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Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни: надати студентам науково обґрунтовані уявлення про сучасний стан злочинності в 

Україні й світі, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, негативні явища і процеси, які її обумовлюють, 
а також про теорію запобігання злочинності; привити студентам навички самостійного комплексного аналізу 
кількісно-якісних показників злочинності, організації та впровадження заходів щодо запобігання злочинності у 
територіальному масштабі. 

Завдання дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, . здатність аналізувати правові 
проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції, здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 
Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: формулювати власні обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми; давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю; використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 
встановлення певних обставин, самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 
відповідно до отриманих рекомендацій, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;  вільно використовувати для професійної 
діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;  демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

 
Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

 
Самостійна робота студентів № 

Тижн 
я 

Тема лекції*
 Тема практичного і 

семінарського 
заняття*

 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до  семінарського  заняття за 

1 Поняття, предмет, 
система, методологія 
та методи 
кримінології 

Поняття, предмет, 
система, методологія та 
методи кримінології 

темою № 1 

5 1, с.4-14; 
3, с.5-19; 
4, с. 4-21 
1 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до семінарського заняття за 

2 Історія та сучасний 
стан кримінології 

Історія та сучасний 
стан кримінології 

темою № 2 

6 1, с.15-24; 
2, с.20-29; 
4, с.22-31 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до семінарського заняття за 

3 Злочинність та її 
основні 
характеристики 

Злочинність та її 
основні характеристики 

темою № 3 

5 1,с.25-32, 
2, с.30-38; 
5, с.48-59 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до семінарського заняття за 

4 Кримінологічне 
вчення про особу 
злочинця 

Кримінологічне вчення 
про особу злочинця 

темою № 4 

6 2, с,39-52; 
5,с, 60-73 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 5 та контрольної 

5 Кримінологічне 
вчення про жертву 
злочину 

Кримінологічне вчення 
про жертву злочину 

роботи за темами № 1-6 

5 1, с 71-88; 
2, с. 53-61; 
4, с.79-82 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

6 Причини та умови 
злочинності 

Причини та умови 
злочинності 

до семінарського заняття за 

6 2, с. 67-88; 
3, с. 98-112; 
4, с.83-89 



   темою № 6   

7 Теорія запобігання 
злочинності. 
Прогнозування та 
планування боротьби 
зі злочинністю 

Теорія запобігання 
злочинності. 
Прогнозування та 
планування боротьби зі 
злочинністю 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 7 

5 2, с.89-99; 
4, с.90-101; 
5, с.151-174 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до семінарського заняття за 

8 Міжнародне 
співробітництво у 
протидії злочинності 

Міжнародне 
співробітництво у 
протидії злочинності 

темою № 8 

6 1, с. 104-112; 
3, с.141-156 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до семінарського заняття за 

9 Фонові явища та їх 
вплив на злочинність 

Фонові явища та їх 
вплив на злочинність 

темою № 9 

5 2, с. 124-137; 
3, с. 157-189 
4, с. 136-154 

10 Насильницька 
злочинність   проти 
життя і  здоров’я 
особи  та  її 
запобігання 

Насильницька 
злочинність проти 
життя і здоров’я особи 
та її запобігання 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 10 

6 1, с.169-178; 
2, 138-171; 
5, с. 224-243 

11 Злочини   проти 
статевої свободи  і 
статевої 
недоторканності 
особи  та  їх 
запобігання 

Злочини проти статевої 
свободи і статевої 
недоторканності особи 
та їх запобігання 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 11 

5 2, с. 172-193; 
4, с. 188-201 
5, с. 244-269 

12 Злочини проти 
власності та їх 
запобігання. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
корупційним 
злочинам 

Злочини проти 
власності та їх 
запобігання. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
корупційним злочинам 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 12 

6 1, с. 201-209; 
2, с. 194-208; 
4, с. 202-229 

13 Кримінологічна 
характеристика 
корисливої та 
економічної 
злочинності 

Кримінологічна 
характеристика 
корисливої та 
економічної 
злочинності 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 13 

6 3, с.231-247; 
4, с.230-257; 
5, с.301-319 

14 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання злочинам 
у сфері незаконного 
обігу наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин, їх аналогів 
або прекурсорів 

Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання злочинам у 
сфері незаконного 
обігу наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або 
прекурсорів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою №14 та до тестового 

контролю за темами №№1- 

14 

6 1, с. 202-211; 
3, с. 248-267; 
4, с.258-279 

15 Кримінологічна 
характеристика 
злочинності 
неповнолітніх 

Кримінологічна 
характеристика 
злочинності 
неповнолітніх 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових   актів,  підготовка 

до  семінарського  заняття № 

6 2, с. 220-236; 
3, с.268-276 



   15   

16 Жіноча  злочинність 
та її запобігання. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
професійній 
злочинності. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
організованій 
злочинності 

Жіноча злочинність та 
її запобігання. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
професійній 
злочинності. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
організованій 
злочинності 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 16 та до захистьу 

