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Результати навчання:
знати: основні проблеми запобігання та протидії організованій злочинності, законодавчу
базу з питань регулювання боротьби із організованою злочинністю, детермінанти
організованої злочинності, структуру та специфіку системи запобігання та протидії
злочинності цього виду.
вміти: застосовувати на практиці знання щодо самостійного аналізу законодавства у
сфері боротьби з організованою злочинністю, реалізації базових напрямків запобігання та
протидії організованій злочинності, прогнозування основних тенденцій відтворення
даного виду злочинності у майбутньому.
Анотація навчальної
дисципліни: організована злочинність становить собою винятково
небезпечне соціальне явище, прояви якого торкнулися практично усіх сфер життєдіяльності
суспільства. Правильне розуміння сутності та ознак організованої злочинності; дослідження
видів та структури організованих злочинних об’єднань, специфіки їх функціонування у окремих
сферах; вивчення процесів детермінації організованої злочинності; розробка рекомендацій щодо
запобігання та протидії цьому явищу, а також прогнозування основних тенденцій відтворення
організованої злочинності у найближчому майбутньому важливі, в першу чергу, для осіб,
професійна діяльність яких пов’язуватиметься з кримінальним правом, кримінальнопроцесуальним правом, криміналістикою та кримінально-виконавчим правом.
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