дому). Жертва не проживала у цьому районі міста. 

На тілі було виявлено численні травми голови зі рваними ранами, 

нанесеними тупим предметом, 2 різані рани шиї, одна з яких розділила навпіл 

трахею. На правій груді та в районі лівої лопатки виявлено синці, як результат 

укусів, зі слідами щелеп на шкірі.  

Цінні речі викрадені не були, також жертва мала на собі годинник, грошові 

кошти та інші речі, які залишились в її сумочці.  

Злочинець вчиняв злочин у погану погоду, йшов сильний дощ.  

Жертва атакована на вулиці (плями крові виявлені на тротуарі та на біля 

двору дома, а також по всьому шляху перенесення тіла. 

Тіло було виявлено лицем донизу, нижні кінцівки були розсунутими. Під 

нижньою частиною черевної порожнини було виявлено складену цеглу. 



Предмети одягу жертви були розірваними та порізаними, туфлі та сумочка були 

виявлені неподалік на стіні огорожі.  

Вилучені сліди: сліди укусів, вагінальні виділення (власник виділень мав 

групу крові АІІ), волоси з руки жертви та сумочка, кров з одягу жертви.  

Документ міської лікарні № 10 м. Харкова, виданий іншій особі, був 

виявлений під тілом жертви. Більшість віддрукованої частини документів 

зникла у зв’язку з тим, що вони перебували у калюжах води та крові.  

 

Кримінальне провадження № 4. 

25 квітня 2017 р., Єльнікова Роза, віком 37 років була виявлена сусідами 

без ознак життя у своєму ліжку. Розлучена. Жертва померла 3 дні тому, двері 

були зачинені зсередини. 

На тілі жертви виявлені синці навколо шиї та лиці, а також рани, нанесені 

тупим предметом в область голови. Вона була виявлена оголеною. В районі 

геніталій чисельні колоті рані.  

Відсутності коштовних предметів з квартири не виявлено. Вікно було 

відчинено. Вилучено відбиток взуття з підвіконня (квартира розташована на 

першому поверсі).  

Сусіди повідомили, що жертва була серйозною жінкою, працювала 

продавцем у головному магазині «Вікторія», та вони ніколи не бачили її з 

чоловіками. Колишній чоловік потерпілої був дуже ревнивим та жорстоким до 

неї.  

Медичним обстеженням було встановлено, що потерпіла померла після 

обіду 22 квітня.  

Адресою мешкання жертви була вул. Генерала Удовиченка, 145 а, північна 

частина м. Харкова.  

Її колишній чоловік, який зник після того, як злочин був вчинений, був 

працівником транспортного цеху Харківського тракторного заводу, віком 41 

рік, невеликого зросту, атлетичної статури, із залисинами та темно-каштановим 

волоссям.  

 

Кримінальне провадження № 5. 

2 березня 2017 року було здійснено напад на громадянку  Громову 

Антоніну віком 36 років на шляху до роботи зранку. Вона працює фахівцем 

державної транспортної компанії «Станція метро Перемога» м. Харкова. 

Їй були нанесені тяжкі та небезпечні для життя травми голови. З метою 

врятування її життя була проведена термінова операція.  

Напад було здійснено біля 4 години ранку поблизу дома 48 проспекту 

Перемоги в північно-західній частині м. Харкова.  

Жертва повідомила, що їй неочікувано був нанесений удар ззаду. 

Нападник не розмовляв, попереднього контакту не було. У зв’язку з тяжкою 

травмою, жертва пам’ятає лише декілька деталей. Вона пригадала, що нападник 

був можливо чоловіком з темним волоссям, відносно високим та носив 

баскського капелюха.  



Ймовірно, потерпілій було нанесено удари по голові металевою 

пластиною, оскільки вона чула металевий звук, коли нападник на короткий час 

впустив знаряддя нападу на тротуар.  

Вона почала гукати на допомогу і їй вдалося привернуло увагу кількох 

водіїв таксі, що стояли неподалік біля кафе «Bricks», що можливо вплинуло на 

те, що нападник відмовився від вчинення злочину та втік. 