рефератів 

6 1, с. 231-234; 
2, с.256-264; 
4, с. 346-267 

17 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
рецидивній 
злочинності. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
злочинності в місцях 
позбавлення волі 

Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання рецидивній 
злочинності. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
злочинності в місцях 
позбавлення волі 

Опрацювання лекційного 

матеріалу та нормативно- 

правових актів, підготовка 

до семінарського заняття № 

17 

6 2, с. 265-274; 
4, с.245-268 
5, с.391-408 

   Всього за 4-й семестр 96  

П римітка: *Лекції проводяться по дві години в тиждень, семінарські заняття – дві години один раз в два тижні 
 

Політика дисципліни. 
Організація освітнього процесу в університеті відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. За встановленими 
положеннями студент зобов’язаний відвідувати лекції, що передбачає сприйняття та засвоєння теоретичного 
курсу, а також фіксацію основних його положень (конспектування). Студент у повному обсязі повинен 
опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, що формуватиме глибокі й міцні знання, 
упевнене оперування набутими знаннями у вирішенні завдань,  висловлені аргументованих висновків, здатності 
вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатності презентувати власне розуміння питання. 
Виконання самостійних завдань  оцінюється за наступними критеріями: повнота, охайність і грамотність 
ведення конспекту; наявність матеріалу для висвітлення питань винесених на самостійну роботу. 

Критерії оцінювання результатів навчання. 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 
коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 
електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 
опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість виконання, 
набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом розв’язання задач та захисту курсової 
роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання теоретичного 
матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; своєчасне виконання 
домашніх завдань з теми. 

Захист реферату здійснюється публічно перед студентами групи та викладачем відповідно до графіка. 
Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 
Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 
контроль, 
іспит 

8-й семестр  

Семінарські заняття Контрольна 
робота 

Тестовий контроль:  

УО (мінімальна кількість оцінок 
усього опитування – 6) 

КР Т К  

ВК: 0,4 0,2 0,2 0,2 

За 
рейтингом 

 
Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами. 
Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 



Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у 

нижченаведеній таблиці. 
 

Сума балів за тестове завдання 1 – 10 11-20 21-30 31-40 
Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з них, 
то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три 
правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При 
цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд 
студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на 
наступному занятті оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але 
обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з 
дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній 
відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”. 

 
 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 
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Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

 ез
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Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 

 
Питання для підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

1. Поняття та визначення кримінології як науки. Предмет науки і його характеристика. 
2. Місце кримінології в системі правових наук. Зв'язок кримінології з суспільними та природничими 

науками. 
3. Методологія, функції та завдання кримінології. 
4. Система кримінологічної науки. Кримінологічна класифікація Особливої частини кримінології. 
5. Виникнення та розвиток кримінології як самостійної науки. Зародження 

кримінологічної думки. 
6. Біологічні концепції причин злочинності. Позитивізм  у кримінології (Ч. Ломброзо, Е. 

Феррі). 
7. Соціальні концепції причин злочинності: загальна характеристика. 
8. Психологічні та психіатричні теорії причин злочинності. 
9. Теорія аномії і її значення для сучасного розуміння причин злочинності. Інтеракціонізм у кримінології. 

Теорія конфлікту. Теорія стигматизації та диференційного зв’язку. 
10. Розвиток кримінології в Україні за радянських часів. 
11. Сучасний стан кримінології в Україні. 
12. Злочинність: поняття, ознаки та визначення. Відмінність злочинності від злочину. 
13. Кількісні показники вимірювання злочинності як соціально-правового явища. Якісні показники 

вимірювання злочинності. Структура, характер, географія, ціна й інші показники. 
14. Поняття латентної злочинності та її різновиди. Негативні наслідки латентної злочинності. Способи 

визначення латентної злочинності. 
15. Загальна характеристика сучасної злочинності в Україні (основні риси та тенденції). 
16. Поняття кримінологічної детермінації. Основні причини й умови (чинники) сучасної злочинності в 

Україні. 
17. Причини й умови окремого (одиничного) злочину: визначення та характеристика. 



18. Умови, що сприяють вчиненню злочинів та умови, що сприяють досягненню злочинного результату 
(пияцтво, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, проституція та ін.). 

19. Обставини несприятливого морального формування особи як джерело індивідуальної злочинної 
поведінки. 

20. Конкретна життєва ситуація, її види та місце в механізмі окремого злочину. Привід і зачіпка до 
вчинення злочину. 

21. Взаємозв’язок між причинами, умовами та конкретною життєвою ситуацією у механізмі індивідуальної 
злочинної поведінки. Мотивація злочинної поведінки. 

22. Поняття особи злочинця та співвідношення із суміжними поняттями (особою підозрюваного, 
обвинуваченого та ін.). 

