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навчальної дисципліни 

«Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень 

у сфері господарської діяльності» 

 

Кафедра кримінального права 

 

Статус дисципліни – вибіркова 

Рівень вищої освіти – другий 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Форми здобуття вищої освіти – денна, заочна 

Мова навчання – українська 

Форма підсумкового контролю – залік 

 

Науково-педагогічний 

працівник (-ки) 

Олена Матюшенко – завідувач кафедри кримінального 

права НАВС, кандидат наук з державного управління 

Людмила Мостепанюк – доцент кафедри криміналь-

ного права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент 

Анна Павловська – доцент кафедри кримінального 

права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент 

Наталія Симоненко – доцент кафедри кримінального 

права НАВС, кандидат юридичних наук 

 

 

Профайл викладача 

(-ів) 

https://www.naiau.kiev.ua/zagalnoakademichni-

kafedri/kafedra-kriminalnogo-prava/zagalni-

vidomosti/sklad-kafedri.html 

Контактний телефон вн. 11–87 

E-mail: @ kkpnavs@ukr.net  

Розклад навчальних 

занять 

Відповідно до графіка освітнього процесу 

Консультації Очні: щодня з 14.00 до 16.30 год. відповідно до графіка 

чергувань 

On-line: – консультації: електронна пошта, ZOOM (до-

датково, за графіком консультацій дистанційно). 

  

Стислий опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у вивченні дисципліни, озна-

йомлення здобувачів вищої освіти з системою загальнотеоретичних та практично-оріє-

нтованих знань, вмінь і прикладних навичок, а саме: формування у здобувачів вищої 

освіти глибоких теоретичних і практичних знань з кваліфікації кримінальних правопо-

рушень у сфері господарської діяльності, забезпечення їх використання у професійній 

діяльності, з’ясування спірних питань щодо кваліфікації кримінальних правопору-

шень; вміння тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення пос-
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танов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування кри-

мінальних правопорушень у сфері господарської діяльності від суміжних правопору-

шень. 

 

Тривалість 

Вид заняття Загальна кількість годин 

(денна / заочна форма навчання) 

лекції 6 год. / 0 год. 

семінарські заняття 12 год. / 0 год. 

практичні заняття 12 год. / 0 год. 

самостійна робота 60 год. / 0 год. 

 

Форми та методи навчання 

Формат проведення навчальної дисципліни - змішаний (blended) – навчальні за-

няття  будуть проводитись як аудиторно, так і в дистанційній формі з використанням 

платформи Zoom, Moodle, Viber тощо. 

 

Методи навчання: 

 Словесні 

Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів протягом 

лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, 

розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від 

уміння викладача розповідати, доступності інформації, від поєднання його з іншими 

методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає мож-

ливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати 

здобувачів на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх викладач активізує 

діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів, розв’язання проблемної 

ситуації. 

Лекція слугує для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису 

плану та рекомендованої літератури, введення та характеристика нових понять, розк-

риття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запи-

тання. 

 Наочні методи 
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в 

яскравішому викладенні та демонстрації власної думки. 

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, 

демонстрація навчальних фільмів. 

 Практичні методи: розв’язання ситуативних завдань, що слугує для закрі-

плення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань. 

 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До 

неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, 

написання тестів. 

 Рольова гра: 
пояснення фабули (змісту й умов гри); 

підготовка дійових осіб для виконання своїх ролей. 

 



 
 

Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється шляхом оціню-

вання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семі-

нарських занять, а також шляхом: проведення експрес-опитувань, тестування, підго-

товки доповідей і рефератів. При оцінюванні враховується глибина теоретичних 

знань здобувачів і вміння застосовувати їх на практиці. 

 

Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться після закін-

чення вивчення навчальної дисципліни, у формі заліку, з врахуванням балів, отрима-

них під час навчання. Структура білета передбачає два теоретичні питання. 

 

Пререквізити: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особ-

лива частина», «Особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопору-

шень»  

Постреквізити: «Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримі-

нально-правових норм», «Кримінально-правова юрисдикційна діяльність», «Сучасні 

аспекти кримінального права». 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні ре-

зультати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ПРН11. Використовувати передові 

знання і методики у процесі правот-

ворення та правозастосування інсти-

тутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел. 

ПРН15. Мати практичні навички 

розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ПРН17. Інтегрувати необхідні 

знання та розв’язувати складні за-

дачі правозастосування у різних 

сферах професійної діяльності. 

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

 ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння ос-

новних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні. 

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння практики їх 

застосування. 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення  

навчальної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти по-

винні: 

знати: 

– загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господар-

ської діяльності; 



 
 

– особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності при відмежуванні від суміжних кримінальних правопорушень; 

– особливості використання положень нормативно-правових документів в своїй 

діяльності; 

– судову практику та правила кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності; 

– проблемні питання курсу та формування шляхів їх подолання. 

