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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра спеціальності 081 «Право». 

Об'єктом науки кримінології є суспільні явища, пов'язані зі 

злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами 

злочинності, місцем і роллю особи злочинця в системі суспільних 

відносин, а також із вирішенням завдань із запобігання і профілактики 

правопорушень. 

Предметом вивчення дисципліни є злочинність як соціально-

правовий феномен, особа злочинця, детермінанти злочинності, заходи 

запобігання злочинності та кримінологічний аналіз окремих видів 

злочинності. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в двох модулях: 

Модуль І. Загальнотеоретичні та методологічні основи кримі-

нології. 

Модуль ІІ. Злочинність та заходи її запобігання. 
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визна-

чаються інтегральним характером навчальної дисципліни, міждисцип-
лінарним дискурсом. «Кримінологія» базується на основі знань, рані-
ше одержаних з навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримі-
нальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика» 
та ін.  

«Кримінологія» спрямована на досягнення необхідного рівня 
знань студентів в системі наук кримінально-правового циклу, розши-
рення їх правосвідомості фахівців у галузі права, підвищення загаль-
ної і правової культури.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Кримінологія» є набуття 

та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та особливостей 

запобіжної діяльності загальних і спеціальних суб’єктів у сфері про-

тидії злочинності, формування умінь та навичок здійснення аналізу 

криміногенної обстановки в окремому регіоні, місті, районі та реалі-

зації системи запобіжних заходів окремим видам злочинів. При цьому 

студенти повинні з’ясувати: яким чином і в якому обсязі кожний із 

зазначених суб’єктів здійснює запобігання злочинності в цілому та 

окремих її видів. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Кримінологія» є формування у студентів знань, умінь і навичок, які 



5 

 

відповідають рівню юридичної правосвідомості фахівця в галузі права 

на конкретному етапі розвитку українського суспільства.  

 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобува-

чі вищої юридичної освіти повинні: 

знати:  
‒ фактори, що обумовлюють існування злочинності в суспі-

льстві, причинно-наслідкові комплекси, які породжують злочинність в 

цілому, окремі її види та конкретні злочини; 

‒ кримінологічну характеристику особи злочинця та механізм 

її формування; 

‒ методику проведення вибіркових кримінологічних дослі-

джень; 

‒ комплекс загальносоціальних заходів протидії злочинності і 

набір спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по 

її запобіганню; 

‒ правові та організаційні основи діяльності щодо впрова-

дження і проведення кримінологічної і антикорупційної експертизи 

чинних нормативно-правових актів та їх проектів;   

вміти:  
‒ аналізувати стан, динаміку, структуру та інші показники 

злочинності в цілому та певного її виду в окремому регіоні; 

‒ виявляти детермінанти (причини та умови), що сприяють 

вчиненню конкретного злочину конкретною особою; 

‒ організовувати і проводити кримінологічні дослідження на 

окремому об’єкті або території; 

‒ розробляти і реалізовувати різні заходи запобігання злочи-

нів; 

‒ організовувати профілактику злочинності та окремих її ви-

дів спільно з державними органами влади та місцевого самоврядуван-

ня, службовими особами, працівниками освітніх закладів; 

‒ збирати, узагальнювати і використовувати необхідну кри-

мінологічну інформацію в повсякденної практичної діяльності.     
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години, 3 

кредита ЄКТС. 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни  
  

Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Кримі-
нологія» для студентів спеціальності 081 «Право» освітнього ступеня 
магістр з права 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3 

2. Кількість модулів:  денна 1 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану  - нормативна 

4. Курс: денна - 5     

5. Семестр: денна –1 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр - , 2 семестр - 90 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр – 20 

- семінарські заняття: 1 семестр - , 2 семестр – 16 

- самостійна робота:  1 семестр -, 2 семестр – 54 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр - , 2 семестр - екзамен 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр,  2 семестр – 5 

7. Заочна форма навчання, годин:   -  
 

 
Розділ 2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Таблиця 2. Робочий графік навчальної дисципліни  
«Кримінологія» на ІІ семестр 

Вид  
навчального 

заняття 

Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.Аудиторне – 
32 год., у т.ч.: 

                  

лекція – 18 год.  2  2  2  2  2  2  2  2   

семінарське – 14 год.   2  2  2  2  2  2  2  2  
2. Cамостійна 
робота студента 
– 58 год., у т.ч.: 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

виконання домаш-
ніх завдань 

                  

підготовка до семі-
нарських занять 

                  

3. Проведення ПМР                +   
4. Форма  
контролю:  

                  

- екзамен                 +  
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Кримінологія» 

для студентів денної форми навчання 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 аудиторні 

заняття 
позааудитор-

ні заняття 

лекції 
семінарські 

заняття 
самостійна 

робота 

Модуль 1. Загальнотеоретичні та методологічні основи кримінології 

1.  
Генезис, поняття, предмет і система 
кримінології. 

