
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ4 

2. Назва: Проблеми баротьби з організованою злочинністю. 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 семестр. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д. ю. н., проф. Гвоздецький В.Д. 

9. Результати навчання: використовувати на практиці різні інструменти та стратегії для оцінювання та 

забезпечення якості виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах 

обстановки, а також робити звіти та доповіді про них усно та письмово,забезпечувати законність та 

правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих 

методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків, 

комунікувати з різними суб’єктами відносин під час здійснення професійної діяльності. Після вивчення 

дисципліни студент повинен знати: фактори, які обумовлюють існування організованої злочинності в 

суспільстві; причинно-наслідкові комплекси, які породжують організовану злочинність; кримінологічну 

характеристику організованої злочинності; методику проведення кримінологічних досліджень у процесі 

розслідування злочинів, вчинених організованими групами; комплекс загальносуспільних заходів 

попередження злочинності і ряд спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по їх виконанню. 

Вміти: аналізувати кримінологічну характеристику організованої злочинності в окремому регіоні; виявляти 

причини і умови, які сприяють здійсненню злочину організованою групою; розробляти і реалізовувати 

різноманітні заходи по попередженню злочинів, вчинених організованими групами.  

10. Форми організації занять: лекції; практичні завдання; самостійна робота; ситуаційні завдання, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Кримінальний процес, криміналістика, 

кримінальне право; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Теорія доказів. 

12. Зміст курсу: Організована злочинність як соціальне явище; Тактика усунення протидії розслідуванню 

злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами; Соціально-психологічна характеристика 

організованої злочинності; Характеристика злочинної діяльності організованих груп; Тактичні основи 

розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами; Розслідування вбивств, що 

вчиняються організованими злочинними групами; Розслідування організованої злочинної діяльності при 

наявності корумпованих зв’язків; Розслідування теоретичних атів, які вчиняються організованим злочинним 

формування. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Водько М. П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія. Одеса: 

Юрид. літ., 2010.191 с. 

2. Гуцало М. Г. Організація протидії сучасному тероризму : навч. посіб. для студ., аспірантів, викл. ВНЗ. К.: 

ТОВ «Вид. Аратта», 2009. 262 с. 

3. Кримінологічний довідник / за наук. ред. О. М. Бандурки; за заг. ред. О. М. Джужі, О. М. Литвинова; 

Кримінолог. асоціація України. Київ-Харків, 2013. 412 с. 

4. Кузьмін С. А. Спеціальні питання застосування кримінально-правових заходів протидії організованій 

злочинності : наук.-практ. посібник. Міжвідом. наук.- дослід. центр з пробл. б-би з організ. Злочинністю при 

Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2012. 83 с. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI URL : http ://zakon3.rada. 

gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 16 год. практичні, 58 год. самостійної роботи. Разом - 90год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.  

16. Мова викладання: українська. 

 

В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВБ4 

2. Title: The Problems of Fighting Organized Crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Type: Required. 

4. Level of higher education: II (master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when studying discipline: 3 semester. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Doctor of Law, Professor Gvozdetsky V.D. 

9. Learning outcomes: Use in practice various tools and strategies to assess and ensure the quality of work 

performed in the management of law enforcement in different conditions, as well as make reports and reports on them 

orally and in writing, ensure law and order, protect the rights and interests of the individual, society, state using 

optimized methods and means of ensuring public safety and order within the performance of their official duties, to 

communicate with various subjects of relations during the implementation of professional activities.Forms of 

organization of classes: lectures; practical tasks; independent work; situational tasks, control measures. After studying 

the discipline, the student must know: the factors that determine the existence of organized crime in society; causal 

complexes that give rise to organized crime; criminological characteristics of organized crime; methods of 

criminological research in the process of investigating crimes committed by organized groups; a set of public measures 

to prevent crime and a number of special criminological methods and prevention measures for their implementation. Be 

able to: analyze the criminological characteristics of organized crime in a particular region; identify the causes and 

conditions that contribute to the commission of a crime by an organized group; develop and implement various 

measures to prevent crimes committed by organized groups. 

10. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Criminal proceedings, criminalistics, criminal law; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Theory of evidence. 

11. Contents of the course: Theme 1. Organized crime as a social phenomenon; Topic 2. Tactics for the elimination 

of counteraction to the investigation of crimes committed by organized criminal groups; Topic 3. Socio-psychological 

characteristics of organized crime; Theme 4. Characteristics of criminal activity of organized groups; Topic 5. Tactical 

grounds for the investigation of crimes committed by organized criminal groups; Theme 6. Investigation of murders 

committed by organized criminal groups; Theme 7. Investigation of organized criminal activity in the presence of 

corrupt connections; Theme 8. Investigation of theoretical attitudes committed by organized crime formation. 

12. Recommended editions: 
13. Водько М. П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія. Одеса: 

Юрид. літ., 2010.191 с. 

14. Гуцало М. Г. Організація протидії сучасному тероризму : навч. посіб. для студ., аспірантів, викл. ВНЗ. К.: 

ТОВ «Вид. Аратта», 2009. 262 с. 

15. Кримінологічний довідник / за наук. ред. О. М. Бандурки; за заг. ред. О. М. Джужі, О. М. Литвинова; 

Кримінолог. асоціація України. Київ-Харків, 2013. 412 с. 

16. Кузьмін С. А. Спеціальні питання застосування кримінально-правових заходів протидії організованій 

злочинності : наук.-практ. посібник. Міжвідом. наук.- дослід. центр з пробл. б-би з організ. Злочинністю при 

Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2012. 83 с. 

17. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI URL : http ://zakon3.rada. 

gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17. 

18. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours practical, 58 hours independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role games, 

case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

19. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: the end of the 11th semester. Current Control (60 

points): Testing, Surveys. 

20. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