вміти: 

- правильно тлумачити норми кримінального законодавства та застосову-

вати їх в процесі кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності; 

- застосовувати положення закону про кримінальну відповідальність та ін-

ших нормативно-правових актів при кваліфікації кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності; 

- встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню кримінальних  

правопорушень, та вжиття заходів щодо їх усунення; 

- розмежовувати кримінальні правопорушення у сфері господарської дія-

льності від суміжних правопорушень; 

- на основі здобутих знань визначати найбільш оптимальні шляхи удоско-

налення кримінального законодавства України; переосмислювати наявні знання 

стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 

нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; 

- знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час ви-

явлення працівником Національної поліції кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності; 

- використовувати понятійно-категоріальний апарат кримінального права, 

теоретичні та практичні знання щодо особливостей кваліфікації кримінальних пра-

вопорушень проти у сфері господарської діяльності; 

- аналізувати конкретні випадки з практики діяльності працівників Націо-

нальної поліції, а також змодельовані ситуації, приймати необхідні процесуальні 

та управлінські рішення, а також їх обґрунтовувати. 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин 3 кредити ECTS 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної ро-

боти в розрізі тем 

Тема 1. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінального 

правопорушення 

вчиненого у спів-

участі. Судова 

практика щодо 

кримінальних 

правопорушень у 

сфері господарсь-

кої діяльності 

вчинених у спів-

участі". 

Семінар 

1.Поняття і значення кримінального право-

порушення у сфері господарської діяльності, 

вчиненого у співучасті: об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки. 

2. Спільна участь осіб у вчиненні криміналь-

ного правопорушення у сфері господарської 

діяльності. Зміст цієї ознаки. 

3.Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність 

умислу співучасників. 

4.Особливості інтелектуального моменту 

умислу співучасників. Питання про можли-

вість одностороннього суб’єктивного 

Теми рефератів: 

1. Особливості кваліфікації 

кримінальних правопору-

шень у сфері господарської 

діяльності при ексцесі вико-

навця  

2. Можливість співучасті у 

кримінальних правопорушен-

нях у сфері господарської ді-

яльності, що вчинені з необе-

режності. Відмежування спів-

участі від "необережного 

спричинення". 



 
 

зв’язку між співучасниками. Вольовий мо-

мент умислу співучасників.. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань. 

Тема 2. Загальна 

характеристика 

кримінальних пра-

вопорушень у 

сфері господарсь-

кої діяльності 

Семінар 

1. Поняття, загальна характеристика й види 

кримінальних правопорушень у сфері госпо-

дарської діяльності. 

2. Кваліфікація виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, вве-

зення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених 

грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку 

чи голографічних захисних елементів. 

Ознаки суб’єктивної сторони. Наслідки кри-

мінального правопорушення. Кваліфікуючі 

ознаки. 

3. Поняття контрабанди. Предмет криміна-

льного правопорушення. Ознаки об’єктивної 

сторони. Кваліфікуючі ознаки криміналь-

ного правопорушення. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань. 

Теми рефератів: 

1. Особливості кваліфікації 

нецільового використання 

бюджетних коштів, здійс-

нення видатків бюджету чи 

надання кредитів з бюджету 

без встановлених бюджетних 

призначень або з їх переви-

щенням. 

2.Особливості кваліфікації 

умисного порушення вимог 

законодавства про запобі-

гання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, 

або фінансування тероризму.  

Тема 3. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень у фі-

нансово-кредит-

ній сфері 

Семінар 

1. Поняття незаконних дій з документами 

на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, 

обладнанням для їх виготовлення.  

2.Особливості визначення об’єктивної сто-

рони незаконних дій з документами на пере-

каз, платіжними картками та іншими засо-

бами доступу до банківських рахунків, обла-

днанням для їх виготовлення..  

3.Кваліфікуючі ознаки незаконних дій з до-

кументами на переказ, платіжними картками 

та іншими засобами доступу до банківських 

рахунків, обладнанням для їх виготовлення. 

4. Особливості визначення предмету ухи-

лення від сплати податків, зборів (обов’язко-

вих платежів)..  

5.Особливості визначення об’єктивної сто-

рони ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів). 

6. Кваліфікуючі ознаки ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

Теми рефератів: 

1. Особливості визначення 

предмету незаконних дій 

з документами на переказ, 

платіжними картками та ін-

шими засобами доступу до 

банківських рахунків, облад-

нанням для їх виготовлення 

2.Наслідки незаконних дій 

з документами на переказ, 

платіжними картками та ін-

шими засобами доступу до 

банківських рахунків, облад-

нанням для їх виготовлення. 