8 2  6 

2.  
Методи і методологія кримінологічних 
досліджень. 

8 2  6 

3.  Злочинність. Її поняття і визначення. 8 2 2 4 

4.  Детермінація злочинності. 6  2 4 

5.  
Особа злочинця і потерпілого та їх роль 
у «механізмі» вчинення злочину. 

8 2 2 4 

6.  
Запобігання, протидія та основні заходи 
боротьби зі злочинністю. 

7 2 2 3 

 Всього: 45 10 8 27 

Модуль 2. Злочинність та заходи її запобігання 

7.  
Загальнокримінальна насильницька 
злочинність та її запобігання. 
 

6 2  4 

8.  
Злочини у сфері економіки і проти влас-
ності та їх запобігання. 

6 2  4 

9.  
Професійна, рецидивна і пенітенціарна 
злочинність та їх запобігання. 

6  2 4 

10.  
Організована злочинність і корупція та 
їх запобігання. 

6 2  4 

11.  
Злочинність неповнолітніх та її запобі-
гання. 

6  2 4 

12.  
Злочини вчинені з необережності та їх 
запобігання. 

4 2  2 

13.  
Злочини пов’язані з незаконним обігом 
наркотичних речовин та їх запобігання. 

4 2  2 

14.  
Кримінологічна та індивідуальна профі-
лактика злочинів. 

4  2 2 

15.  
Зарубіжна кримінологія та використання 
її досвіду у розвитку кримінологічної 
науки в Україні. 

3  2 1 

 
 

Всього: 45 
10 8 27 

 Разом 90 20 16 54 
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Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Таблиця 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Кримінологія», яка викладаєть-

ся для студентів денної форми навчання 
 

Назва модуля, теми та питання теми (лекції) 
Обсяг 

годин 
Назва теми та питання семінарського заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 2 3   
 

Модуль 1. Загальнотеоретичні та методологічні основи кримінології 
 

Тема 1. Генезис, поняття, предмет і сис-
тема кримінології 
Лекція 1. 
1.  Розвиток кримінології як науки.  

2.  Об’єкт, предмет та структура кримінології. 
  3. Мета, завдання та функції кримінології. 

2  - 

24, 25, 27, 28, 
30, 32, 88,73. 

Тема 2. Методи і методологія криміно-
логічних досліджень 
Лекція 2. 
1. Методологія кримінологічного досліджен-

ня. 

2. Методи збору даних про злочинність. 

3. Статистичні методи в кримінології. 

2 

 

- 

25, 27, 28, 29, 
31, 36, 43, 76. 

Тема 3. Злочинність. Її поняття і визна-
чення 
Лекція 3. 

1. Злочинність як фундаментальна категорія 

кримінології. 

2.  Злочинність як соціальне-правове явище. 

2 

Семінарське заняття 1  

«Злочинність. Її поняття і визначення» 

 
 

 

2 

25, 27, 29, 31, 
55, 72, 73. 
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Назва модуля, теми та питання теми (лекції) 
Обсяг 

годин 
Назва теми та питання семінарського заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 2 3   

3. Показники злочинності та рівень злочин-

ності. 

Тема 4. Детермінація злочинності  
 

Семінарське заняття 2 «Детермінація зло-

чинності» 
2 

26, 26, 29, 67, 
68, 69. 

Тема 5. Особа злочинця і потерпілого та 
їх роль у «механізмі» вчинення злочину 
Лекція  4. 
1. Особистість як суб'єкт злочинної поведін-

ки. 

2. Поняття особи злочинця в кримінології та її 

відмежування від особи, яка вчинила злочин. 

3. Віктимологічні аспекти злочину. 

 

2 

 Семінарське заняття  3 «Особа злочинця і 
потерпілого та їх роль у «механізмі» вчи-
нення злочину» 

 
2 

 

 

1, 26, 61, 62, 68, 
44. 

