
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОТИДІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

1. Кафедра: Кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

2. Ступінь вищої освіти МАГІСТР 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання 

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 

Мета дисципліни – надання теоретичних знань та 

практичних навичок здобувачам вищої освіти щодо 

організаційно-правових засад актуальних і важливих 

питань протидії кіберзлочинності та визначення шляхів 

удосконалення цього напрямку діяльності. 

Основне завдання дисципліни надати здобувачам вищої 

освіти  теоретичну та практичну підготовку з основ 

кібербезпеки та протидії кіберзлочинності, зокрема: 

правові засади протидії кіберзлочинності 

правоохоронними органами України;  правові положення 

і напрямки міжнародного співробітництва у сфері 

протидії кіберзлочинності; організаційні основи протидії 

кіберзлочинності правоохоронними органами України;  

тактику, методи та процедури, які використовуються 

кіберзлочинцями; принципи конфіденційності, 

цілісності і доступності, оскільки вони відносяться до 

станів даних і контрзаходів в області кібербезпеки; 

технології. 

 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Сучасні інформаційні технології, Інформаційні 

технології, Актуальні проблеми застосування 

кримінального законодавства, Кримінальний аналіз 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та 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:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати: 

 Основні теоретичні положення навчальної дисципліни 

«кіберзочинність», «кіберзлочин», «кіберзлочинець», 

«інформаційна безпека», «кібербезпека», «комп’ютерний 

вірус», «міжнародне співробітництво» 

  умови виникнення та розвитку кіберзлочинності, а 

також її характерні особливості; 

 міжнародну класифікацію кіберзлочинів за різними 

підставами; 

 правові засади протидії кіберзлочинності 

правоохоронними органами України;  

 правові положення і напрямки міжнародного 

співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності; 

 організаційні основи протидії кіберзлочинності 

правоохоронними органами України;  

 шляхи удосконалення протидії кіберзлочинності, як 

на національному, так і на міжнародному рівні.  

вміти: 

 здійснювати пошук інформації з використанням 

пошукових систем, соціальних мереж та 

геоінформаційних програмних продуктів; 

 аналізу носіїв інформації портативної техніки з 

метою встановлення правопорушення; 

 захисту інформаційних систем та запобігання 

кіберзлочинам.  
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