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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати фахове розуміння криміногенного стану та основних напрямів запобіжної
діяльності.
Завдання навчальної дисципліни:
забезпечити ознайомлення з науковими та практичними досягненнями у сфері запобігання злочинності;
сформувати навички та вміння комплексного аналізу локальної кримінальної ситуації, прогнозування та планування запобіжної
діяльності правоохоронними органами.
Зміст навчальної дисципліни. Тема 1. Злочинність: поняття, ознаки, показники. Тема 2. Причини та умови злочинності. Тема 3. Особа
злочинця: поняття та кримінологічна характеристика. Тема 4. Вчення про запобігання злочинності. Тема 5. Організована злочинність. Тема
6. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів і хуліганства. Тема 7. Запобігання злочинам із незаконним обігом наркотичних
речовин. Тема 8. Військова злочинність. Тема 9. Професійна злочинність
Запланована навчальна діяльність: лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 20 год., самостійна робота –
30 год.; контрольна робота – 4 год., диференційований залік – 4 год.; разом – 90 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); семінарські заняття (з
використанням тестування та практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування
Вид семестрового контролю: диференційований залік
Навчальні ресурси:
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.
Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007.
Кримінологія: Навч. посіб. / За заг. Ред.. О.М.Джужи. К.: Прецедент, 2004. 208 с.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у курсантів (слухачів, студентів) наступних програмних
компетентностей:
А) загальні компетентності:
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-9 Здатність працювати в команді.
ЗК-10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини
і громадянина в Україні.
ЗК-12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
ЗК-13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК-14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
ЗК-15 Прагнення до збереження навколишнього середовища
Б) Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
ФК-1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої
професії та її ролі у суспільстві.
ФК-2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів

ФК-3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи
ФК-4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
ФК-5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також
міжнародного приватного права.
ФК-6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
ФК-7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових
інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:конституційне право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
ФК-8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
ФК-9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.
ФК-10
Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.
ФК-11
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
ФК-12
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
ФК-13
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності.
ФК-14
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних
даних та конфіденційної інформації.
ФК-15
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
ФК-16
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру
і значення.
ФК-17
Володіти основами психологічних знань, технологіями творчого психологічного мислення,
психологічним інструментарієм дослідження особистості та малих соціальних груп
ФК-18
Здатність аналізувати та застосовувати на практиці психологічні прийоми в професійному спілкуванні.
Розуміння психологічних процесів під час вчинення юридичних дій.
ФК-19
Розуміння сучасних можливостей, функцій та завдань судової медицини і судової психіатрії, методів
та методики судової медицини і судової психіатрії, закономірностей виникнення слідів, збору та дослідження слідів
медично-біологічного характеру.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення студентами наступних програмних результатів
навчання:
ПРН-3
Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН-4
Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
ПРН-6
Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних
завдань професійної діяльності.
ПРН-3
Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
Знання: законодавства, яке регулює процес організації навчання.
Розуміння: змісту відповідних норм законодавства про освіту.
Застосовування: законодавства, яке регламентує порядок проведення самоосвіти.
Аналіз: змісту відповідних норм законодавства.
Синтез: прийняття індивідуального рішення як результату діяльності з питань реалізації законодавства.
Оцінювання: діяльності громадських організацій на предмет її відповідності нормам законодавства, яке
регламентує діяльність правоохоронних органів та органів досудового розслідування.
ПРН-4
Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
Знання: законодавства, яке визначає порядок кваліфікації кримінальних правопорушень.
Розуміння: вивчений матеріал, тобто уміти не тільки пояснити але й наводити конкретні приклади факти, правила, принципи;
перетворити словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. Принципів,
на яких ґрунтується процес кваліфікації кримінальних правопорушень.

Застосовування: положень законодавства, яке регламентує порядок захисту прав та свобод людини в
кримінальному процесі.
Аналіз: норми законодавства, судової практики в сфері кваліфікації кримінальних правопорушень.
Синтез: знань про правовий статус особи в кримінальному процесі.
Оцінювання: змісту запобіжної політики та напрями удосконалення національного законодавства в сфері
запобігання злочинності.
ПРН-6
Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних
завдань професійної діяльності.
Знання: законодавчі та теоретичні проблеми, пов’язані з актуальними питаннями кримінології.

