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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні 

вправи, задачі, ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести 

та інші інтерактивні методи навчання. 

Форми 

навчання: 

Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); 

дистанційна (онлайн-діяльність); змішана (контактні години + 

онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне 

та технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії 

(столи, стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність 

та доступність мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі 

додатково передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого 

мобільного пристрою, навушників, мікрофону, веб-камери; за 

потреби, встановлення спеціальних програм (сервери веб-

конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-

методичних матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі 

заняття проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або 

Scуpe. 

 
*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в 

аудиторії; онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між 

собою та з контентом в аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

 
 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

«Кримінологія» є однією з профілюючих дисциплін, що викладаються у 

вищих  юридичних навчальних закладах України. Кримінологія як відносно 

молода наука про злочинність та засоби боротьби з нею перебуває у 

постійному розвитку, розширюється коло її інтересів. 

Розкривається поняття та зміст основних категорій кримінології. 

Вивчається порядок і умови виконання та відбування кримінальних 

покарань. Розглядаються основи кримінологічної науки: предмет, 

методологію і методики; історія розвитку кримінологічних ідей; поняття та 

виміри злочинності, її детермінація; особистості злочинців і потерпілих від 

злочинів; кримінологічна політика в Україні; запобігання злочинності; 

кримінологічне прогнозування і планування; світовий досвід боротьби зі 

злочинністю. Студенти знайомляться із сучасними уявленнями про 

кримінологічні характеристики, методи і технології запобігання й протидії 

окремим видам і частинам злочинності, а також знайомляться із практикою їх 

реалізації. 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни: 

Мета навчальної дисципліни «Кримінологія» – набуття студентами 

здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у цій соціально-правовій 



науці, що передбачає проведення різноманітних досліджень та/або 

здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Основними завданнями навчального курсу є: 

 

– формування у студентів спеціалізованих концептуальних знань у 

кримінологічній науці, що включають сучасні наукові здобутки у цій сфері, 

котрі є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; 

– набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок розв’язання 

проблем, котрі виникають із визначенням соціальної сутності і детермінації 

злочинності та її окремих злочинних проявів, а також формуванням основних 

напрямів запобіжної діяльності державних органів, установ і громадських 

організацій, системи заходів, які ними розробляються і реалізуються, 

спрямованих на недопущення вчинення злочинів, захисту прав та законних 

інтересів громадян, зниження «страху населення» перед злочинністю; 

– здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та 

навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», 

«Юридична психологія», «Криміналістика» й розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних контекстах; 

– здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування 

набутих теоретичних знань та сформованих практичних навичок щодо збору, 

аналізу та узагальнення кримінологічної інформації; визначення 

встановлення причин та умов, що сприяють злочину та розуміння механізму 

злочинної поведінки особистості; прогнозування та планування у сфері 

запобігання і профілактики злочинності; встановлення кримінологічних 

характеристик окремих видів злочинів; 

– формування у студентів знань та умінь, необхідних їм для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою генерування 

нових знань у сфері кримінології. 

 

3. Пререквізити. «Кримінальне право»; «Кримінальний процес»; 

«Основи кримінально-правової кваліфікації»; «Криміналістика»; 

«Кримінальна відповідальність за господарські злочини»; «Правове 

забезпечення запобігання корупції»; «Кримінальновиконавче право».  
 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної 

програми, формуються наступні 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що 



передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації з різних 

джерел. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 

 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.  

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України. 

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. 

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності. 

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності 

правника. 

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

 

Отримуються наступні програмні результати навчання:  

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 



цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати,  

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. 

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правовихсистем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції. 

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів. 

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. 

ПРН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Кримінологія» є спеціальним начальним 

курсом. Викладається для студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень «Магістр» в обсязі 90 годин, з яких лекцій 20год., 

практичних 20год., самостійна робота 50 год. Форма підсумкового контролю 

диф.залік. Навчальний курс  розрахований на студентів закладів вищої 

освіти. Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-

Трансферної системи (ECTS). 

