
 
 
 
 

Кафедра кримінального права та кримінології 
 

Навчальна дисципліна:  

«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА  

ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ» 

 

 



Викладач запрошує Вас до навчання: 

Професор  кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Плужнік Олена Іванівна  

автор більше 180 наукових праць,  

досвід роботи більше 30 років, із яких робота 

у суді, а також на посаді старшого слідчого 

СУ УМВС України в Одеській області. 

 

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальне право, кримінологія 

  

З викладачем можна зустрітися за адресою: 

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 113,  

тел. (067) 787 63 52     Viber, Telegram     

Elena-pluzhnik@ukr.net 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА:   

«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ» 

 
 

 
 Підготовка  фахівців освітнього ступеня «магістр»;  галузь знань 12 «Інформаційні технології»;                   
спеціальність 124 «Системний аналіз»  
Навчальна дисципліна викладається на заочній формі навчання у 4 семестрі на другому  році підготовки та має такі 
міждисциплінарні зв’язки: 

• Кримінальне право 

• Кримінологія 

• Міжнародне право 

• Проблеми кримінально-правової правозастосовчої практики в сучасних умовах 

•  Метою навчальної дисципліни 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. 

• Кількість годин: 

• Заочна форма навчання: 8 годин аудиторних занять. Із них 2 години лекцій, 6 години семінарських занять, окрім цього, 

82 годин самостійної роботи. 
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Вам пропонуються  теми для вивчення: 

  

• Тема № 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

• Тема № 2.  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

 

Заочна:  Лекцій-2 год., семінарські заняття 6 год.; 

Самостійна робота – 82 год. 

 



 
Ви дізнаєтеся: 
 

Тема № 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 
 Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Предмет кримінальних правопорушень 
у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку. Кримінально-правовий  аналіз визначиних злочинів. 

Тема № 2.  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 
 Поняття і основна кримінологічна характеристика кіберзлочинності. Показники кіберзлочинності 

(стан, рівень, коефіцієнт, структура, характер, географія та топографія, динаміка).  Основні загально-соціальні і 

спеціально-кримінологічні напрями запобігання кіберзлочинності. 

 



•Дякую за увагу ! 


