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Мета вивчення навчальної дисципліни Мета навчальної дисципліни є опанування 

основними засадами організації розслідування економічних злочинів, формування 

професійних навичок проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням особли-

востей окремих злочинів на початковому, наступному та заключному етапах розслі-

дування, а також вироблення вміння застосовувати здобуті знання для їх реалізації у 

практичній діяльності. 
 

Тривалість 

Найменування по-

казників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма здобуття вищої 

освіти 

заочна форма здобуття ви-

щої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Рік підготовки 

1-й - -  - 

Семестр 

2-й - - - 

 

 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

Лекції 

2 год. - - - 

Семінарські 

2 год. - - - 

Практичні 

26 год. - - - 

Самостійна робота 

60 год. - - - 

Вид контролю 

залік 

 

Форми та методи навчання 

Практичні заняття проводяться двома науково-педагогічними працівниками, 

оскільки, з врахуванням специфіки відпрацювання ситуаційних завдань з викорис-

танням можливостей навчально-тренувальних полігонів та робочих місць з інсцено-

ваною слідової картиною злочину, навчальна група завчасно поділяється на дві під-

групи.  

 

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 йо-

го 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 активі-

зує діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів, розв’язання пробле-

мної ситуації. 



 
 

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

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

криття 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, напри-

клад, демонстрація навчальних фільмів. 

• Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів. Прове-

дення слідчих (розшукових) дій. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної 

інформації, а слугують лише для закріплення, 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; 

підготовка учнів-експертів, ведучого. 

 

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 у формі за-

ліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає 

два теоретичні питання. 

 

Пререквізити: «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності», «Юриди-

чна компаративістика», «Право Європейського Союзу», «Правові інструменти альтер-

нативного вирішення спорів». 

 

Постреквізити: «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод», «Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні», 

«Актуальні проблеми теорії та практики криміналістики», «Розслідування економіч-

них злочинів». 

 

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 ін-

ститутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфо-

рмації з різних джерел. 

 



 
 

 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення  

навчальної дисципліни 

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

винні: 

знати: 

– інформаційні технології у правозастосовній діяльності; 

– предмет та характер професійної діяльності, природу етичних стандартів та 

здатність діяти на їх основі; 

– порядок та підстави оперативного супроводження кримінального прова-

дження органами досудового розслідування; 

– інновації у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною з економічними злочина-

ми; 

– криміналістичну характеристику економічних злочинів; 

– криміналістичну класифікацію економічних злочинів; 

– алгоритм дій при висуненні та побудові версій у розслідуванні економіч-

них злочинів;  

– типові слідчі ситуації та напрями їх вирішення на початковому та наступ-

ному етапах розслідування економічних злочинів;  

– послідовність слідчих (розшукових) дій та тактику їх проведення; 

–  нормативно-правові акти та інформаційно-аналітичні документи органів 

судової влади, прокуратури та територіальних органів Національної поліції України 

у сфері кримінального провадження; 

– права та обов’язки учасників кримінального провадження з метою забезпе-

чення законності одержання доказів у кримінальних провадженнях цього виду. 

– міжнародні стандарти прав людини; 

– предметну область та розуміння професійної діяльності; 

вміти: 

– складати план розслідування економічних злочинів; 

– оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при 

розслідуванні економічних злочинів; 

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 знан-

ня та розв’язувати складні задачі 

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. 



