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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Опис навчальної дисципліни
Кібезлочинність та електронні докази

Назва
навчальної
дисципліни
Освітня
програма

Англійською мовою: Cybercrime and electronic evidence

Програма з підготовки магістра права спеціалізація 081 «Право», факультет
прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)

Рівень вищої освіти

Форма
навчання

Тип

Другий (магістерський)
рівень

Денна

ДВВ

Курс

Семестр

Обсяг,
кредитів/год.
3 / 90

XIX століття стало епохою тотальної інформатизації та кібернетизації усіх
сфер життя у більшості країн світу. З однієї сторони це дозволило
покращити, спростити життя людей, з іншої створило нові виклики. Тому
дослідження питань пов’язаних із захистом кіберпростору є
надактуальними у наш час та потребують додаткової уваги, в тому числі
при підготовці фахівців.
Короткий
опис
предметної
сфери

До основних загроз у вказаній сфері є кібератаки та кіберзлочинність тощо,
що визначені в національних та міжнародних нормативно-правових актах. В
останні роки кіберзлочинність не тільки в Україні, а в світі набрала
загрозливих масштабів. Багато в чому це зумовлено як відсутністю
належного міжнародного співробітництва, так і швидкоплинними
процесами, що відбуваються в кіберсередовищі. З кожним роком технології
змінюються, створюються нові системи даних, програмне забезпечення, яке
використовуються злочинцями тощо. Безумовно це вимагає адекватних
заходів реагування на загрози та їх попередження, що повинно ґрунтуватися
на наукових та практичних рекомендаціях.

Викладач
навчальної
дисципліни

Дикий Олег Вікторович,
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, кабінет
№ 504,
адміністративний корпус по вул. Академічна, 2,
контактний телефон - +38048636404
контактна електронна адреса – criminology@onua.edu.ua

Мова
викладання

українська

Передумови

Вивчається після блоку дисциплін професійного спрямування

Постреквізити

Є підґрунтям вивчення модулю «Кримінальна політика у сфері покарань»
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2. Структура навчальної дисципліни
Види навантаження
Кількість кредитів/год
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

3 / 90
40

 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 семінарські заняття, год.
 лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, к-сть/год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

Мета
навчальної
дисципліни

год.

20
20
50
2
3
45

3. Мета і завдання навчальної дисципліни
ознайомлення про наявні концепції забезпечення захисту
кібербезпеки, в тому числі протидії кіберзлочинності
надання уявлення про методику розслідування кіберзлочиннів

Результати навчання дисципліни
Внаслідок вивчення навчальної
Сим
Посилання
Методи
дисципліни студент буде здатним
вол
на символ викладання і
продемонструвати такі результати
РН
ПРН
навчання
навчання:
Лекція,
впорядкувати знання щодо методології
семінар,
ПРНК01,
порівняльного аналізу та принципів
самостійне
1
ПРНА01,
кримінального
права
в
контексті
навчання,
ПРНА05,
здійснення прав людини
консультації
викладача
Лекція,
використовувати отримані знання при
ПРНК04,
семінар,
вирішення
конкретних
практичних
ПРНК06,
самостійне
2
ситуацій здійснення реалізації основних
ПРНА01,
навчання,
положень Європейської конвенції з
ПРНП02
консультації
захисту прав людини
викладача
Лекція,
ПРНК04,
семінар,
аналізувати кримінальне законодавство та ПРНК06,
самостійне
3
відповідну практику ЄСПЛ
ПРНА01,
навчання,
ПРНП02
консультації
викладача
ПРНК04,
Лекція,
формувати
навички
складання
4
ПРНК06,
семінар,
аналітичних документів
ПРНА01,
самостійне
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Методи
оцінювання
досягнення
РН
Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

Поточне
оцінювання

ПРНП02

5

узагальнювати
позитивну
практику
кримінальної юриспруденції ЄСПЛ

Шифр
програмно
го РН
ПРНК01

ПРНК04

ПРНК06

ПРНА01

ПРНА05

ПРНП02

ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНА01,
ПРНА05

навчання,
консультації
викладача
Лекція,
семінар,
самостійне
навчання,
консультації
викладача

