
ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА   

Кафедра кримінального права і процесу  

  

  

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни   

КРИМІНОЛОГІЯ 

  

ОБОВ’ЯЗКОВА ДИСЦИПЛІНА  

  

Освітньо-професійні програми першого рівня вищої освіти  

за спеціальністю 081 «Право» 

  

  

  

  

  

Розробник:   

Гуркова А.В. асистент кафедри кафедри кримінального права і процесу юридичного 

факультету  

  

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права і процесу 

юридичного факультету університету 30 серпня 2018 року  

(протокол № 1).  

  

  

  

   

  

                                 Завідувач кафедри   

кандидат юридичних наук 

___________С.П. Репецький  

30.серпня 2018 р.  



2 

 

  

ВСТУП  

Мета: формування науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан 

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

обумовлюють, про особистість злочинця, а також про систему заходів боротьби зі 

злочинністю і окремими її видами; прищеплення навичок самостійного 

комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації 

заходів профілактики злочинів на локальному рівні. 

Завдання:забезпечення ознайомлення з новітніми науковими та практичними 

досягненнями у сфері боротьби зі злочинністю і окремими її видами; вироблення 

навичок та вмінь комплексного аналізу локальної кримінальної ситуації, 

прогнозуванням та програмуванням боротьби з окремими видами злочинів. 

Предмет: злочинність, причини та умови, що її обумовлюють; особа злочинця, 

заходи запобігання злочинності. 

Основні загальні та професійні компетентності 

В результаті вивчення дисципліни «Кримінологія»  студенти повинні бути 

здатними до вирішення професійних завдань пов’язаних з кримінально-правовою 

діяльністю та мати загальні та професійні компетенції. 

Загальні компетентності: 

— розуміння правничої професії як професійно незалежної, спрямованої на 

захист і прав людини і підтримання правосуддя 

— здатність до навчання,  

— здатність до аналізу і синтезу матеріалу; 

— знання норм Кримінального кодексу України, основних засад та положень 

кримінології. 

В межах професійних компетентностей студент повинен  

знати: 

 стан та тенденції розвитку науки кримінології; 

 фактори, які обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно-

наслідкові комплекси, які породжують окремі види, групи злочинів та конкретні 

злочини; 

 основні типи злочинців та їх характеристики; 

 кримінологічну характеристику злочинів; 

 методику проведення кримінологічних досліджень; 

 комплекс загальносуспільних заходів попередження злочинності і ряд 

спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по їх виконанню; 

вміти: 

 аналізувати кримінологічну характеристику злочинності в окремому регіоні; 

 виявляти   причини   і   умови,   які   сприяють   здійсненню конкретного 

злочину; 

 організувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об’єкті, 

території; 

 здійснювати кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі 

злочинністю; 

 розробляти і реалізовувати різноманітні заходи  по попередженню злочинів. 
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Пререквізити. Курс кримінології щільно пов'язаний із практичними та 

теоретичними положеннями таких суміжних юридичних дисциплін, як кримінальне 

право, кримінальний процес, криміналістика, кримінально-виконавче право та 

іншими. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників   

Освітньо-професійна 
програма, рівень вищої  

освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 3 

 

 

 

Освітньо-професійні 
програми першого рівня  

вищої освіти за 

спеціальністю 081 

«Право» 

Обов’язкова (базова)  

Кількість модулів – 2 Рік підготовки: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи 

студента – 3  

4-й 

Лекції 

24 год. 6 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 

Самостійна робота 

22 год. 52 год. 

Вид контролю: 

екзамен (30 год.) – 7-й 

сем. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 63,3 

для заочної форми навчання – 13,3 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС   

 

Шкала в балах  Національна шкала  Шкала ЄКТС  

90-100 балів  5 «відмінно»  А  

80-89 балів  4 «дуже добре»  В  

65-79 балів  4 «добре»  С  

55-64 бали  3 «задовільно»  D  

50-54 бали  3 «достатньо»  Е  

35-49 балів  2 «незадовільно»  FX  

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАННЯ  

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчальнопізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, 

так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, 

кейс-метод, презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами:  

1) тестових завдань:  

https://naukaukd.blogspot.com  

2) написанням тез; 

3) виконанням практичних завдань (розв’язуванням задач, роботи з Єдиним 

державним реєстром судових рішень);  

4) презентацій і виступів на наукових заходах;  

5) підсумкового екзамену у тестовій формі.  

  

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I 

Тема 1. Поняття, предмет, метод та система кримінології 

Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет: злочинність, 

причини та умови, що її обумовлюють, особа злочинця, засоби запобігання 

злочинності. Завдання та функції кримінології. Теоретичне та практичне значення 
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науки кримінології. 

Методологія кримінології. Загальнонаукові методи пізнання (логічний, 

висування гіпотез, експерименту, експертних оцінок та ін.). Приватнонаукові 

методи пізнання (соціологічні, математичні, статистичні, педагогічні, психологічні 

та ін.). 