 
 

– використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та 

вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (роз-

шукових) дій; 

– складати план проведення слідчої (розшукової) дії у кримінальних прова-

дженнях;  

– вміти застосовувати тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) 

дій;  

– будувати тактичні комбінації з урахуванням слідчої ситуації розслідування 

економічних злочинів;  

– збирати і аналізувати інформацію з національних і міжнародних джерел, 

здійснювати оцінку її достовірності, використовувати сучасні інформаційні техно-

логії і бази даних; 

–  взаємодіяти з іншими органами та підрозділами Національної поліції Ук-

раїни; 

– визначати коло необхідних спеціальних знань та кваліфіковано готувати і 

призначати відповідні види судових експертиз, використовувати знання спеціалістів 

у провадженнях щодо економічних злочинів;  

– аналізувати інформацію, виявлену під час розслідування, з метою її вико-

ристання для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

– приймати рішення, спрямовані на попередження кримінальних правопору-

шень по матеріалам розслідування конкретного кримінального провадження; 

– проводити дослідження, грамотно і точно формулювати та висловлювати 

свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії; 

– застосовувати набуті знання у професійній діяльності. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної робо-

ти в розрізі тем 

Тема 1. Понят-

тя, класифікація 

та криміналіс-

тична характе-

ристика еконо-

мічних злочинів 

Лекція 

1. Економічна злочинність як фактор негатив-

ного впливу на розвиток держави. 

2. Види економічних злочинів та нормативно-

правове регулювання боротьби з ними. 

3. Криміналістична класифікація економічних 

злочинів і методики їх розслідування. 

Семінар 

1. Сутність та поняття економічних злочинів. 

2. Класифікація економічних злочинів.  

3. Зміст і класификація окремих методик роз-

слідування економічних злочинів. 

4. Криміналістична характеристика економіч-

них злочинів. 

Теми рефератів: 

1. Криміналістична характе-

ристика особи, яка вчиняє 

економічні злочини. 

2. Види сучасних економіч-

них злочинів та їх місце в 

структурі сучасних економі-

чних злочинів . 

Тема 2. Розслі-

дування легалі-

зації (відмиван-

ня) доходів, 

одержаних зло-

чинним шляхом 

 

Практичне заняття 

1. Криміналістична характеристика 

Розслідування легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

2. Обставини, що підлягають встановленню 

під час розслідування легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом  

3. Типові слідчі ситуації та напрями їх 

Теми рефератів: 

1. Проблеми ефективної про-

тидії легалізації грошей, здо-

бутих злочинним шляхом. 

2. Фіктивні підприємства у 

механізмі легалізації коштів 

злочинного походження. 

3. Взаємодія слідчих з ін-



 
 

вирішення на початковому етапі 

розслідування легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

4. порядок проведення слідчих (розшукових) 

дій на початковому етапі розслідування: 

огляд, допит. 

5. Використання спеціальних знань при розс-

лідуванні легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом. 

6. Вирішення тестових завдань. 

шими підрозділами Націона-

льної поліції під час розслі-

дування легалізації (відми-

вання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом 

Тема 3. Розслі-

дування злочи-

нів, пов’язаних 

з порушенням 

бюджетного 

законодавства 

 

Практичне заняття 

1. Опитування з навчальних питань: 

1.1 Криміналістична характеристика розслі-

дування злочинів, пов’язаних з порушенням 

бюджетного законодавства. 

1.2 Обставини, що підлягають встановленню 

при розслідування злочинів, пов’язаних з по-

рушенням бюджетного законодавства. 

1.3 Типові слідчі ситуації та напрями їх 

вирішення на початковому етапі 

розслідування порушення бюджетного зако-

нодавства. 

1.4 Використання спеціальних знань при роз-

слідуванні злочинів, пов’язаних з порушен-

ням бюджетного законодавства 

1.5 Особливості тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій (огляд, допит). 

2. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

3. Вирішення тестових завдань. 

Теми рефератів: 

1. Правила поводження з 

електронними носіями інфо-

рмації під час розслідування 

злочинів, пов’язаних з пору-

шеннями бюджетного зако-

нодавства. 

2. Огляд і використання еле-

ктронної документації, під 

час розслідування злочинів, 

пов’язаних з порушеннями 

бюджетного законодавства. 

 

Тема 4. Розслі-

дування злочи-

нів у сфері бан-

ківського кре-

дитування 

Практичне заняття 

1. Опитування з навчальних питань: 

1.1. Криміналістична характеристика 

розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування.. 

