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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Одними з основних чинників, що створюють реальну загрозу 

національній безпеці та демократичному розвитку держави, негативно 

впливають на всі сторони суспільного життя – політику, економіку, 

соціальну і правову сфери, є організована злочинність. Тому протидія 

організованій злочинності потребує особливої і постійної уваги з боку 

держави, відповідних підрозділів Національної поліції та інших 

https://cutt.ly/UgpxODD
https://cutt.ly/VgpxJwT
mailto:v.p.sadovnik@nuwm.edu.ua
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правоохоронних органів.  

Метою викладання курсу «Проблеми боротьби з організованою 

злочинністю» є формування науково обґрунтованих уявлень про 

сучасний стан організованої злочинності в Україні та у світі в цілому, 

про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про особистість 

злочинця, а також про систему заходів боротьби зі організованою 

злочинністю; прищеплення навичок самостійного комплексного аналізу 

кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів 

протидії організованій злочинності. 

Вивчення курсу «Проблеми боротьби з організованою 

злочинністю» також має своєю метою опанування студентами 

правових основ боротьби з організованою злочинністю в сучасних 

умовах та організаційних основ протидії організованій злочинності, 

міжнародного досвіду побудови та функціонування спеціалізованих 

органів з протидії організованій злочинній діяльності, формування 

правової свідомості та культури студентів. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197 

Компетентності ЗК1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог 

ЗК3 - Здатність планувати та управляти часом 

ФК9 – Здатність до корекції профілю своєї професійної діяльності. 

ФК10 - Спроможність визначено і наполегливо ставити  професійні 

завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на 

себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань 

ФК11 - Уміння оптимізувати методи й засоби забезпечення публічної 

безпеки і порядку 

Програмні 

результати 

навчання 

 

РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, аргументовано їх пояснювати 

РН7. 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. 

РН10. Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків й консультацій в конкретних сферах юридичної 

діяльності 

РН11. Здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної 

діяльності 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 

навчання, комунікаційні якості, навички письмового спілкування, 

налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та прийняття рішення та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 

виконати завдання зі складання та оформлення документів, вчасно 
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структура  

оцінки 

здати модульні контролі знань. 

      Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів 

шляхом усного опитування та письмових завдань. 

Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою 

роботу. 

 За вчасне та якісне виконання завдань, студент отримує такі 

обов’язкові бали: 

    60 балів за усні та письмові завдання; 

    20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 

рефератів,есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему можуть 

дослідницької роботи вибрати самостійно за погодженням із 

викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані 

за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 

запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), 

рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали 

(3 бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 

поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм 

подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Вивченню даної дисципліни передує: Теорія держави і права, кримінальне 

право, адміністративна діяльність правоохоронних органів 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з таких дисциплін 

– Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії, Кримінально-

процесуальне доказування 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу. 
 

Інформаційні 

ресурси 

- Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості 

Верховної Ради України. № 30. 1996. Ст.141 (в ред. від 01.01.2020 

р.). 

- Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. 

Ратифікована 21.03.1964 р.  

- Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. 

Ратифікована 17.07.1997 р. 

- Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/print15140251429

07743 (Дата звернення 03.07.2020 р.). 

- 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.). 

- Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Відомості Верховної Ради України. № 22. 1992. Ст. 303 (в ред. від 

02.01.2020 р.).  

- Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради 

України. № 2-3. 2015. Ст. 12 (в ред. від 20.03.2020 р.).  

- Закон України «Про Службу безпеки України». Відомості 

Верховної Ради України. № 27. 1992. Ст. 382 (в ред. від 28.04.2020 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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р.).  

- Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України. 

№ 35. 1993. Ст. 358 (в ред. від 05.01.2017 р.).  

- Закон України «Про запобігання корупції». Відомості Верховної 

Ради України. №49. 2014. Ст. 2056 (в ред. від 19.04.2020 р.). 

- Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України». 