Місце кримінології в системі наук. Зв'язок кримінології з філософією, 

соціологією, економікою, демографією, психологією, педагогікою, статистикою, 

наукою управління. Кримінологія та правові науки: взаємозв'язок кримінології з 

кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим, 

адміністративним правом. Зв'язок кримінології з іншими правовими науками та 

дисциплінами, які вивчаються в навчальних закладах юридичного профілю. 

Система кримінології як науки і навчальної дисципліни. Загальна та Особлива 

частини кримінології. 

Етапи розвитку кримінології як науки. 

Тема 2. Злочинність та її основні характеристики. Причини та умови 

злочинності. 

Поняття злочинності. Основні ознаки злочинності: соціально-правове явище, 

історична обумовленість, мінливість, суспільна небезпечність, відносна масовість і 

регулярність, стійкість, самодетермінація. 

Злочинність як статистична сукупність. 

Кількісні та якісні характеристики злочинності. Стан, рівень злочинності 

(загальний і спеціальний коефіцієнти, коефіцієнт злочинної активності), структура, 

питома вага окремих видів злочинності. Динаміка злочинності й фактори, що на неї 

впливають. Географія злочинності, обставини, які її обумовлюють. Злочинність і 

злочин, їх взаємозв'язок. 

Поняття латентної злочинності, її види та методи оцінки. 

Стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Професіоналізм, організованість, особлива зухвалість і жорстокість, застосування 

зброї і технічних засобів, ріст злочинності у сфері економіки, проти особистого 

майна громадян, злиття вітчизняної та закордонної злочинності. Соціальні наслідки 

злочинності. 

 

Тема 3. Причини та умови злочинності. 

Поняття причин та умов злочинності в кримінології. Філософське 

обґрунтування причинно-наслідкового зв'язку, закони його розвитку. Поняття 

кримінологічної детермінації. Протиріччя (суперечності) соціального, економічного, 

політичного, морального, управлінського характеру розвитку суспільства як 

джерела злочинності. 

Класифікація причин та умов злочинності. Причини та умови, що властиві всій 

злочинності, її видам, окремому злочину. Об'єктивні й суб'єктивні, зовнішні та 

внутрішні, головні й другорядні, корінні та некорінні причини і умови злочинності. 

Недоліки в організації управління економікою, їх криміногенне значення. Недоліки 

в діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. 

Тенденції і перспективи злочинності на сучасному етапі розвитку Української 
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державності. 

Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця. 

Поняття особи злочинця, обсяг, межі та способи її вивчення в кримінології. 

Соціологічна та правова характеристика особи злочинця. Особа злочинця та суміжні 

поняття. 

Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця: соціально-

демографічні, кримінально-правові, соціальні ролі й статуси, морально-психологічні 

властивості й особливості, ціннісні орієнтації. Сукупність ознак, що утворюють 

структуру особи злочинця. 

Взаємодія соціального і біологічного в особі злочинця. Біологічні зачатки в 

особі і соціальне середовище як передумова розвитку її соціальних якостей. 

Типологія і класифікація злочинців. Кримінологічна характеристика основних 

типів злочинців. Критерії класифікації злочинців та її значення для кримінологічної 

профілактики. 

 

Тема 5. Проблеми віктимології та суїциду. 

Поняття віктимології. Теоретичні питання її виникнення. Становлення 

віктимології як науки.  

Поняття віктимності та віктимізації. Жертва злочину, її «вина», відшкодування 

збитків. Зв'язок «злочинець - жертва» як відношення, ситуація, становище. 

Поняття особи потерпілого та її кримінологічне значення. Жертва і потерпілий 

від злочину, класифікація потерпілих від злочину. Жертва злочину «усвідомлююча» 

і «не усвідомлююча», «стійка» і «епізодична», «відкрита і потайна», «центральна і 

другорядна», «активна і пасивна». Підходи до класифікації потерпілих від злочину. 

Типові обставини, за яких працівники правоохоронних органів стають жертвою 

злочину. 

Поняття суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні та інших 

державах.  

Механізм суїцидальної поведінки.  

Проблема суїциду в практичній діяльності правоохоронних органів. Обставини, 

що обумовлюють суїцидальну поведінку та шляхи їхнього подолання. Суїцидальна 

поведінка осіб, які потрапили в поле зору правоохоронних органів та її запобігання. 

Тема 6. Організація і методика кримінологічних досліджень. 

Поняття кримінологічного дослідження, його цілі, завдання, об'єкти і суб'єкти. 

Кримінологічна інформація: поняття, джерела, основні вимоги, які ставляться 

до неї. Методи пізнання джерел інформації. 

Організація вивчення злочинності. Програма і робочі етапи кримінологічного 

дослідження. 

Збирання первинної інформації. Методи: документування, анкетування, 

інтерв’ювання, експерименту, моделювання. 

Обробка і аналіз зібраних матеріалів. Методи: зведення, групування 

узагальнених показників, аналізу, синтезу, індукції і дедукції. 

Інтерпретація результатів дослідження. Теоретична і практична інтерпретація, 
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її методи: експертних оцінок, експерименту та ін. 