1.2. Обставини, що підлягають встановленню 

під час розслідування злочинів у сфері 

банківського кредитування. 

1.3. Типові слідчі ситуації та напрями їх 

вирішення на початковому етапі 

розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування. 

1.4. Особливості проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування зай-

няття гральним бізнесом. 

1.5. Особливості призначення судових експе-

ртиз та визначення місця їх проведення під 

час розслідування зайняття гральним бізне-

сом. 

2. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

3. Вирішення тестових завдань. 

Теми рефератів: 

1. Особливості взаємодії 

слідчого і оперативних під-

розділів під час розслідуван-

ня злочинів у сфері банківсь-

кого кредитування 

2. Тактичні особливості до-

питу свідків під час розслі-

дування злочинів у сфері 

банківського кредитування. 

Тема 5. Розслі-

дування шах-

Практичне заняття 

1. Опитування з навчальних питань: 

Теми рефератів: 

1. Поняття шахрайства з 



 
 

райства з фінан-

совими ресур-

сами 

1.1. Криміналістична характеристика розслі-

дування шахрайства з фінансовими ресурса-

ми. 

1.2. Обставини, що підлягають встановленню 

при розслідуванні шахрайства з фінансовими 

ресурсами. 

1.3. Типові слідчі ситуації та напрями їх 

вирішення на початковому етапі 

розслідування шахрайства з фінансовими ре-

сурсами. 

1.4. Використання спеціальних знань при 

розслідуванні шахрайства з фінансовими ре-

сурсами. 

1.5. Особливості проведення огляду при роз-

слідуванні шахрайства з фінансовими ресур-

сами. 

1.6. Особливості тактики допиту при розслі-

дуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. 

1.7. Особливості призначення експертиз при 

розслідуванні шахрайства з фінансовими ре-

сурсами. 

2. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

3. Вирішення тестових завдань. 

фінансовими ресурсами.  

2. Способи вчинення шах-

райства з фінансовими ресу-

рсами. 

Тема 6. Розслі-

дування злочи-

нів, пов’язаних 

із заняттям гра-

льним бізнесом.  

Практичне заняття 

1. Опитування з навчальних питань: 

1.1. Криміналістична характеристика 

розслідування злочинів, пов’язаних із 

заняттям гральним бізнесом. 

1.2. Обставини, що підлягають встановленню 

під час розслідування злочинів, пов’язаних із 

заняттям гральним бізнесом. 

1.3. Типові слідчі ситуації та напрями їх 

вирішення на початковому етапі 

розслідування злочинів, пов’язаних із 

заняттям гральним бізнесом. 

1.4. Використання спеціальних знань при роз-

слідуванні шахрайства з фінансовими ресур-

сами. 

1.5. Особливості тактики огляду. 

1.6. Особливості тактики допиту. 

1.7. Особливості призначення судових 

експертиз та визначення місця їх проведення 

під час розслідування злочинів, пов’язаних із 

заняттям гральним бізнесом. 

2. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

3. Вирішення тестових завдань. 

Теми рефератів: 

1. Особливості взаємодії 

слідчого і оперативних під-

розділів під час злочинів, 

пов’язаних із заняттям гра-

льним бізнесом. 

2. Сучасні можливості екс-

пертизи телекомунікаційних 

систем і засобів.  
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Інструменти. Використання інструментів, що входять до переліку криміналі-

стичної техніки обирається викладачем, виходячи з теми навчальної дисципліни. 

Обладнання. Для закріплення теоретичних знань та відпрацювання практич-

них навичок здобувачами вищої освіти за темами навчальної дисципліни необхідно 

використовувати навчально-тренувальні полігони. 

Програмне забезпечення. Для забезпечення можливості організації дистан-

ційного 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 

нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній ака-

демії 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: 

екзамен 

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 

 