Розуміння: принципів, на яких ґрунтується співробітництво держав в сфері міжнародно-правового захисту прав
людини;
Застосовування: знання Загальної та Особливої частин кримінології щодо злочинності в цілому та окремих видів
злочинності.
Аналіз: зв’язку між проблемами нормативно-правової регламентації запобіжної діяльності та станом злочинності;
Синтез: знань про правовий статус особи в кримінальному процесі.
Оцінювання: основних тенденцій запобіжної політики та напрями удосконалення національного законодавства в
сфері запобігання злочинності.
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ЗЛОЧИННІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПОКАЗНИКИ
Злочинність як об’єкт кримінологічного вивчення.
1. 1. Злочинність як елемент предмету кримінології.
2. Поняття та характерні ознаки злочинності.
3. Показники злочинності: поняття та характеристика.
4. Види злочинності. Злочинність у прикордонні як особливий вид
злочинності.
Злочинність та її вимірювання.
1. Поняття злочинності та її природа.
2. Ознаки злочинності.
3. Кримінологічна характеристика злочинності.
4. Латентність злочинності: поняття та види.
5. Види злочинності в Україні.
1. Поняття та система кримінології. Становлення кримінології як
самостійної науки.
2. Визначення злочинності, її основні риси та якості.
3. Кількісні показники злочинності.
4. Латентність: поняття, види, напрями подолання.
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ

Література

6

[9.2.1,
с.13-23],
[9.2.2,
книга 1], [9.2.3, с.19-28],
9.3.12, 9.3.17, 9.3.19, 9.3.21,
9.3.23, 9.3.24, [10.1-10.9]
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1
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2

Вивчення причин та умов злочинності.
1.
Причини злочинності: підходи до визначення та класифікація.
2.
Умови злочинності на сучасному етапі.
3.
Причини та умови злочинності залежно від рівня вивчення
злочинності.
4.
Віктимологічні аспекти причинного комплексу злочинності та
окремого злочину.
5. Значення вивчення причин та умов злочинності.
Причини та умови злочинності та окремого злочину
1. Причини злочинності та окремого злочину.
2. Умови, що сприяють вчиненню злочинів.
3. Особливості віктимологічної складової причинного комплексу
злочинності та окремого злочину.
4. Прикладне значення вивчення причин та умов злочинності.
1.
Підходи до визначення причин злочинності в кримінологічній
науці.
2.
Причини та умови: проблеми розмежування.
3.
Особливості причинного комплексу злочинності в Україні.
4.
Специфіка умов злочинності на сучасному етапі.
5.
Особливості використання кримінологічних знань про причини і
умови злочинності та окремого злочину у запобіжній діяльності.
6.
Кримінально-правове значення вчення про причини та умови
злочинності та окремого злочину.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ: ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Особа злочинця як елемент предмета кримінологічної науки
1.
Поняття особи злочинця.
2.
Структура особи злочинця.
3.
Класифікація та типологія злочинців.
4.
Практичне значення вивчення особи злочинця.

[9.2.1,
с.69-81],
[9.2.2,
книга 1], [9.2.3, с.35-37, 4248], 9.3.18, 9.3.19, 9.3.21,
9.3.23, [10.1-10.9]

[9.2.1, с.83-101], [9.2.2,
книга 2], [9.2.3, с.29-34],
9.3.7, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.25,
9.3.26, [10.1-10.9]

2
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2
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2

4

8
2

1
лекція

семінарське
заняття

2
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робота

4

8

Кримінологічне вчення про особу злочинця.
1. Поняття особи злочинця в сучасній кримінологічній науці.
2. Співвідношення природного і соціального в особі злочинця.
3. Завдання та межі вивчення особи злочинця.
4. Класифікація і типологія злочинців, їх підстави та практичне
значення.
1.
Особливості розуміння особи злочинця в історії кримінології.
2.
Проблеми структури особи злочинця.
3.
Особа злочинця у кримінології та кримінальному праві.
4.
Практичне значення вивчення особи злочинця.
ВЧЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
Запобігання злочинності: поняття, наукові підстави, принципи,
нормативно-правова основа.
1.
Поняття та принципи запобігання злочинності.
2.
Нормативно-правова основа запобіжної діяльності.
3.
Суб’єкти та заходи запобігання злочинності.
4.
Наукові підстави запобіжної діяльності: кримінологічне
дослідження, прогнозування та планування.
Загальні проблеми запобігання злочинності.
1. Співвідношення понять «профілактика», «припинення» та
«запобігання».
2. Принципи та функції запобіжної злочинності.
3. Рівні профілактики та класифікація профілактичних заходів.
4. Суб’єкти профілактики злочинів.
1.Кримінологічне дослідження та формування наукових підстав
запобіжної діяльності.
2.Кримінологічне прогнозування: поняття, методи та види.
3.Кримінологічне планування та його прикладне значення.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ

9.1.1-9.1.13; [9.2.1, с.140176], [9.2.2, книга 3], [9.2.3,
с.49-79], 9.3.6, 9.3.8, 9.3.12,
9.3.13, 9.3.20, 9.3.21, [10.110.9]
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Кримінологічна характеристика організованої злочинності
1.Поняття організованої злочинності: міжнародно-правові стандарти,
зарубіжні та вітчизняні підходи.
2. Форми та види організованої злочинності.
3. Природа організованої злочинності, її зв'язок з корупцією.
4. Причинний комплекс організованої злочинності.
5. Особливості запобігання організованій злочинності.
Особливості запобігання організованій злочинності
1.
Поняття організованої злочинності, її форми та види.
2.
Особливості суб’єктного складу запобігання організованій
злочинності.
3.
Основні напрями запобігання організованій злочинності на
сучасному етапі.
1.
Підходи до визначення організованої злочинності в Україні та
світі.
2.
Економічна природа організованої злочинності. Тіньова
економічна діяльність.
3.
Організовані злочинні структури.
4.
Особливості запобігання організованій злочинності в Україні та
світі.
Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів і
хуліганства
Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким
злочинам.
1. Стан, структура, динаміка насильницьких злочинів і хуліганства.
2. Детермінанти насильницької злочинності і хуліганства.
3. Попередження насильницьких злочинів і хуліганства.
Особливості боротьби з насильницькими злочинами та
хуліганством.
1. Поняття, ознаки, стан насильницької злочинності.
2. Причини та умови насильницької злочинності.
3. Запобігання насильницької злочинності.

9.1.10, [9.2.1, с.227-231,
337-349], [9.2.2, книга 2],
[9.2.3, с.115-122], 9.3.1,
9.3.5, 9.3.19, 9.3.22, 9.3.27,
[10.1-10.9]

9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
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1
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2

Кримінологічна характеристика насильницької злочинності.
1. Динаміка насильницької злочинності.
2. Структура насильницько-корисливих злочинів.
3. Правова база для попередження насильницької злочинності в
Україні.
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам,
пов’язаним із незаконним обігом наркотиків.
Кримінологічна характеристика
злочинів, пов’язаним із 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
незаконним обігом наркотиків.
1. Кримінологічна характеристика наркозлочинності.
2. Причини та умови наркозлочинності.
3. Профілактика незаконного обігу наркотиків.
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам,
пов’язаним із незаконним обігом наркотиків.
1. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із
незаконним обігом наркотиків.
2. Кримінологічна характеристика осіб учасників злочинів,
пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.
3. Детермінація вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним
обігом наркотиків.
4. Профілактика незаконного обігу наркотиків.
Наркоманія і наркобізнес та їх запобігання.
1. Поняття наркоманії та наркобізнесу. Ознаки наркобізнесу.
2. Кримінологічна характеристика контрабанди наркотиків.
3.Заходи протидії наркоманії та наркобізнесу.
Кримінологічна характеристика наркозлочинності.
1.
Динаміка наркозлочинності.
2.
Структура наркозлочинності .
3.
Правова база для попередження наркозлочинності в Україні.
ЗЛОЧИННІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Злочинність військовослужбовців: поняття та кримінологічна 9.1.2-9.1.4,
[9.2.1, с.420-430], [9.2.3,
характеристика.
с.148-159], [10.1-10.9]
1. Поняття та ознаки злочинності військовослужбовців.
2. Причинний комплекс злочинності військовослужбовців.
3. Особливості запобігання злочинності військовослужбовців.
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Особливості запобігання злочинності військовослужбовців.
1.Кримінологічна характеристика особи злочинця-віськовослужбовця
як складова причинного комплексу злочинності військовослужбовців.
2.
Нормативно-правова
складова
запобігання
злочинності
військовослужбовців.
3. Особливості суб’єктного складу запобіжної діяльності щодо
військовослужбовців.
4. Основні заходи запобігання злочинності військовослужбовців.
1.Причини та умови злочинності військовослужбовців.
2. Особливості запобігання злочинності військовослужбовців:
зарубіжний досвід.
3. Правові заходи запобігання злочинності військовослужбовців.
ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
Запобігання професійній злочинності
1. Поняття і визначення професійної злочинності.
2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

2

семінарське
заняття

2

Особливості запобігання професійній злочинності
1. Причини та умови професійної злочинності.
2. Запобігання професійній злочинності.

самостійна
робота

1. Визначення професійної злочинності.
2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

індивідуальн
е завдання
(реферат)

20

Диференційований
залік
Разом за 7 семестр
Разом за 4 курс
Усього за дисципліну

4
90
90
90

1.
Підбір теми реферату.
2.
Підбір та аналіз статистики ДПСУ правоохоронних органів,
судової практики.
3. Написання реферату.

9.1.2-9.1.4,
[9.2.1, с.420-430], [9.2.3,
с.148-159], [10.1-10.9]
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсант, який отримав середньоарифметичну оцінку
з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не відзвітував за індивідуальну роботу, не допускається до диференційованого заліку.
Курсанту, який не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, отримав середньоарифметичну оцінку з поточних
оцінок менше 2,00, результати вивчення навчального матеріалу з навчальної дисципліни не зараховуються і в графі «підсумкова оцінка»,
відомості обліку успішності, виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 0-34 бали за 100бальною шкалою і F – за
шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому
пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії. Якщо курсант (слухач,
студент) не виконав умови допуску до складання семестрового контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження тощо, і це
підтверджено документально), рішенням начальника кафедри надається індивідуальна консультація та визначаються терміни можливості
ліквідувати заборгованість
Дотримання академічної доброчесності

Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