3. Особливості кваліфікації 

ухилення від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’яз-

кове державне соціальне 

страхування та страхових 

внесків на загальнообов’яз-

кове державне пенсійне стра-

хування.  

 



 
 

2. Вирішення тестових завдань. 

Тема 4. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень у  

сфері кредитно-

посередницької  

та  банківської  ді-

яльності 

Семінар 

1. Особливості визначення предмету вигото-

влення, збуту та використання підроблених 

недержавних цінних паперів.  

2.Об’єктивні та суб’єктивні ознаки виготов-

лення, збуту та використання підроблених 

недержавних цінних паперів.  

3.Кваліфікуючі ознаки виготовлення, збуту 

та використання підроблених недержавних 

цінних паперів.  

4. Особливості визначення розміру матеріа-

льної шкоди виготовлення, збуту та викори-

стання підроблених недержавних цінних па-

перів. 

5. Особливості визначення об’єктивних та 

суб’єктивних ознак підроблення документів, 

які подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань 

Теми рефератів: 

1.Суб’єкт підроблення доку-

ментів, які подаються для ре-

єстрації випуску цінних папе-

рів. 

2.Предмет порушення по-

рядку ведення реєстру влас-

ників іменних цінних паперів. 

3.Особливості визначення 

об’єктивної сторони пору-

шення порядку ведення ре-

єстру власників іменних цін-

них паперів. 
 

Тема 5. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень у  

сфері підприємни-

цької діяльності 

Семінар 

1.Незаконне виготовлення, зберігання, збуту 

або транспортування з метою збуту підакци-

зних товарів. Предмет кримінального право-

порушення. Види діянь. Кваліфікуючі 

ознаки. 

2. Фіктивне підприємництво. Ознаки 

об’єктивної сторони. Наслідки криміналь-

ного правопорушення. Суб’єктивна сто-

рона. 

3. Шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Предмет кримінального правопорушення. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Наслідки 

кримінального правопорушення. 

4. Умисне введення в обіг на ринку України 

(випуск на ринок України) небезпечної про-

дукції. Предмет кримінального правопору-

шення. Ознаки об’єктивної сторони. Визна-

чення розміру спричиненої шкоди. 

1. Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2.Вирішення тестових завдань 

Теми рефератів: 

1.Особливості кваліфікації 

незаконного використання 

знака для товарів і послуг, фі-

рмового найменування, ква-

ліфікованого зазначення по-

ходження товару.  

2.Кваліфікація незаконної 

приватизації державного, ко-

мунального майна. Умови 

притягнення до відповідаль-

ності.  

Тема 6. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень у 

сфері господарсь-

кої діяльності від 

інших правопору-

шень 

Семінар 

1. Поняття, загальна характеристика кримі-

нальних правопорушень у сфері господарсь-

кої діяльності та відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень. 

2.Критерії відмежування: за об’єктом, за 

предметом, за об’єктивною стороною, за 

суб’єктом, за суб’єктивною стороною. 

Теми рефератів: 

1.Кваліфікація умисного по-

рушення вимог законодав-

ства про запобігання та про-

тидію легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фі-



 
 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2.Вирішення тестових завдань 

нансування тероризму і від-

межування використання ко-

штів, здобутих від незакон-

ного обігу наркотичних засо-

бів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів, отруй-

них чи сильнодіючих речовин 

або отруйних чи сильнодію-

чих лікарських засобів. 

2.Кваліфікація нецільового 

використання бюджетних ко-

штів, здійснення видатків бю-

джету чи надання кредитів з 

бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з 

їх перевищенням і відмежу-

вання від видання нормати-

вно-правових актів, що змен-

шують надходження бю-

джету або збільшують ви-

трати бюджету всупереч за-

кону. 

. 
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Технічне обладнання:  

- мультимедійний проектор, комп’ютер/ноутбук/планшет, інтерактивні дошки, 

комп’ютерні класи із спеціалізованим програмним забезпеченням.  

Програмне забезпечення. Для забезпечення можливості організації дистанцій-

ного навчання може використовуватися платформа Zoom, cередовище Classroom, 

Moodle «Мудл», Соціальні мережі та Telegram. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання здійснюється з дотриманням но-

рмативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ 

Політика щодо академічної доброчесності: https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/. 

Політика щодо відвідування здійснюється з дотриманням нормативних документів 

щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриман-

ням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній 

академії внутрішніх справ  

https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/


 
 

 

Оцінювання результатів навчання 

Аудиторна робота 
Підсумковий контроль: 

залік 

Підсумкова кількість 

балів 

Max 60% 
Max 40% Max 100% 

Т. 1, Т. 2 ... Т. 6 

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національ-

ною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає мініма-

льним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 

 