 

Кримінальне провадження № 6. 

Зранку 13 листопада 1984 року, Вікторія Коруна, віком 20 років, була 

виявлена без ознак життя у подвір’ї дому 70 по вул. Валдайській, у південній 

частині м. Харкова. 

На неї був здійснений напад у ніч з 12 на 13 листопада 1984 року, біля 4 

години ранку, на шляху до місця роботи, що знаходиться на території 

промислового заводу у південній частині міста. 

Їй були нанесені удари ззаду, зокрема декілька ударів у голову невеликою 

сокирою, потім тіло перетягнули до покинутого двору дому 70, де воно у 

подальшому було виявлено.  

Тіло лежало обличчям догори, у гінекологічному положенні. 

На місці вчинення злочину були вилучені лише декілька відбитки взуття. 

На підставі виявленого розміру та глибини відбитків передбачається, що 

нападником був молодий чоловік середньої ваги, зростом 1,74 – 1,75 м. 

Він носив військове взуття 42-43 розміру. 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

1. Вивчіть та презентуйте схему приховування фінансових потоків, 

одержаних злочинним шляхом. 

2. Запропонуйте нові підходи до уникнення аналітичних «пасток», що 

виникають в ході аналізу економічної інформації. 

3. Побудуйте фінансовий профіль публічної особи, спираючись на 

інформацію, отриману з відкритих джерел. 

4. Розробіть порівняльну таблицю повноважень різних правоохоронних 

органів щодо боротьби з економічною злочинністю. 

5. Визначте джерела інформації для доведення фактів неправомірного 

використання бюджетних коштів. 

6. Визначте джерела інформації для доведення фактів ухилення від 

сплати податків та зборів. 

7. Визначте джерела інформації для доведення фактів порушень при 

ремонті та будівництві шляхів. 

8. Розробіть алгоритм співпраці слідчих та кримінальних аналітиків при 

відпрацюванні інформації щодо вчинення економічних злочинів. 

 

6. Індивідуальні завдання 

Тематика для реферативних повідомлень. 

1. Особливості заповнення бухгалтерської документації. 

2. Кримінальні правопорушення, що вчиняються шляхом внесення 

неправдивих відомостей у бухгалтерську документацію. 



3. Залежність різних показників фінансової звітності. 

4. Правова оцінка протиправних змін фінансової звітності. 

5. Програмне забезпечення складання схеми фінансових потоків: загальна 

характеристика та особливості використання. 

6. Методика візуалізації руху товарно-матеріальних цінностей та 

грошових коштів. 

7. Загальні підходи до аналізу інформації, що міститься у фінансовій 

звітності суб’єкта господарювання. 

8. Особливості аналізу первинної документації суб’єкта господарювання. 

9. Джерела інформації при складанні фінансового профілю особи та їх 

основну характеристику. 

10. Особливості візуалізації руху грошових коштів на розрахункових 

рахунках. 

11. Взаємодія з іншими органами державної влади щодо інформації, 

пов’язаної з рухом активів та грошових коштів. 

12. Охарактеризуйте відкриті реєстри, у яких міститься інформація, що 

характеризує фінансово-господарську діяльність особи та її майновий стан. 

 

 

7. Методи навчання 

Словесні методи навчання: лекція, розповідь, пояснення, навчальна 

дискусія. Органічне поєднання зазначених методів навчання дозволяє 

досягнути поставленої мети та завдань навчальної дисципліни, програмних 

результатів навчання, компетенцій, а також сформувати визначені 

компетентності. 

Словесні методи доповнюються наочними методами навчання, зокрема, 

ілюстрування та демонстрування. 

Важливе місце посідають практичні методи навчання, а саме, виконання 

практичних завдань дає можливість отримати практичні навички оброблення 

великих обсягів інформації, побудови на їх підставі відповідних висновків та їх 

використання для ефективного розслідування кримінальних проваджень. 

 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

Система поточного контролю - здійснюється на всіх видах аудиторних 

занять (лекційні, семінарські, практичні) шляхом опитування, розв’язання 

ситуативних завдань, виконання самостійних робіт тощо. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої освіти за 

визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення 

зворотного зв’язку між викладачем та здобувачами, управління навчальною 

мотивацією.  