Вивчення кримінології є важливою складовою професійної підготовки 

не тільки юристів, а й педагогів, психологів, економістів, соціологів та інших 

фахівців. Без кримінологічних знань не можуть обійтися працівники системи 

правоохоронних органів, особливо внутрішніх справ, податкової міліції, 

суду, прокуратури, установ виконання покарань. Адже вони перебувають на 

передньому краї боротьби зі злочинністю та злочинцями, мають збирати, 



аналізувати й узагальнювати інформацію про рівень, структуру, динаміку, 

детермінанти і тенденції розвитку цього анти суспільного явища. 

Без уміння оперувати сучасними кримінологічними знаннями не 

можливо розробляти і здійснювати адекватні злочинності заходи протидії їй, 

творчо використовувати позитивний досвід у цій справі зарубіжних країн, їх 

внутрішні та міжнародно-правові акти щодо боротьби зі злочинністю, 

враховуючи її транснаціональний характер.  

Таким чином, система кримінології включає в себе загальну 

кримінологію (Загальну частину) та приватні кримінологічні теорії 

профілактики злочинності (Особлива частина). Конкретні кримінологічні 

дослідження здійснюються в рамках приватних кримінологічних теорій. 

Водночас у вітчизняній кримінології стали розвиватися регіональні 

дослідження, що стосуються молодіжної та жіночої злочинності, 

організованої та професійної злочинності, віктимологічної профілактики 

тощо. 

Предмет навчальної дисципліни 

-  кримінологія вивчає злочинність як соціально-правове явище; 

        -  як наука кримінологія досліджує злочинні прояви; особу злочинця; 

        - встановлюється серед основних детермінація злочинності; 

- запобігання злочинності. 

Після завершення вивчення дисципліни отримані студентом знання, 

вміння та навички будуть необхідні для засвоєння навчального матеріалу 

магістратури з інших галузей права. Його норми є складовою частиною 

побудови й ефективного функціонування  охоронюваної правової системи 

держави. 

 

Планування навчальної діяльності 

 

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня 

підготовка, подача 

нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або 

повторення термінології; 

очна лекція; презентація 

нового матеріалу; пошук 

відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи 

з темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, 

в режимі відео конференції. 



Семінарські заняття 

(тренування, 

практична робота, 

оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі 

усні / письмові відповіді на 

питання; тестування, 

задачі, доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; 

он-лайн тестування, пошук 

відповідей на питання; 

індивідуальні та групові завдання 

(звіт, презентація, проєкт, реферат 

тощо); усна відповідь, виконання 

практичного завдання, письмова 

робота. 

Самостійна робота 

(оцінювання, 

рефлексія, зворотній 

зв’язок). 

Групові та 

індивідуальні консультації, 

коментарі, запитання та 

відповіді під час заняття 

від викладача; тестування, 

наукові роботи (доповіді), 

реферати, письмові (усні) 

повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, 

що виносяться на самостійне 

опрацювання, тести для 

самоконтролю; опитування аудіо-, 

відео- або текстові повідомлення з 

коментарем завдання. 

Підсумковий 

модульний контроль 

Письмове завдання, 

письмові відповіді на 

питання; тестування. 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання з фото, або 

відео фіксацією. 

 

 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 
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Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

ес
т
р

 

Кількість Кількість годин 

Вид підсум-

кового 

контролю 
кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 1 1 4 90 20  20  50  диф.залік 

Заочна 1 1 4 90 20  -  50  диф.залік 

 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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Теми лекційних занять Змістовий модуль1(Загальна частина) 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, завдання і             

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf


система кримінології. Історія розвитку та сучасний 

стан кримінології. 

2 -  3 

Тема 2. Злочинність та її основні характеристики. 

Причини та умови злочинності. 