Поточне
оцінювання

Зв’язок з програмними результатами навчання
Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:
демонструвати розуміння загальнотеоретичних принципів права (верховенства
права, законності, демократизму, пропорційності тощо) та знання про теорії
порівняльного права для обґрунтування практичних завдань галузі
спеціалізації та врегулювання конкретних прикладних питань
демонструвати системні знання норм та принципів галузей права та
законодавства, організації та структури юридичної діяльності, окремих
правових систем і традицій
екстраполювати наявну практику роботи національних судових та
правоохоронних органів, окремих міжнародних інституцій, а також рішень
Європейського суду з прав людини, задля забезпечення слідчої, судовопрокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності
формулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану позицію на
основі максимально повного опрацювання джерельної бази нормативного та
доктринального характеру
вивчати, аналізувати й оцінювати різні види інформації задля забезпечення
слідчої, судово-прокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності,
ґрунтуючись на наявному позитивному досвіді протидії злочинній діяльності,
як України, так і країн ближнього і дальнього зарубіжжя
самостійно приймати рішення та забезпечувати їх юридичне оформлення під
час кримінально-процесуальної, криміналістичної, превентивної, кримінальновиконавчої діяльності з визнанням рівня власної відповідальності
Формування та розвиток компетентностей

Посилання
на шифр
комп-сті
К302
КЗ03

К305
КФ303

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у
студентів компетентностей:
Знання: критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних галузей
Уміння: розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог
Комунікація: зрозуміле і неоднозначне донесення власних висновків, а також
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються
поглиблені ґрунтовні знання про систему права та законодавства, механізми
правового регулювання в обсязі, необхідному для освоєння професійних
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КФК04

КФП01

Технологія
навчання
дисципліни

Програма
навчальної
дисципліни

дисциплін, що визначають конкретну область діяльності юриста, їх
взаємозв'язки в цілісній системі знань і значення для здійснення професійної
діяльності у сфері кримінальної юстиції
використання наукових положень теорії та практики кримінальної юстиції та
прав людини в практичній діяльності
орієнтування в нормативній базі ЄСПЛ, розрізнення джерел права із
врахуванням їх юридичної сили та ієрархії, вирішення проблеми конкуренції
норм законодавства із тлумаченням та застосовуванням законів та інших
нормативно-правових актів та рішеннями ЄСПЛ

Змішане навчання

4. Програма та тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Кібезлочинність: поняття, види та запобігання.
1. Поняття кіберзлочинності та її місце в загальній стуктурі злочинності.
Види кіберзлочинів.
2. Європейський конвенційний механізм запобігання кіберзлочинності:
поняття та система.
3. Детермінанти та основні напрямки запобігання кіберзлочинності
Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з кібезлочинністю.
1. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення боротьби з
кібезлочинністю.
2. Система та загальна характеристика кіберзлочинів.
3. Реалізація форм кримінальної відповідальності за кіберзлочини.
Тема 3. Особливості методики ролзслідування кіберзлочинів
1. Криміналістична характеристика кіберзлочинів.
2. Характеристика тактичних прийомів по розслідуванню кіберзлочинів.
3. Особливостям використання комп’ютерних технологій під час
попередження та розслідування кіберзлочинів.
4. Технічні особливості огляду засобів комп’ютерної техніки, виявлених на
місці події
Тема 4. Електронні докази у кримінальному провадженні
1. Поняття електронних доказів у кримінальному провадженні
2. Види електронних доказів
3. Способи збирання електронних доказів
4. Використання електронних доказів під час судового розгляду
Лекційні заняття

Символ
одиниці
змісту
1.

Опис змісту навчання (теми)
Тема 1. Кібезлочинність: поняття, види та
запобігання.
1. Поняття кіберзлочинності та її місце в загальній
стуктурі злочинності.
Види кіберзлочинів.
2. Європейський конвенційний механізм запобігання
кіберзлочинності:
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Посилання на
РН дисципліни

год.

4

поняття та система.
3. Детермінанти та основні напрямки запобігання
кіберзлочинності
2.

3.

4.