Тема 6. Запобігання, протидія та основ-
ні заходи боротьби зі злочинністю 
Лекція 5. 

1. Протидія злочинності як один з основних 

елементів предмету кримінологія. 

2. Система заходів впливу на злочинність. 

Загально-соціальне запобігання злочинності.  

Спеціальні державні органи боротьби зі зло-

чинністю.  

3. Структура інституційно-правого механі-

зму функціонування державної системи ви-

2 

Семінарське заняття 4. «Запобігання, про-

тидія та основні заходи боротьби зі зло-

чинністю» 

 
 

2 

5, 7, 36, 41, 42, 
48, 50, 52, 53, 
57,  59, 60, 74, 
77. 
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Назва модуля, теми та питання теми (лекції) 
Обсяг 

годин 
Назва теми та питання семінарського заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 2 3   

конання кримінальних покарань в Україні.  

 
Модуль 2.  

 Злочинність та заходи її запобігання 

Тема 7. Загальнокримінальна насиль-
ницька злочинність та її запобігання 
Лекція 6. 
1. Кримінологічна характеристика насильни-

цької злочинності. 

2. Причини та особа насильницького злочин-

ця. 

  3. Попередження злочинів проти особи. 

2  - 

10, 36, 41, 42, 
48, 50, 52, 53, 
57,  59, 60, 74, 
77. 

Тема 8. Злочини у сфері економіки і 
проти власності та їх запобігання 
Лекція  7. 
1. Кримінологічна характеристика економіч-

ної злочинності. 

2. Економічна злочинність, корупція, прива-

тизація, підприємництво, тіньова економіка. 

3. Попередження злочинів проти власності. 

 

2  - 

36, 46, 59, 60, 
68, 77 

 Тема 9. Професійна, рецидивна і пені-
тенціарна злочинність та їх запобігання 
 

- 
Семінарське заняття 5 «Професійна, реци-

дивна і пенітенціарна злочинність та їх за-

побігання» 

2 

5, 7, 36, 41, 42, 
48, 50, 52, 53, 
57,  59, 60, 74, 
77. 
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Назва модуля, теми та питання теми (лекції) 
Обсяг 

годин 
Назва теми та питання семінарського заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 2 3   

 

Тема 10. Організована злочинність і 
корупція та їх запобігання. 
Лекція  8. 
 

2  - 

 

Тема 11. Злочинність неповнолітніх та її 
запобігання 
 

- 
Семінарське заняття 6 «Злочинність непо-

внолітніх та її запобігання» 

 

2 

21, 23, 25, 31, 
63.  

Тема 12. Злочини вчинені з необережно-
сті та їх запобігання. 
Лекція  9. 

1. Поняття і кримінологічна характеристика 

організованої злочинності. 

2. Види, форми, рівні і фактори існування 

організованої злочинності. 

3. Соціально-правовий механізм протидії ор-

ганізованій злочинності. 

4. Поняття і кримінологічна характеристика 

корупції. 

2  - 

24, 26, 28, 29, 
66, 67. 

Тема 13. Злочини пов’язані з незакон-
ним обігом наркотичних речовин та їх 
запобігання. 
Лекція  10. 

1. Кримінологічна характеристика наркома-

нії, токсикоманії та їх зв’язок зі злочинністю. 

2  - 

22, 25, 29, 31. 
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Назва модуля, теми та питання теми (лекції) 
Обсяг 

годин 
Назва теми та питання семінарського заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий номер 
за переліком) 

1 2 3   

2.  Кримінологічна характеристика пияцтва 

та алкоголізму, їх зв’язок зі злочинністю. 

3. Особливості кримінологічної характерис-

тики осіб, які зловживають алкоголем та на-

ркотиками, азартними іграми, хворих на 

СНІД та осіб, які займаються проституцією. 

Тема 14. Кримінологічна та індивідуа-
льна профілактика злочинів. 
 

- 
Семінарське заняття 7 «Кримінологічна та 

індивідуальна профілактика злочинів» 
2 

5, 7, 36, 41, 42, 
48, 50, 52, 53, 
57,  59, 60, 74, 
77. 

Тема 15. Зарубіжна кримінологія та 
використання її досвіду у розвитку 
кримінологічної науки в Україні. 