 2 

 

2 

 

 

 

 3 

 

      

Тема 3. Кримінологічне вчення про особу 

злочинця. 

 2 -   3       

Тема 4. Проблеми кримінологічної віктимології та 

суїциду. 

 - 2   3       

Тема 5. Організація і методика кримінологічних 

досліджень. 

 2 -   2       

Тема 6. Кримінальна статистика та її застосування 

у практичній діяльності органів внутрішніх справ. 

 - 2   2       

Тема 7. Теорія профілактики злочинності.  2 -   2       

Тема 8. Кримінологічне прогнозування та 

планування заходів протидії злочинності. 

 - 2   2       

Тема 9. Аналіз зарубіжних кримінологічних 

концепцій причин злочинності. 

 - 2   2       

Разом за  ЗМ1  10 10   22       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 (Особлива частина) 

Тема 10. Правові та організаційні основи 

профілактичної діяльності органів внутрішніх 

справ. 

  

2 

 

- 

 

 

  

5 

      

Тема 11. Кримінологічна характеристика та 

профілактика негативних соціальних явищ, 

пов´язаних зі злочинністю. 

  

- 

 

2 

 

 

  

2 

      

Тема 12. Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам неповнолітніх. 

    - 2  

 

   2       

Тема 13. Кримінологічна характеристика та 

запобігання рецедивним злочинам. 

 2 -   3       

Тема 14. Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам у сфері економіки. 

 - 2   5       

Тема 15.Кримінологічна характеристика та 

запобігання насильницьким злочинам. 

 2 -   3       

Тема 16.Кримінологічна  характеристика та 

профілактика професійної злочинності. 

 - 2   2       

Тема 17.Кримінологічна характеристика та 

профілактика організованої злочинності. 

 2 -   2       

Тема18.Кримінологічна характеристика та 

запобігання загально кримінальним корисливим 

злочинам. 

 - 2   2       

Тема19.Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам, вчиненим через 

необережність. 

 2 -   2       

Разом за ЗМ 2  10 10    28       

Усього годин  90   20 20   50       

 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема:  «Поняття, предмет, метод та система кримінології. Історія 

розвитку та сучасний стан кримінології». 

 

3 



1.Методологія кримінологічної науки. 

2.Система курсу кримінології як науки і навчальної дисципліни. 

3.Функції науки кримінології. 

4.Співвідношення кримінології та шляхи впровадження наукових 

рекомендацій у практику боротьби зі злочинністю. 

5. Особливості кримінологічної детермінації. 

6. Загальна характеристика причинних зв’язків, що 

використовуються у кримінології. 

7.Класичний напрям (школа) в кримінології. 

8.Антропологічний напрям в кримінології. 

9.Соціологічний напрям (школа) в кримінології. 

10. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні. 
2.  Тема : «Злочинність та її основні характеристики. Причини та умови 

злочинності. » 

1.Кількісні та якісні характеристики злочинності. 

2.Поняття, види та рівні латентної злочинності. Фактори , що 

зумовлюють її існування. 

3.Сучасний стан і тенденції злочинності в Україні. 

4.Класифікація причин та умов злочинності. 

5.Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі. 

6.Причинністьт як взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів. 

 7. Особливості різних показників злочинності. 

8. Загальна характеристика латентної злочинності та прийомів її 

виявлення 

 

3 

3.  Тема: «Кримінологічне вчення про особу злочинця». 

1.Особливості соціального і біологічного у особистості злочинця. 

2.Характеристика психічних аномалій у дозлочинній і злочинні 

поведінці особи. 

3.Поняття особи злочинця та межі її вивчення в кримінології. 

3 

4.  Тема: «Проблеми кримінологічної віктимології та суїциду».  

1.Класифікація жертв злочинів характеристика віктимологічного 

запобігання як одного з напрямів попередження злочинності. 

2.Виникнення та становлення віктимології як науки. 

