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1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

3. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

 

4. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому та третьому семестру  

5. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські  

заняття: 

- самостійна 

робота: 

4 

 

 

120 

 

 

6 

6 

 

  

 

108 

6. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Кримінально-

правова та кримінологічна характеристика 

кіберзлочинності» є: формування вмінь та навичок у 

застосуванні норм кримінального права, аналізу 

думок вчених-правників стосовно окремих проблем 

застосування кримінального законодавства, розробці 

пропозицій стосовно ліквідації прогалин у 

кримінальному законі  щодо комп’ютерних злочинів, 

зокрема  злочинів у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; 

вивчення кримінологічної характеристики 

кіберзлочинності. 

Завданням навчальної дисципліни  є глибоке 

засвоєння здобувачами вищої освіти магістратури 

теоретичного матеріалу на заняттях згідно 

тематичного плану. 

 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Кримінологія, Кримінально- 

процесуальне  право, Кримінально-виконавче право, 

Цивільне право, Адміністративне право, 

Криміналістика. 
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8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 

курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 
Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи в 

залежності від обраної форми завдання. 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та 

шкалу оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що 

складається з балів поточного й семестрового контролю і дорівнює 

максимально 100 балам. Оцінювання знань здобувача вищої освіти 

здійснюється за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно від обсягу та тривалості 

викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням 

результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача 

вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач 

вищої освіти має право перескладати усі форми поточного контролю 

(семінарські, практичні заняття, самостійну роботу тощо) відповідно 

до графіку, встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед підсумковим 

контролем. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання підсумкового контролю 

після закінчення заліково- екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий 

контроль до екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті навчання. 

11. Результати 

навчання:  

Здобувач вищої освіти має знати: стан основних проблем 

доктрини кримінального права, зокрема  злочинів у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку; питання кваліфікації злочинів у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку; проблеми імплементації норм міжнародного 

кримінального права в законодавство України; поняття 

злочинності та її кримінологічні ознаки й показники; методи 

оцінювання злочинності як соціального явища; основні 

показники сучасного стану злочинності в Україні; правову 
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основу проведення профілактичних заходів; джерела 

інформаційного забезпечення профілактичної діяльності; зміст 

кримінологічної характеристики, причин та умов, а також 

основні напрями профілактики злочинності, зокрема 

кіберзлочинності.   

          Рівень знань має відповідати професійним вимогам, які 

пов’язані із розумінням та вмінням застосовувати у практичній 

діяльності правил, принципів та підстав застосування 

кримінального законодавства. Вміти: аналізувати думки 

вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно проблемних 

питань теорії Кримінального права України; при застосуванні 

норм кримінального законодавства України, зокрема  злочинів 

у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку; надавати правильну кримінально-правову 

оцінку діянням; розробляти пропозиції щодо вдосконалення та 

усунення прогалин у чинному кримінальному законодавстві;  

застосовувати методи оцінки злочинності; враховувати у 

практичній діяльності Національної поліції регіональні та 

міжрегіональні особливості криміногенної ситуації; 

аналізувати причини та умови злочинності; складати анкети, 

опитувальні листи, програми інтерв’ювання; досліджувати 

особу злочинця та жертву злочину (потерпілого); 

впроваджувати результати наукових досліджень в діяльність 

Національної поліції. отримати навички, щодо: комплексного 

аналізу та прогнозу стану злочинності та розробка заходів її 

ефективної профілактики зокрема, щодо  злочинів у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку; дослідження особи злочинця та мотивації 

протиправної поведінки; аналіз стану та регіональних 

особливостей злочинності в регіонах держави й на цій підставі 

прогнозування криміногенної ситуації, що складається в 

Україні; 

 

12. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 

28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами 

України та Рішеннями Конституційного Суду. – Електрон. дан. (1 

файл). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана. Із 

змінами та доповн. 

2. Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон 

України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із 

Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. – 

Електрон. дан.   ( 1 файл ). – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана. Із змінами та доповн. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України [ Електронний 

ресурс ] : закон України від 13. 04. 2012 р. № 4651-VI : – 

Електрон. дан.   ( 1 файл ). – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана. Із змінами та доповн. 

4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Закон 

України від 05.10.2017 № 2163-VIII. Із змінами та доповн. 

Редакція від 24.10.2020 р. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/39981 

5. Про телекомунікації. Закон України  від 18 листопада 2003 р. (у 

редакції від 30.11.2019 р.) Електронний ресурс. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/ed20171005#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/39981


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 

6. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах. Закон України  від 5 липня 1994 р. (у редакції 

від  19.04.2014 р.). Електронний ресурс. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 

7. Положення про технічний захист інформації в Україні. 

Затверджено Указом Президента України від 27 вересня 1999 

року N 1229/99. (у редакції від 04.05.2008 р.). Електронний 

ресурс. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1229/99 

8.   Про Положення про технічний захист інформації в Україні. 

Указ Президента України від 27 вересня 1999 року   N 1229/99 

(у редакції від 04.05.2008 р.). Електронний ресурс. Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1229/99 

9. Про деякі питання захисту інформації,   охорона якої 

забезпечується державою. Постанова Кабінету Міністрів  від 13 

березня 2002 р. N 281.                            (Редакція від 04.11.2016 

р.) Електронний ресурс. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2002-%D0%BF 

10. Плужнік О.  Кримінальні правопорушення: окремі кримінально-

правові аспекти/ О.І. Плужнік/ ХVII Міжнародна науково-

практична конференція “SCIENCE, TRENDS AND 

PERSPECTIVES”, 18-19 May 2020. Tokyo, Japan  2020. С. 289-

291. 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1229/99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1229/99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2002-%D0%BF