 

- 
Семінарське заняття 8 «Зарубіжна кримі-

нологія та використання її досвіду у розви-

тку кримінологічної науки в Україні» 

2 

 35, 39, 50, 56, 
80. 

Усього з навчальної дисципліни 20  16  
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Розділ 5. Самостійна робота студентів  
 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Криміноло-

гія» є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчаль-

ної дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь та навичок у вільний 

від аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота студента 

складається із підготовки до семінарських та інших видів занять шля-

хом виконання усного та письмового домашнього завдання.  

У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють 

той матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником 

на лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні питання, 

що передбачені для самостійного вивчення.  

Самостійна робота з підготовки до семінарських занять здійсню-

ється за відповідним планом, що містить до кожної теми перелік про-

грамних питань, які виносяться на обговорення на семінарське заняття 

згідно Навчально-методичного посібника для самостійного вивчення 

навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів напряму підго-

товки 6.030401 – «Правознавство» (НМП). 

 Спираючись на прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши 

основну і додаткову літературу, ознайомившись із законодавчими і 

нормативними документами, студенти готують тези своїх виступів, а 

також, за власним бажанням, можуть обирати тему доповіді, погоди-

вши її з викладачем, для презентації її на семінарі-дискусії. Дана до-

повідь повинна містити, крім висвітлення самої сутності виявленої 

студентами проблеми, обґрунтування її актуальності та власні пропо-

зиції щодо її вирішення. Обов’язково доповідь повинна стосуватися 

теми семінарського заняття, проте вона може охоплювати більш ши-

роке коло питань, ніж передбачаються навчальною програмою дисци-

пліни.  

Також студенти самостійно виконують письмові домашні завдання 

(вирішують практичні задачі, використовуючи НМП з навчальної ди-

сципліни та керуючись методичними вказівками щодо їх розв’язання), 

здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою складання навча-

льних тестів, розв’язування кросвордів тощо. 

З навчальної дисципліни «Кримінологія» студенти виконують (пи-

сьмово, з поданням викладачу для перевірки), керуючись НМП, такі 

види самостійної роботи: 

1. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до 

теми з підготовкою опорного конспекту питань для обговорення на 

семінарському занятті (студенти мають ґрунтовно опрацювати всі 

рекомендовані джерела і літературу до теми, письмово скласти опор-
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ний конспект питань згідно НМП для обговорення на семінарському 

занятті). 

2. Складання термінологічного словника до теми і та підготовка до 

понятійного диктанту  (термінологічний словник оформлюється руко-

писно чи у друкованому вигляді за термінами, що зазначені до кожної 

теми у НМП). 

3. Розроблення структурно-логічних схему за темами (структурно-

логічні схеми за темами згідно НМП оформлюються рукописно чи у 

друкованому вигляді). 

4. Виконання тестових завдань (студентам слід взяти до уваги, що 

тести поділяються на прості, підвищеної складності та складні. 

Прості  та підвищеної складності тести передбачають одну прави-

льну відповідь із чотирьох запропонованих, складні  – дві або три пра-

вильні відповіді). 

5.Вирішення ситуаційних завдань (відповіді на питання ситуацій-

ного завдання оформлюються рукописно чи у друкованому вигляді з 

посиланням на відповідні нормативно-правові акти). 

6. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до 

теми з підготовкою опорного конспекту питань, що передбачені для 

самостійного опрацювання за темою, (студенти мають ґрунтовно 

опрацювати всі рекомендовані джерела і літературу до теми, письмово 

скласти опорний конспект питань згідно НМП, що передбачені для 

самостійного опрацювання за темою). 
Засобами контролю знань програмного матеріалу, який виноситься на 

семінарське заняття i самостійне опрацювання, є перевірка конспекту, 

термінологічного словника, обговорення теоретичного питання,  

розв’язання правової ситуації на семінарі, ПМР, екзамен. 
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 

 
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 

«Кримінологія» повинна здійснюватися на основі використання акти-

вних методів навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого 

інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість засво-

єння ними вивченого матеріалу. 