23. Структура особи злочинця. Основні риси кримінологічної характеристики. 
24. Співвідношення соціального та біологічного в структурі особи злочинця. Генезис особистості 

злочинця. 
25. Типологія злочинців. 
26. Віктимологія як кримінологічне вчення про жертву злочину та складова частина кримінологічної 

науки. 
27. Предмет, завдання та система кримінологічної віктимології. 
28. Віктимізація та віктимність. Поняття та кримінологічне значення віктимності. Поняття та чинники 

віктимізації. 
29. Типологія та класифікація жертв злочинів. Жертва злочину та суміжні поняття. 
30. Поняття, визначення, цілі та структура запобігання злочинності. 
31. Класифікація запобіжних заходів за масштабом, об’єктами, суб’єктами, призначеністю. 
32. Загальносоціальне запобігання злочинності, поняття та характеристика заходів. 
33. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності, поняття та загальна характеристика. 
34. Індивідуальна профілактика злочинної поведінки. 
35. Кримінологічна профілактика як вид спеціально-кримінологічного запобігання злочинності, її 

структура, характеристика заходів. 
36. Відвернення та припинення злочинів як вид спеціально-кримінологічного запобігання злочинності. 
37. Об’єкт запобігання злочинності. Криміногенність об’єкта. Класифікація об’єктів. 
38. Суб’єкти запобігання злочинності, визначення, ознаки, поняття та загальна характеристика. Система 

суб’єктів запобігання злочинності в Україні. 
39. Поняття та система віктимологічної профілактики злочинів. 
40. Методи запобіжного впливу на об’єкт: поняття, класифікація, значення. 
41. Правоохоронні органи як суб’єкти запобігання злочинності, їх завдання та загальна характеристика 

діяльності. 
42. Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання злочинності. 
43. Міжнародні установи й організації щодо запобігання злочинності. Конгреси ООН із запобігання 

злочинності та кримінального правосуддя. 
44. Співробітництво країн-учасниць СНД із запобігання злочинності. 
45. Міжнародна боротьба з тероризмом. Транснаціональні та транскордонні злочини. 
46. Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю. 
47. Основні напрями діяльності прокуратури щодо запобігання злочинності. 
48. Методологія і методика кримінологічної науки: поняття, відмінність цих понять. Загальна 

характеристика і класифікація методів кримінологічних досліджень. 
49. Загальні та спеціальні методи кримінологічних досліджень, їх класифікація. Етапи кримінологічного 

дослідження. 
50. Статистичні методи збору, аналізу кримінологічної інформації. Суцільне та вибіркове кримінологічне 

дослідження. Основні умови вибірки, обсяг вибірки, правила вибірки. Похибка репрезентативності. 
51. Конкретно-соціологічні методи збору кримінологічної інформації. Анкетний метод збору інформації. 

Інтрев’ю як метод кримінологічних досліджень. Спостереження в кримінології. 
52. Психологічні методи, що застосовуються в кримінологічних дослідженнях. 
53. Поняття, види та методи кримінологічного прогнозування (метод екстраполяції та експертних оцінок). 
54. Поняття, завдання та види кримінологічного планування (державне та регіональне планування). Етапи 

кримінологічного планування. 
55. Взаємозв’язок злочинності та «фонових» явищ (пияцтво, корупція, наркоманія, токсикоманія, 

проституція та ін.), які її детермінують. 
56. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності та її запобігання. 
57. Поняття та кримінологічна характеристика професійної злочинності. Детермінація (причини, умови) та 

запобігання професійній злочинності. 
58. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання злочинів, що вчинені жінками. 
59. Кримінологічна характеристика організованої злочинності. Детермінація (причини, умови) та 

запобігання організованій злочинності. 
60. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки, її детермінація та заходи запобігання. 
61. Кримінологічна характеристика злочинів проти власності. Детермінація та заходи запобігання 

злочинів проти власності. 



62. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи. 
Детермінанти та заходи запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров’я особи. 

63. Кримінологічна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Запобігання 
хуліганству. 

64. Кримінологічна характеристика злочинів, учинених з необережності, запобігання їм. Загальна 
характеристика. Детермінація та заходи запобігання злочинності з необережності. 

65. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх. Детермінація та запобігання злочинності 
неповнолітніх. 

66. Кримінологічна характеристика, детермінація та заходи запобігання злочинності в місцях позбавлення 
волі. 

67. Кримінологічна характеристика, детермінація та заходи запобігання екологічній злочинності. 
68. Кримінологічна характеристика, детермінація злочинів проти громадської безпеки. Бандитизм і заходи 

щодо запобігання йому. 
69. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання злочинам у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів. 
70. Кримінологічна характеристика злочинності проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 

причини й умови та заходи із запобігання їм. 
71. Кримінологічна характеристика злочинності проти волі, честі та гідності особи, її причини й умови і 

заходи запобігання. 
72. Кримінологічна характеристика професійної злочинності та її запобігання. 
73. Кримінологічна характеристика злочинності проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини) та їх запобігання. 
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