3.Особа потерпілого та її кримінологічне значення. 

4.Класифікація «жертв» злочинів. 

5.Поняття суїцидальної поведінки. Види, способи та механізм 

суїциду. 

6.Проблеми суїциду в Україні та інших державах. 

3 

5.  Тема : «Організація і методика кримінологічних досліджень». 

1.Кримінологічна інформація: поняття, джерела та основні вимоги, 

які ставляться до неї.  

2.Методи пізнання джерел інформації. 

3.Організація кримінологічних досліджень. 

4.Етапи кримінологічних досліджень. 

5.Програма проведення кримінологічного дослідження. 

6.Методика дослідження злочинності. 

2 

6.  Тема: «Кримінальна статистика та її застосування у практичній 

діяльності органів внутрішніх справ». 

1.Статистичне спостереження, його види, способи, форми і методи. 

2.Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. 

3. Статистичні таблиці та їх види. 

4.Аналіз матеріалів кримінальної статистики і їх використання в 

2 



практичній діяльності. 

7.  Тема: «.Теорія профілактики злочинності». 

1.Поняття та співвідношення понять профілактики , запобігання, 

протидії, недопущення та припинення. 

2.Цілі, завдання, функції та межі профілактичної діяльності. 

3.Система профілактики злочинів. 

4.Правові та організаційні основи запобіжної діяльності. 

2 

8.  Тема: «Кримінологічне прогнозування та планування заходів у 

протидії злочинності». 

1.Поняття кримінологічного прогнозування. Його завдання, види і 

методи. 

2.Поняття,мета, завдання і значення, планування заходів боротьби зі 

злочинністю. 

3.Види і методи кримінологічного планування. 

4.Поняття, види та форми взаємодії суб´єктів профілактики злочинів.  

2 

9.  Тема: «Аналіз зарубіжних кримінологічних компетенцій причин 

злочинності». 

1. Сучасний стан і тенденції злочинності в зарубіжних країнах. 

2.Історія зарубіжних концепцій причин злочинності.  

3.Характеристика біологічних та біосоціальних теорій та їх 

представники. 

4.Соціологічний напрям у зарубіжній кримінології. 

2 

10.  Тема: «Правові та організаційні основи профілактичної діяльності 

ОВС» 

1.Поняття протидії злочинності. Види запобігання злочинам. 

2.Система запобігання злочинності. Об´єкти та суб´єкти 

профілактичної діяльності. 

3.Класифікація загальних, спеціальних та індивідуальних заходів 

профілактики злочинності. 

4.Форми і методи кримінологічного запобігання злочинам. 

5.Взаємодія ОВС з іншими суб´єктами профілактики і, зокрема, з 

громадськими формуваннями. 

5 

11.  Тема: «Кримінологічна характеристика та профілактика негативних 

соціальних явищ, пов´язаних зі злочинністю» 

1.Поняття та кримінологічна характеристика пияцтва, алкоголізму, 

наркоманії, проституції, азартних ігор і СНІДу. 

2.Наркотики рослинного і хімічного походження. 

3.Особливості кримінологічної характеристики осіб, які 

зловживають алкоголем та наркотиками, хворих на СНІД та осіб, що 

займаються проституцією. 

4.Причини та умови виникнення та існування негативних соціальних 

«фонових» явищ. 

5.Нормативно-правова основа профілактики «фонових» явищ. 

2 

12.  Тема: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам 

неповнолітніх» 

1.Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх. 

2.Особливості кримінологічної характеристики особи 

неповнолітнього злочинця. 

3.Обставини, що зумовлюють злочинність неповнолітніх. 

4.Загальнодержавні і спеціальні заходи профілактики злочинності 

неповнолітніх. 

2 

13.  Тема : «Кримінологічна характеристика та запобігання рецедивним 

злочинам» 

3 



1.Кримінологічне поняття рецидиву та рецедивної злочинності. Види 

рецидиву. 