Основною формою організації навчального процесу є аудиторне за-

няття, що одночасно акумулює змістовну, процесуальну та результати-

вну функції навчально-виховної роботи. Фундаментом навчального 

процесу у викладанні повинні бути форми, методи та засоби навчання, 

які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність 

студентів. Використання у навчанні різних форм аудиторних занять 

(лекцій, семінарів, підсумкових співбесід, ПМР тощо) слід поєднувати з 

різноманітними формами позааудиторної роботи — індивідуальними 

заняттями, консультаціями, участю студентів у роботі дискусійного 

клубу, юридичного гуртка, конференціях, зустрічах, екскурсіях, самос-

тійною роботою з джерелами права, виконанням індивідуальних за-

вдань, написанням творчих робіт, таке інше. Невід'ємним компонентом 

навчання має стати розв'язання правових ситуацій і виконання практич-

них завдань, спрямованих на розвиток у студентів не тільки самостій-

ності мислення, а й формування навичок застосовувати набуті знання 

на практиці. 

Під час викладання навчальної дисципліни «Кримінологія» безпо-

середньо використовуються такі методики активізації навчального 

процесу: 

– при проведенні лекційних занять: 

– лекції, які стосуються основних етапів розвитку кримінологічної 

думки і сучасних напрямів кримінологічної теорії; теоретичних і 

методологічних засад кримінології, аналізу кримінальних процесів 

та явища; 

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених 

структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питан-

ня, що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручні-

шим та найефективнішим способом сприйняття студентами ємної 

інформації у короткі проміжки часу. Для наочного зображення 

структурно-логічних схем використовується мультимедійний про-

ектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, наприклад, нормати-

вно-правові документи, зразки договорів, наказів тощо), дошка; 

при проведенні семінарських занять: 
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– робота в малих групах. Під час проведення дискусії, виконання 

практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх влас-

ним бажанням) на малі робочі групи по 4-5 осіб. Таким чином, у 

студентському колективі створюється дух суперництва, у кожного 

студента з’являється можливість викласти власну думку своїм ко-

легам, серед різних інших думок студентів сформулювати най-

більш вірну відповідь на поставлені викладачем чи іншими група-

ми студентів питання. Дана форма проведення занять значно під-

вищує активність роботи студентів на семінарських (практичних) 

заняттях дошка; 

– колективне розгадування «малими групами» кросвордів, які міс-

тять основні терміни й категорії кожної з тем дисципліни. Дана 

форма контролю дає можливість викладачу перевірити ступінь за-

своєння студентами основної термінології, а студентам закріпити 

й систематизувати отримані знання; 

– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів уна-

очнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій 

PowerPoint); 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоп-

лює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дис-

кусії між іншими «малими групами», викладачем та експертами 

(яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обгово-

рення. 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), вирішен-

ня практичних правових ситуацій, які можуть виникнути на прак-

тиці в житті студентів. Застосування даної методики дає змогу 

студентам отримати певні навички з прийняття ефективних рі-

шень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов; 

– дидактична гра відповідно до розробленого сценарію. 
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю знань  

студентів 

Таблиця 6.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни. 

Спеціальність 081«Право». Курс 5. 
Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Модуль 1. Загальнотеоретичні та методологічні основи кримінології 

Тема 1. Генезис, понят-

тя, предмет і система 

кримінології. 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 

семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

3. Тестування з теми 1 

Тема 2. Методи і мето-
дологія кримінологіч-
них досліджень. 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 

Тема 3. Злочинність. Її 

поняття і визначення. 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 

семінарське заняття 

2 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

3. Тестування з теми 2 

4. Обговорення теоретичного питання на семіна-

рі 

1 

5. Розв’язання правової ситуації на занятті 2 

Тема 4. Детермінація 

злочинності. 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

2 

Тема 5. Особа злочинця 
і потерпілого та їх роль 
у «механізмі» вчинення 
злочину. 
 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

3. Тестування з теми 1 

4. Обговорення теоретичного питання на семіна-

рі 

2 

Тема 6. Запобігання, 

протидія та основні 

заходи боротьби зі зло-

чинністю. 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

3. Тестування з теми 1 

4. Обговорення теоретичного питання на семіна-

рі 

2 

Поточна модульна робота 1 20 

Модуль 2. Злочинність та заходи її запобігання 

Тема 7. «Загальнокри-
мінальна насильницька 
злочинність та її запо-
бігання».  