Відомості Верховної Ради України. № 47. 2014. Ст. 2051 (в ред. 

від 19.04.2020 р.). 

- Закон України «Про Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів».  Відомості Верховної Ради 

України. № 1. 2016. Ст. 2 (в ред. від 18.04.2020 р.). 

- Закон України «Про Національну поліцію». Відомості Верховної 

Ради України. № 40–41. 2015. Ст. 379. 

- Закон України «Про Державне бюро розслідувань». Відомості 

Верховної Ради України. № 6. 2016. Ст. 55 (в ред. від 20.03.2020 

р.). 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/.  
Згідно цього документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnohootsiniuvannia-znan/dokumenti.  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни відповідно до політики оцінювання оприлюднюються 
на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE за 
календарем: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=694 

Правила 

академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. Документи стосовно 
академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових 
робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП – 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути 
чесними у своїх стосунках, що застосовується і поширюється на 
поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою.  
Студенти мають самостійно виконувати та подавати на 
оцінювання лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці, що регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj)  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам 
забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та 
положеннями відділу якості освіти НУВГП.  
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/  
Відділ якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti 



6 

 

Вимоги до 

відвідування 
Лекції будуть відбуватися офлайн або онлайн за допомогою 

Google Meet за лінком: https://meet.google.com/icm-xyst-cve  

 Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної 

дисципліни.  

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 

відпрацювати можна 8 під час проведення занять з іншою 

групою за тією ж темою або студент виконує пропущений 

матеріал у вільний від занять час та складає його під час 

консультацій.  

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 

причин. За об’єктивних причинах пропуску занять (лікарняні, 

мобільність і т. ін.) студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3373. 
Неформальна та 

інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 

положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 

матеріал для перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під час проходження 

певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн опитування 
стосовно якості викладання та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів завантажені на сторінці 
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень 
у галузі боротьби з організованою злочинністю. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі 
боротьби з організованою злочинністю та її проблем. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
   

Навчання осіб з 

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 

організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно за 

посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі  потреби 

здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально 

сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та 

особливими освітніми потребами. 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

     - 

Інтернаціоналізація - 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 16 год Самостійна робота 58 год 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, аргументовано 

їх пояснювати 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Описати конфліктні ситуації та визначити традиційні шляхи їх 

вирішення, фактори які впливають на конфлікт 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання – 10 балів 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

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 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 10 балів 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 

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 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись на групи (кількість осіб 

залежить від описаної ситуації). 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН4, РН7, РН8), модуль 1- 20 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10 

Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків й 

консультацій в конкретних сферах юридичної діяльності 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Створювати та оформляти завдання у вигляді презентацій та слайд-шоу. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11 

Здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс  розділившись на групи 

(кількість осіб залежить від описаної ситуації). 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15 

Визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати підлеглих для їх 

виконання та брати на себе відповідальність за результати виконання поставлених 

завдань 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Описати конфліктні ситуації та визначити традиційні шляхи їх 

вирішення, фактори які впливають на конфлікт 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання – 10 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН10, РН11, РН15), модуль 2- 20 балів 

 

 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) контролів - 60 

та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище 

 
Результати 

навчання 

 

РН 4 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Сербія Р. А. Групова злочинність в Україні: поняття та 
особливості. Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Юридичні науки». Вип. 1. Т. 3. 
2014. С. 88-92 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

Опис теми Розуміти поняття організована злочинність, принципи, методи та функції. 

 

Тема 2. Протидія транснаціональній організованій злочинності в Україні 
Результати 

навчання 

 

РН 4 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 1 

Література: 
Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії 

транснаціональній організованій злочинності в Україні: 
дис. … доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.08. 

Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 593 
с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

Опис теми Транснаціональна організована злочинність в Україні: поняття сутність та характеристика 

 

Тема 3. Правові та організаційні основи боротьби з організованою злочинністю в 

сучасних умовах   
 

Результати 

навчання 

 

РН 7 

Кількість годин: 

лекції – 2 

практ. – 2 

Література:  
Закон України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю». Відомості 
Верховної Ради України. № 35. 1993. Ст. 358 (в ред. 

від 05.01.2017 р.) 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Правові основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах. Основні положення Закону 

України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». 

 

Тема 4. Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з 

протидії високопосадовій злочинності 
Результати 

навчання 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

Література: 
Шостко О.Ю. Європейський досвід запобігання 

організованій злочинності: теоретичні питання. Право 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
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РН 7 практ. – 1 України. № 2. С. 198-203. 

Опис теми Правові акти Європейського Союзу, які регулюють діяльність із розслідування злочинів, що посягають 

на правовий порядок кількох країн – учасниць Європейського Союзу. 

 

Тема 5. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності  
 

Результати 

навчання 

 

РН 8 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. – 1 

Література: 

- Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». Відомості Верховної Ради України. № 22. 

1992. Ст. 303 (в ред. від 02.01.2020 р.). 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. 

Виявлення ознак злочину. 

 

Тема 6. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними 

групами 
 

Результати 

навчання 

 

РН 8 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 1 

Література: 
- Закон України «Про Державне бюро 
розслідувань». Відомості Верховної Ради України. № 6. 
2016. Ст. 55 (в ред. від 20.03.2020 р.). 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Криміналістична класифікація вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи 

злочинними організаціями 

 

Тема 7. Розслідування терористичних актів, які вчиняються організованими 

злочинними формуваннями 
 

Результати 

навчання 

 

РН 10 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

практ. - 1 

Література: 
Шостко О.Ю. Європейський досвід запобігання організованій 

злочинності: теоретичні питання. Право України. № 2. С. 198-203. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття тероризму. Види терористичних актів. Типові криміналістичні ситуації під час розслідування 

терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними формуваннями. 

 

Тема 8. Організаційні і тактичні основи розслідування злочинів, вчинених 

організованими злочинними групами 
 

Результати 

навчання 

 

РН 10 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування 

злочинів: підручник за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 1998. 376 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових дій) у разі вчинення 

злочинів організованими злочинними групами 

 

Тема 9. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами 
 

Результати 

навчання 

 

РН 11 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Сербія Р. А. Основні напрями попередження групової злочинності в 

Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. № 3. 

2013. С. 253-259. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Сутність та форми протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними 

групами 

 

Тема 10. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні 
 

Результати 

навчання 

 

РН 11 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

прак. - 1 

Література: 
Гвоздецький В.Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії 

корупції в Україні: дис. … докт. юрид. наук: спеціальність 12.00.07. К.: 

ДНДІ МВС України, 2015. 583 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні. 

 

Тема 11. Організована економічна злочинність: сутність, ознаки та заходи протидії 
 

Результати 

навчання 

 

РН 15 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

прак. - 1 

Література: 
Герун Л. В. Організована економічна злочинність: характеристика явища 

та шляхи протидії. Магістерська програма. Тернопіль, 2017. 112 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Кримінологічна характеристика сучасних форм проявів організованої економічної злочинності 
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Тема 12. Виявлення і розслідування контрабанди наркотичних засобів, що 

вчиняються організованими злочинними групами 
 

Результати 

навчання 

 

РН 16 

Кількість 

годин: 

лекції – 1 

прак. - 1 

Література: 
Щур Б.В. Обставини, що підлягають з’ясуванню, як складова частина 

методики розслідування контрабанди. Митна справа. № 3. 2010. С. 43-48.          

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Загальна характеристика організованих злочинних груп, що вчиняють контрабанду наркотичних 

засобів у сфері сучасних тенденцій наркобізнесу. 

 

 

Лектор, д.ю.н., доцент                                                                                                В.Д. Гвоздецький 

 

Асистент, старший викладач                                   В.П. Садовнік 

 