2.Кримінологічна характеристика рецедивної злочинності. 

3.Причини та умови рецидиву злочинів. 

4.Основні напрями запобігання рецедивним злочинам органами 

внутрішніх справ. Форми взаємодії ОВС з іншими. 
14.  Тема: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у 

сфері економіки» 

1.Поняття і кримінологічна характеристика злочинів у сфері 

економіки. 

2.Соціальні характеристики осіб, що вчиняють злочини у сфері 

економічних відносин. 

3.Причини та умови економічної злочинності. 

4.Основні напрями профілактики злочинності в сфері економічних 

відносин. Роль ОВС в запобіганні їй. 

5 

15.  Тема: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

насильницьким злочинам» 

1.Поняття та ознаки насильницьких злочинів та насильницької 

злочинності. 

2.Кримінологічна характеристика особи, що вчиняє насильницькі 

злочини. 

3.Основні детермінанти, що зумовлюють насильницьку злочинність. 

4.Заходи запобігання насильницьким злочинам та роль ОВС у цій 

діяльності. 

3 

16.  Тема: «Кримінологічна характеристика та профілактика професійної 

злочинності» 

1.Поняття, види та ознаки професійної злочинності. 

2.Кримінологічна характеристика професійної злочинності. 

3.Кримінологічна характеристика професійних злочинців. 

4.Основні напрями профілактики професійної злочинності. 

5.Діяльність ОВС у запобіганні професійній злочинності. 

2 

17.  Тема: Кримінологічна характеристика та профілактика організованій 

злочинності» 

1.Поняття та ознаки організованої злочинності. Форми 

організованості. 

2.Кримінологічна характеристика організованої злочинності. ЇЇ 

співвідношення з корупційною злочинністю. 

3.Характеристика члена організованої групи. 

4.Причини та умови організованої злочинності. 

5.Діяльність органів внутрішніх справ у профілактиці організованої 

злочинності. 

2 

18.  Тема: « Кримінологічна характеристика та запобігання загально 

кримінальним корисливим злочинам» 

1.Кримінологічна характеристика загально кримінальної корисливої 

злочинності (злочинів проти власності). 

2.Характеристика осіб, що вчиняють злочини проти власності. 

3.Причини та умови вчинення злочинів проти власності. 

4.Основні напрями запобігання злочинам проти власності. 

5.Особливості діяльності ОВС щодо профілактики загально 

кримінальної корисливої злочинності. 

2 

19.  Тема: « Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, 

вчиненим через необережність» 

1.Поняття необережної злочинності. Кримінологічна характеристика 

2 



цих злочинів. 

2.Детермінанти необережної злочинності. 

3.Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини через 

необережність. 

4.Основні напрями та роль ОВС у профілактиці необережних 

злочинів. 

 Разом : 50 

 

 
6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: диф.залік.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 

є: 

-  модульні контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Т1, Т2 ... Т19 – теми змістових модулів. 

 

 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 

Поточне оцінювання  

 (аудиторна та самостійна робота) 

Кількі

сть 

балів 

(залік) 

Сума
рна  
к-ть 

балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

  100 

 

 100 Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т

17 

Т

18 

Т 

19 

5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



Політика академічної доброчесності 
 

Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський 

університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-

dobrochesnosti.pdf). Він повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні 

відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право 

і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. Списування (копіювання тексту) під час виконання 

письмових робіт та екзаменів заборонені. Користування мобільними 

пристроями допускається лише з дозволу викладача під час онлайн-

тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні роботи у вигляді 

рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові посилання 

на використані інформаційні джерела. 
 

 

7. Рекомендована література 

Основна: 

1. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. Х. : Нац. юрид. 

акад. України, 2011. 120 с. 

2. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, 

запобігання : монографія. Х.: Право, 2011. 432 с. 

3. Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко та ін. ; за заг. 

ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків 

: Право, 2018. 416 с. 

4. Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. 

В. В. Голіни, Б.М. Головкіна. Х. : Право, 2014. 440 с. 

5. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за заг. ред. О.М. Литвинова. К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. 538 с. 

6. Кримінологія. навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, 

Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, 

В.Я. Цитряк. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. 144 с. 

7. Кримінологія: підручник / заг. ред. І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ: ВД Дакор, 2018. 

352 с. 

8. Кримінологія: підручник : практикум / [кол. авт.: Ю. В. Александров та ін.]; НАН 

України, Київ. ун-т права. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 341 с. 

9. Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в Європейських країнах: монографія. 

Х. : Право, 2009. 400 с 

 

 



Допоміжна 

1. Уголовное право зарубежных стран: Учебное пособие / Г.А. Есаков, Н.Е. 

Крылова, А.В. Серебренникова. – М.: Проспект, 2009. – 336с. 

2. Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та 

відповідях): Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр 

навчальноїлітератури, 2006. – 256с. 

3. Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сборник нормативных 

актов. – М., 2004. – 160 с. 

4. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 

Германии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. 

Козочкина. – М., 2001. – 352 с. 

5. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. 

ЖоффреСпинози ; пер. с фр. В.А. Туманова. – М., 2003. – 400 с. 

6. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения / Марченко М.Н. – М., 

2002. – 1068 с. 

7. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. 

Сухарев А.Я. – 2-е изд., изм. и доп. – М., 2001. – 840 с. 

8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (Основные правовые системы 

современности) / Саидов А.Х. – М., 2000. – 448 с. 

9. Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / Ю. В. 

Баулин. – Х., 1991. 

10. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. 

Баулін. – К., 2004. 

11. Бойцов А. И. Волженский Б. В. Уголовный закон: действие вовремени 

и пространстве / А. И. Бойцов, Б. В. Волженский. – СПб., 1993. 

12. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления / А. П. Козлов. – СПб. : 

Юрид. центр пресс, 2002. – 353 с. 

13. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления / Козлов А. П. – СПб., 

2002. 

14. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М. Й. Коржанський. – К. : 

Юрінком Інтер. – 1998. – Т. 416. 

15. Кримінальне право України. Загальна частина. Тести: навчальний 

посібник / В. К. Грищук, Б. О. Кирись, М. М. Сенько та ін.; за заг. ред. В. К. 

Грищука. – К. : Атика, 2007. – 420 с. 

16. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. – М., 1985. 

17. Крылова Н. Е., Серебреникова А. В. Уголовное право современных 

зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии) / Н. Е. Крылова, А. 

В.Серебреникова. – М., 1998. 

18. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінальноправових 

норм / О. К. Марін. – К. : Атіка, 2003. – 224 с. 

19. Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: сб. науч. ст. / 

под ред. Л. Л. Кругликова и Н. Ф. Кузнецовой. – М. : Лекс Эст, 2002. – 462 с. 

20. Правовые системы стран мира. Энцилопедический справочник / Ф. М. 

Решетников и др.; отв. ред. А. Я. Сухарев. – 2-е изд.. – М. : Норма, 2001. –840 

с. 

21. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира / Ф. М. Решетников. – 



М. : Юрид. лит., 1993. – 256 с. 

22. Соболев В. В. Основание и дифференциация ответственности 

соучастников преступления : автореф. дис. на здобуття наук ступеня. канд. 

юрид. наук / В. В. Соболев. – Краснодар, 2000. – 23 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Дата 

оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- 

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 27.08.2020).  

2. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. №25-26. Ст. 

131. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

(дата звернення: 27.08.2020).  

3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. № 1700-VII. Відомості 

Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. Дата оновлення: 23.07.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

 4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон 

України від 30.06.1993. № 3341-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 

358. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341- 12#Text 

(дата звернення: 27.08.2020). 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, 

підручники, посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові 

системи, зокрема «Законодавство України» тощо.  

 