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

Тема 8. Злочини у сфері 
економіки і проти влас-
ності та їх запобігання». 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 

Тема 9. «Професійна, 
рецидивна і пенітенціа-
рна злочинність та їх 
запобігання». 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

3. Тестування з теми 1 

4. Обговорення теоретичного питання на семіна-

рі 

1 

Тема 9. «Організована 
злочинність і корупція 
та їх запобігання».  
 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

3. Тестування з теми 1 

4. Обговорення теоретичного питання на семіна-

рі 

1 

Тема 10. «Злочинність 
неповнолітніх та її за-
побігання». 
 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 

2. Підготовка конспекту питань, винесених на 

самостійне опрацювання 

1 

Тема 11. «Злочинність 
неповнолітніх та її за-
побігання».  

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання. 

1 

3. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття. 

Тема 12. «Злочини вчи-
нені з необережності та 
їх запобігання». 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 

Тема 13. «Злочини 
пов’язані з незаконним 
обігом наркотичних 
речовин та їх запобі-
гання». 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

3. Тестування з теми 1 

Тема14. «Кримінологіч-
на та індивідуальна 
профілактика злочи-
нів». 

1. Підготовка конспекту питань, винесених на 
семінарське заняття 

1 

2. Підготовка термінологічного словника з теми 1 

3. Тестування з теми 1 

4. Обговорення теоретичного питання на семіна-

рі 

1 

 

5. Розв’язання правової ситуації на занятті 

1 

Тема 15. «Зарубіжна 
кримінологія та вико-
ристання її досвіду у 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 1 
2. Підготовка конспекту питань, винесених на 
самостійне опрацювання 

1 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

розвитку кримінологіч-
ної науки в Україні» 
 

3. Підготовка конспекту питань, винесених на 

семінарське заняття. 

1 

Поточна модульна робота 2 20 

Загальна кількість балів за поточний модульний контроль 100 

Екзамен 100 

Загальна підсумкова оцінка 100 
 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дис-

ципліни «Кримінологія» з формою контролю у вигляді екзамену про-

водиться за формулою:   , де  
М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; 
Е – оцінка за екзамен; 
0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і здачу 

екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може перевищу-
вати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів. 
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Таблиця 6.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

«Кримінологія» 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В дуже добре 
74-81 С добре 
64-73 D задовільно 
60-63 Е достатньо 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання семестрового контролю 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим вивченням 

залікового кредиту 

 
Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів  

за видами робіт 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: університет-
ських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнаро-
дних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисци-
пліни: університетських, міжвузівських, всеук-
раїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідної роботи 

0-30 

4. Написання і захист наукового реферату з ви-
значеної проблеми 

0-10 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах («Фемі-
да») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: уні-
верситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конференці-
ях: університетських, міжвузівських, всеукраїн-
ських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових виданнях. 20 
6. Оформлення сценарного плану дидактичної 
гри 

10-20 

Разом  до 30 
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Розділ 8. Програмне забезпечення  

комп’ютерної підтримки освітнього процесу 
1. Загальне програмне забезпечення: 
1.1. Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.google.com.ua/ 

2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електрон-
них ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

1.2. Офіційні веб-сайти органів державної влади та місцевого самовря-
дування України 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до еле-
ктронних документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим дос-
тупу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 
3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Ре-
жим доступу до електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 
4. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт. –  Режим досту-
пу до електронних ресурсів : http://mon.gov.ua/ 
5. Офіційний сайт Вищої атестаційної комісії України. – Режим доступу 
до електронних ресурсів : http://vak.org.ua/ 
6. Офіційний сайт Полтавської обласної державної адміністрації.  – Ре-
жим доступу до електронних ресурсів : http://www.adm-pl.gov.ua/ 
7. Офіційний сайт Полтавської обласної ради. – – Режим доступу до еле-
ктронних ресурсів : http://oblrada.pl.ua/ 
8. Офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету. – – 
Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.rada-
poltava.gov.ua/rule/rada/ 

1.3. Пошукові правові системи 
1. Статистична інформація - Генеральна прокуратура України [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html 
2. Статистика МВС: Стан та структура злочинності в Україні: [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html    
3. Верховна рада України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/ 
4. Кабінет міністрів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.kmu.gov.ua/control 
5. Президент України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.president.gov.ua/ 
6. Генеральна  прокуратура України: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.gp.gov.ua/ 
7. Міністерство внутрішніх справ України: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index 
8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: [Електрон-

ний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 
освітнього процесу з навчальної дисципліни «Кримінологія»:  
презентації Microsoft PowerPoint. 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control
http://www.president.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
http://www.nbuv.gov.ua/
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Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Перелік інформаційних джерел 