Тема 2. Кримінально-правове забезпечення
боротьби з кібезлочинністю.
1.
Сучасний
стан
кримінально-правового
забезпечення боротьби з
кібезлочинністю.
2.
Система
та
загальна
характеристика
кіберзлочинів.
3. Реалізація форм кримінальної відповідальності за
кіберзлочини.
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Тема 3. Особливості методики ролзслідування
кіберзлочинів
4. Криміналістична характеристика кіберзлочинів.
5. Характеристика
тактичних
прийомів
по
розслідуванню кіберзлочинів.
6. Особливостям
використання
комп’ютерних
технологій під час попередження та розслідування
кіберзлочинів.
4. Технічні особливості огляду засобів комп’ютерної
техніки, виявлених на місці події
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Тема 4. Електронні докази у кримінальному
провадженні
1. Поняття електронних доказів у кримінальному
провадженні
2. Види електронних доказів
3. Способи збирання електронних доказів
4. Використання електронних доказів під час
судового розгляду

4

Практичні, семінарські, лабораторні заняття
Символ
одиниці
змісту

1.

2.

Опис змісту навчання (теми)
Тема 1. Кібезлочинність: поняття, види та
запобігання.
1. Поняття кіберзлочинності та її місце в загальній
стуктурі злочинності.
Види кіберзлочинів.
2. Європейський конвенційний механізм запобігання
кіберзлочинності:
поняття та система.
3. Детермінанти та основні напрямки запобігання
кіберзлочинності
Тема 2. Кримінально-правове
боротьби з кібезлочинністю.
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забезпечення

Посилання на
РН дисципліни

год.

4

8

1.
Сучасний
стан
кримінально-правового
забезпечення боротьби з
кібезлочинністю.
2.
Система
та
загальна
характеристика
кіберзлочинів.
3. Реалізація форм кримінальної відповідальності за
кіберзлочини.

3.

4.

Тема 3. Особливості методики ролзслідування
кіберзлочинів
7. Криміналістична характеристика кіберзлочинів.
8. Характеристика
тактичних
прийомів
по
розслідуванню кіберзлочинів.
9. Особливостям
використання
комп’ютерних
технологій під час попередження та розслідування
кіберзлочинів.
4. Технічні особливості огляду засобів комп’ютерної
техніки, виявлених на місці події

4

Тема 4. Електронні докази у кримінальному
провадженні
1. Поняття електронних доказів у кримінальному
провадженні
2. Види електронних доказів
3. Способи збирання електронних доказів
4. Використання електронних доказів під час
судового розгляду

4

Самостійна робота
Символ
одиниці
змісту
1.
2.
3.

Список
основних
джерел

Опис змісту навчання (наприклад, теми або види
навчальної активності)
Підготовка до навчальних занять та контрольних
заходів
Проведення
індивідуальної
науково-дослідної
роботи
Контрольні роботи

Посилання на
РН дисципліни

год.
45
3
2

5. Ресурси для навчання
1)
Конвенція
про
кіберзлочинність
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
2)
Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23.11.2001 р.,
ратифікована Законом № 2824-IV від 07.09.2005 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
3)
Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України
від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та
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6. Контрольні заходи
Методи
діагностики
знань
(контролю)

Усне та письмове опитування, тестування.

Схема нарахування балів (складові оцінювання результатів навчання)
% підсумкової
Групове чи
Посилання
оцінки або
індивідуальне
Пункт оцінки
на РН
максимальна
оцінювання
дисципліни
оцінка в балах
Поточний контроль, разом, у т.ч.:
 відповіді на практичних заняттях

І

1-5

 виконання письмових завдань та задач

І
І

1-5
1-5

І

1-5

 підготовка додаткової інформації
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:
 письмова компонента
 усна компонента
Разом за дисципліну

Вимоги
викладача:

100

7. Інші застереження щодо вивчення навчальної дисципліни
1. Регулярне відвідування лекційних та практичних занять.
2. Попереднє ознайомлення з планом лекційних занять, та
рекомендованою літературою до них.
3. Підготовка до практичних занять, шляхом вивчення основних джерел
та опрацювання додаткових джерел до занять.
4. Розв’язання навчальних задач та тестових завдань, вивчення кейсів.
5. Виконання самостійної роботи.

Припущення
основних
проблем,
пов’язаних з
реалізацією
курсу
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