Система підсумкового контролю – відбувається у вигляді заліку з 

врахуванням балів, отриманих під час навчання. 

 

 

 



Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві 

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 

max 60% max 40% max 100% 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Самостійна 

робота 
Залік 

 

10 25 15 10 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESTC 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище від середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна 

Мультимедійні проектори, комп'ютери з відповідним програмним 

забезпеченням (IBM i2, ArcGIS), ресурси для організації дистанційного 

навчання (Zoom, Google Docs, Telegramm). 

 

 

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Особливості фінансової розвідки» 

1. Первинна бухгалтерська документація та її зміст. 

2. Основні та додаткові реквізити первинної бухгалтерської документації. 

3. Фінансова звітність: зміст та особливості оформлення. 

4. Взаємозв’язок між показниками окремих форм фінансової звітності. 

5. Зв'язок між даними первинної бухгалтерської документації та фінансової 

звітності. 

6. Особливості фінансового розслідування. 

7. Основні форми фінансової звітності підприємства. 



8. Ознаки, якими характеризується фінансова звітність підприємства. 

9. Загальні правила побудови фінансової звітності. 

10. Вимоги до оформлення бухгалтерської документації та ознаки, що свідчать 

про її недостовірність. 

11. Активи підприємства. 

12. Пасиви підприємства. 

13. Джерела інформації для проведення фінансового розслідування. 

14. Відкриті реєстри та бази, що містять інформацію, яку доцільно 

використовувати у фінансових розслідуваннях. 

15. Основні показники у фінансовій звітності підприємства та їх використання у 

фінансових розслідуваннях. 

16. Фінансова розвідка: зміст та особливості. 

17. Значення фінансової розвідки для досудового розслідування. 

18. Міжнародна практика фінансової розвідки. 

19. Моделі креативного мислення та їх використання у фінансовій розвідці. 

20. Використання програмного забезпечення при складанні схем фінансових 

потоків. 

21. Методика візуалізації руху товарно-матеріальних цінностей та грошових 

коштів. 

22. SWOT-аналіз та його особливості. 

23. Підходи до побудови схем фінансових транзакцій. 

24. Схема телефонних дзвінків та її використання у фінансовій розвідці. 

25. Застосування під час фінансової розвідки програмного забезпечення. 

26. Джерела інформації для фінансової розвідки. 

27. Основні вимоги до схем, побудованих за результатами фінансової розвідки. 

28. Правила аналізу економічної інформації в бухгалтерській та фінансовій 

документації. 

29. Взаємозв’язок економічних показників у первинній бухгалтерській 

документації. 

30. Міжнародна правова допомога у фінансових розслідуваннях. 

31. Приховані доходи: економічний зміст та сліди у фінансовій документації. 

32. Загальні засади застосування методу аналізу прихованих доходів у фінансовій 

розвідці. 

33. Алгоритм аналізу прихованих доходів. 

34. Особливості побудови фінансового профілю особи. 

35. Схеми фінансових потоків. 

36. Порівняльний аналіз кримінальних проваджень: мета та зміст. 

37. Джерела інформації при порівняльному аналізі проваджень. 

38. Етапи порівняльного аналізу кримінальних проваджень. 

39. Джерела інформації при складанні фінансового профілю особи. 



40. Аналітичні «пастки», що виникають в ході аналізу економічної інформації. 

41. Реєстри, у яких міститься інформація, що характеризує фінансово-господарську 

діяльність особи та її майновий стан. 

42. Схема легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

43. Джерела інформації при порівняльному аналізі проваджень. 

44. Візуалізація результатів фінансової розвідки. 

45. Аналіз відкритих джерел інформації (OSINT) та використання його результатів 

у фінансовій розвідці. 
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Інформаційні ресурси 

Сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/a#Find. 

Сайт Державної служби фінансового моніторингу України. Електронний 

ресурс. URL : https://fiu.gov.ua/ 
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