
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ 4; 

2. Назва: Проблеми боротьби з організованою злочинністю; 

3.Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: В.Д. Гвоздецький, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри правових природоохоронних дисциплін; А.О. Ляш, 

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри відновного правосуддя та приватної 

детективної діяльності; В.П. Садовнік, старший викладач кафедри правових природоохоронних 

дисциплін 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості організованої 

злочинності як суспільного явища та види 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; правове регулювання протидії організованій 

злочинній діяльності у чинному кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві; організаційні, 

кримінальні процесуальні, криміналістичні та ін. засоби 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, кримінального процесуального права, що регулюють форми участі окремих осіб в 

організованій злочинній діяльності та виявляти їх вади; обгрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

кримінального, кримінального процесуального законодавства у напряму протидії організованій злочинності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, наукова робота, ситуативні завдання. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне  право»,  «Кримінально-виконавче право», 

«Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінальний процес». 
12. Зміст курсу: Організована злочинність, як соціальне явище, протидія транснаціональній 

організованій злочинності в Україні, правові та організаційні основи боротьби з організованою 

злочинністю в сучасних умовах, Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами …. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141 

(в ред. від 01.01.2020 р.). 

2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. Ратифікована 21.03.1964 р.  

3. Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. Ратифікована 17.07.1997 р. 

4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/print1514025142907743 (Дата звернення 03.07.2020 р.). 

5. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про дванадцять принципів боротьби з корупцією». 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994 845 (дата звернення 03.07.2020 р.). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних  робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

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

   Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                                   к.філос.н., Мельничук Ю.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВБ 4; 

2. Title: Problems of combating organized crime; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  ІІ (Master's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

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

Law, Professor, Professor of the Department of Legal Environmental Disciplines; A.O. Lyash, Candidate of 

Law, Professor, Professor of the Department of Restorative Justice and Private Detective Activity; VP 

Gardener, senior lecturer at the Department of Legal Environmental Disciplines.  

9. Results of studies: after studying the discipline the student should know: features of organized crime as a social 

phenomenon and types of crime; causes and conditions of organized crime; structure of organized criminal activity; 

trends in crime in modern Ukraine; the specifics of organized criminal activity as its manifestation; types and features 

of criminal groups; the specifics and functions of each individual link of the criminal group; legal regulation of 

counteraction to organized criminal activity in the current criminal, criminal procedural legislation; organizational, 

criminal procedural, forensic, etc. means of combating organized crime. Be able to: distinguish certain forms of 

organized criminal activity, distinguish them from other forms of joint crime; identify forms of participation of 

individuals in organized criminal activity; interpret the rules of criminal, criminal procedural law governing the forms 

of participation of individuals in organized criminal activity and identify their shortcomings; to substantiate proposals 

for the improvement of criminal, criminal procedural legislation in the direction of combating organized crime. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures, 

scientific work, situational tasks  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: State Theory and Law, Constitutional Law 

of Ukraine, Judicial and Law Enforcement Bodies of Ukraine, Criminal Law, Criminal Enforcement Law, 

Corporate Law, Criminology, Criminal Procedure. 

12. Course contents: The essence, legal basis and principles of operative-search activity, tasks and 

guarantees of legality in carrying out operative-search activity, subjects of operative-search activity, 

operative-search measures, unspoken investigative (search) actions… 

13. Recommended educational editions:  
1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141 

(в ред. від 01.01.2020 р.). 

2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. Ратифікована 21.03.1964 р.  

3. Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. Ратифікована 17.07.1997 р. 

4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/print1514025142907743 (Дата звернення 03.07.2020 р.). 

5. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про дванадцять принципів боротьби з корупцією». 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994 845 (дата звернення 03.07.2020 р.). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours laboratory work, 58 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is based on a 100-point scale. 

   Final control: credit at the end of semester. 

  Current control (100 points): testing, surveys. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
Head of the department 

PhD in Philosophy,                                                             Yu.I. Melnichuk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


