
Повна назва: Кримінологія 

Статус: Дисципліна за вибором студентів циклу професійної та практичної 

підготовки 

Мета: формування у студентів науково обґрунтованих знань про сучасний стан 

злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про 

особистість злочинця, систему заходів протидії злочинності та окремим її видам, а також 

формування практичних навичок у розробленні спеціально-кримінологічних заходів 

запобігання злочинності в Україні.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Кримінологія» складається з двох змістових 

модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, 

який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади, національний та зарубіжний досвід сучасних кримінологічних 

досліджень; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку концептуальних та практичних 

питань з основ кримінологічної теорії та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 

НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В 

УКРАЇНІ 

1

1 

Поняття, предмет, 

метод та система 

кримінології 

14 4 4 

  

6 

3

2 

Злочинність та її 

основні 

характеристики 

14 4 4   6 

4

3 

Причини та умови 

злочинності 

10 2 2   6 

5

4 

Організація і методика 

кримінологічних 

досліджень 

10 2 2   6 

5

5 

Загальні засади 

запобігання та протидії 

злочинності в Україні 

14 4 4   6 



6

6 

Кримінологічне 

прогнозування та 

планування боротьби зі 

злочинністю 

9 2 2   5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ЗАПОБІГАННЯ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗЛОЧИНІВ 

6

7 

Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання злочинності 

неповнолітніх 

10 2 2   6 

7

8 

Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання 

насильницьким злочинам 

10 2 2   6 

8

9 

Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання професійній 

злочинності 

9 2 2   5 

9

10 

Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання 

організованій 

злочинності 

10 2 2   6 

1

11 

Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання 

загальнокримінальній 

корисливій злочинності 

10 2 2   6 

Всього 120 28 20   64 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

- основні концепції державної політики в галузі боротьби зі злочинністю; 

- історичні аспекти розвитку української кримінологічної науки; 

- фактори, які обумовлюють існування злочинності в суспільстві; 

- причинно-наслідкові комплекси, які породжують окремі види, групи злочинів та 

конкретні злочини; 

- сучасний стан та тенденції поширення злочинності в Україні; 

- кримінологічну характеристику злочинів; 

-методику проведення кримінологічних досліджень; 

- програми державних заходів щодо запобігання злочинності як явища суспільного 

буття. 

- державні програми та громадські ініціативи щодо загальносоціальних заходів 

попередження злочинності та ряд спеціально-кримінологічних способів і заходів 

профілактики щодо їх виконання 

вміти: 

 - аналізувати кримінологічну характеристику злочинності в окремому регіоні; 



 - оперативно та ефективно виявляти   причини   і   умови,   які   сприяють   

вчиненню конкретного злочину; 

- користуватись статистичними даними щодо стану, структури, динаміки 

злочинності в державі; 

 - організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті, 

території;  

-з’ясовувати напрямки кримінологічного прогнозування в галузі протидії 

злочинності; 

 - розробляти    і    реалізовувати    різноманітні    заходи    щодо попередження 

злочинів, застосовувати новітні наукові досягнення в галузі протидії злочинності в 

Україні. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; вирішення 

практичних задач; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час перевірки самостійних робіт, усного опитування, перевірки 

виконаних практичних завдань. Підсумковий контроль з дисципліни «Кримінологія» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в 11 триместрі, в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 1 5 

Опитування на сем. заняттях 4 7 28 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

7 1 7 

Реферат 20 1 20 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Шведова Ганна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 10 років. Кількість виданих наукових праць – більше 45. В 2013 році 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Тема 

дисертації: «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)». Сфера наукових інтересів 

– кримінологія та кримінально-правова політика в Україні. 
 