Нормативно-правові акти 
 

 Основні нормативно-правові акти: 
1. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбав-
лення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. 
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // 
Відомості Верховної Ради України від 05.12.2014 р., № 49, стор. 3186, ст. 
2056. 
3. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII 
[Електронний ресурс]. // Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: За-
кон України від 23.12.1993 № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. 
– 1994. – № 11. – Ст. 50. 
5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014  
№ 1702-VII // Відомості Верховної Ради України  від 19.12.2014 р., / № 50-51 
/, стор. 3250, ст. 2057. 
6. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 192. 
7. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотро-
пних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 
15.02.1995 № 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. 
– Ст. 62. 
8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992  
№ 2135-XII // Відомості Верховної Ради України.  1992. – № 22.  Ст. 303. 
9. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинніс-
тю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII // Відомості Верховної Ради 
України. – 1993. – № 35. – Ст. 358. 
10. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001  
№ 2789-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. – № 10. – Ст. 70. 
11. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кор-
дону :Закон України від 22.06.2000 № 1835-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. – № 40. – Ст. 338. 
12. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон 
України  від 15.02.1995 № 60/95-ВР [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80. 
13. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями : [прийнята на 
п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної 
Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141. 
14. Кримінальний кодекс України : Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III [Елек-
тронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  
15. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012  



23 
 

№ 4651-VI [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
16. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 / Відомості 
Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21 (станом на 01.01.2016 р.). 
17. Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160-VIII// Відомості 
Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 93. 
18. Закон України «Про національне антикорупційне бюро» від 14.10.2014 
№ 1698-VII// Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051) 
19. Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 3236-
VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 42. – Ст. 435. 
20. Закон України «Про ратифікацію конвенції ООН «Проти корупції» від 
18.10.2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 50. – Ст. 496) 
21. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів криміна-
льної міліції у справах дітей: Наказ МВС України від 19.12.2012   
№ 1176 // Офіційний вісник України  від 08.02.2013 р., № 8, стор. 48, ст. 288, 
код акту 65605/2013 
22. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF 
23. Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів: 
Проект Закону України № 6020 від 29.07.2004 [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=18691. 
 

Основна література: 
24. Богатирьов І.Г. Кримінологія: Навчальний посібник. [Текст] / І.Г. Бога-
тирьов – К.: ВД Дакор. 2016. – 140 с.  
25. Голіна В.В. Кримінологія: підручник [Текст]/ за ред. В.В. Голіни, Б.М. 
Головкіна. – Х.: Право, 2014. – 440 с. 
26. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: 
У 3 кн. [Текст] /А.П. Закалюк – К.: Видавничий Дім „Ін Юре‖, 2007. 
27. Зелинский А.Ф.Криминология. Учебное пособие. [Текст]/ А.Ф. Зелинсь-
кий.  – Х.: Рубикон, 2000. – 240 с. 
28. Кримінологія : курс лекц. / Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова ; [за ред.  Т. 
В. Корнякової] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. 
Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 243 с. 
29. Кримінологія : навч. посіб. / Федоров М. П. ; Укоопспілка, Львів. ко-
мерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 351 с. 
30. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до екзамену / Т. В. Корнякова, Н. 
С. Юзікова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т  ім. О. Гон-
чара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 129 с. 
31. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до екзамену / Т. В. Корнякова, Н. 
С. Юзікова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гонча-
ра. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 129 с. 
32. Кримінологія. (Загальна частина): Підручник [Текст]/ Кол. авторів Блага 
А.Б., Богатирьов І.Г., Давиденко Л.М. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки. − Х.:: 
Вид-во ХНУВС, 2010. − 280 с. 
33. Кримінологія. (Особлива частина): навчальний посібник [Текст]/ Кол. 
авторів Блага А. Б., Богатирьов І. Г., Давиденко Л. М. та ін.; за заг. ред. О.М. 
Бандурки. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011.– 240 с. 
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34. Литвак О.М. Держава і злочинність: монографія [Текст] / О.М. Литвак. – 
К.: Атіка, 2004. – 307 с. 
35. Лунеєв В. В. Епоха глобалізації і злочинність [Текст] / В.В. Лунеєв. – М. : 

Норма, 2007. – 272 с. 
 

Додаткова література: 
36. Бабенко А.М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуа-
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