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Силабус навчальної дисципліни  

«ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ»  
  

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Вивчення правових засад і механізмів протидії злочинності в 

України.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Злочинність у ХХІ столітті набирає нових небезпечних форм 

(кіберзлочинність, торгівля людьми, кібертероризм, 

нанозлочинність, космічна злочинність та інші).  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

- Навчитися засобам, методам і технологіям запобігання, 

протидії і розслідування таким видам злочинів: торгівля 

людьми, медичним злочинам, фінансовим, шахрайствам, 

кібершахрайствам, кібертероризму, кіберзлочинності, 

злочинам у космічному кіберпросторі;  

- Розуміння особливостей пізнання традиційних і новітніх 

видів злочинів;  

- Застосування на практиці інноваційних технологій, 

креативних засобів і ноометодів в судовій, слідчій і 

правоохоронній діяльності, які розробляються на кафедрі 

кримінального права і процесу НАУ.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Результати даного навчального курсу передбачають отримання 

професійних компетентностей високваліфікованих юристів в 

галузі стратегії, тактики і мистецтва протидії злочинності у 

Україні. Стратегія даних комепетентностей передбачає отримання 

відповідей, чому в ХХІ столітті необхідно забезпечувати безпеку 

людини, суспільства та держави від злочинних загроз, ризиків та 

небезпек. Тактика таких компетентностей передбачає отримання 

відповіді як необхідно здійснювати протидію злочинності в 

Україні. Тобто які засоби, методи і технології доцільно 

використовувати працівникам органів судової влади і 

правоохоронних органів у своїй професійній діяльності. 

Мистецтво даних компетентностей передбачає отримати відповідь, 

що здобуде студент в результаті вивчення даного курсу. Це 

значить, що в результаті вивчення даного курсу студент зможе на 

практиці успішно використовувати набуті навички в свої 

професійній діяльності. Тобто мета якісної протидії злочинності 

буде досягнута і це негативне явище мінімізоване в Україні.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   

1. Історіографія розвитку злочинності в Україні, Європі і світі.  

2. Теоретичні і методологічні засади протидії злочинності в 

Україні.  

 3. Засоби, методи і технології протидії злочинності в Україні.  

4. Механізм реалізації арсеналу правових і науково-технічних 

засобів в процесі протидії злочинності в Україні.  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали.  

Форми навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Філософія права, кримінологія, кримінальне право, кримінальний 

процес, криміналістика, судова експертологія.  

Пореквізити  Порівняльне правознавство, порівняльне кримінальне право, 

електронне право, інноваційне право, медичне право, комп’ютерне 

право.  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. БІЛЕНЧУК, П. Д., et al. Криміналістика:[підручник]. ПД 

Біленчук, ВК Лисиченко, НІ Клименко–К.: Атіка, 2001.  

2. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Скільська 

Л.Д. Документування результатів слідчої дії: методи 

фіксації доказової інформації. Монографія / За ред. П.Д. 

Біленчука. Київ: УкрДГРІ, 2019. – 96 с. – (Серія 

«Запобігання, протидія, розслідування злочинів»).  

3. Біленчук П.Д. Електронна цивілізація: інноваційне 

майбутнє України: монографія. / П.Д. Біленчук, М.М. 

Близнюк, О.Л. Кобилянський, М.І. Малій, Ю.О. Пілюков, 

О.В. Соболєв, за заг. ред. П.Д. Біленчука -К.: УкрДГРІ, 

2019. -284 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  Кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  БІЛЕНЧУК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ  

Посада: професор кафедри кримінального права та  

процесу  

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук Профайл 

викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/ru/caphedras/chair2/3030-2019-09-11-1055-
15  

Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: petro.bilenchuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 1.448  
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Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Інноваційний авторський курс  

Лінк на дисципліну  https://scholar.google.com.ua/citations?user=5ASssIYAAAAJ&hl=uk  

Код класу в Google Classroom: rppspuz  

  

Розробник                   Біленчук П.Д.  

Завідувач кафедри                Лихова С.Я.  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5ASssIYAAAAJ&hl=uk
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