 

Тема 7. Кримінальна статистика та її застосування в практичній 

діяльності правоохоронних органів. 

Загальні поняття про статистичну науку. Моральна статистика. Історія її 

розвитку і сучасні проблеми. Поняття і зміст кримінально-правової статистики, її 

зв'язок із загальною теорією статистики. 

Етапи кримінально-правової статистики. Кримінально-статистичне 

спостереження, його види та форми. Об'єкти та суб'єкти статистичного 

спостереження. Програма статистичного спостереження у кримінальній статистиці. 

Офіційна статистична звітність - єдиний облік злочинів. Поняття статистичної 

сукупності та її ознаки. Генеральна й вибіркова сукупність. Одиниці спостереження. 

Сукупності і виміри в кримінальній статистиці. Закон великих чисел. Основні 

положення теорії ймовірності. Документи первинного обліку злочинності у 

правоохоронних органах. Види статистичного звіту в органах внутрішніх справ. 

Поняття, цілі та завдання статистичного зведення і групування. Види 

групування та їх застосування в кримінологічних дослідженнях. Групування 

злочинів і злочинців за кримінально-правовими, кримінологічними, соціально-

демографічними ознаками. Статистичні таблиці та їхні елементи. Характеристика 

простих, складних та комбінаційних таблиць. 

Статистичний аналіз у кримінології. Абсолютні величини і узагальнюючі 

показники. Види відносних величин. Поняття середніх (помірних) величин та їхні 

види. Застосування середніх величин при обробці кримінологічної інформації. 

Поняття статистичного ряду. Динамічні ряди та їхні види. Основні показники 

динамічних рядів (рівень ряду, абсолютний приріст, темп росту і темп приросту). 

Варіаційні ряди та їхні види. Паралельні ряди. Повторні групування. Графічне 

відображення статистичної звітності. 

 

Тема 8. Загальні проблеми запобігання злочинності. 

Поняття профілактики злочинності.  

Співвідношення понять «профілактика», «припинення» та «запобігання».  

Принципи запобіжної діяльності. Функції запобіжної діяльності.  

Цілі та завдання запобіжної діяльності.  

Рівні профілактики. Види індивідуального рівня профілактики злочинності.  

Класифікація профілактичних заходів.  

Суб’єкти профілактики злочинів. Суд як суб’єкт запобігання злочинам. 

Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам. Поліція як суб’єкт запобігання 

злочинам. Установи, що виконують покарання, як суб’єкт запобігання злочинам. 

Служба безпеки України як суб’єкт запобігання злочинам. Міністерство юстиції 

України як суб’єкт запобігання злочинам.  

Правове регулювання профілактики злочинності. Інформаційне забезпечення 

запобігання злочинам 

 

Тема 9. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі 

злочинністю. 
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Прогнозування як одна із функцій кримінології. Поняття кримінологічного 

прогнозування та кримінологічного прогнозу. Цілі, завдання та практичне знання 

кримінологічного прогнозування. Види кримінологічного прогнозування 

(довгострокове, середньострокове, поточне, цільове). 

Методи кримінологічного прогнозування (екстраполяції, моделювання, 

експертних оцінок). 

Поняття кримінологічного планування заходів боротьби із злочинністю. Цілі, 

завдання, види та методи кримінологічного планування. Структура 

кримінологічного плану. Комплексне планування боротьби зі злочинністю. 

 

Тема 10. Аналіз зарубіжних кримінологічних концепцій причин 

злочинності. 

Характеристика рівня, динаміки і структури злочинності в зарубіжних країнах. 

Основні показники, характер і тенденції злочинності у розвинутих країнах: США, 

Великобританії, Франції, Німеччині, Японії. 

Характеристика причин злочинності в зарубіжних країнах та їхні особливості. 

Історичні аспекти зарубіжних концепцій причин злочинності. 

Природа і закономірності причин злочинності та їхні пояснення в зарубіжній 

кримінології.  

Біологічний напрям пояснення причин злочинності. Біологічні й біосоціальні 

теорії та їхні представники.  

Соціологічний напрям пояснення причин злочинності. Історія розвитку 

наведених напрямів. Соціологічні школи зарубіжної кримінології. 

 

 

Змістовий модуль II 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Тема 11. Кримінологічна характеристика та профілактика негативних 

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю. 

Поняття пияцтва, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції і СНІДу. 

Соціальні та медичні  аспекти названих фонових явищ. 

Кримінально-правова оцінка фонових явищ. 

Наркотики рослинного та хімічного походження. 

Особливості кримінологічної характеристики осіб, які зловживають алкоголем 

та наркотиками, хворих на СНІД та повій. 

Причини й умови виникнення та існування фонових явищ на сучасному етапі 

розвитку суспільства. 

Основні напрями попередження фонових явищ. Нормативні акти, які 

регламентують цю діяльність. 

 

Тема 12. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності 

неповнолітніх. 

Поняття злочинності неповнолітніх, їхня кримінологічна характеристика (стан, 

рівень, структура, динаміка, характер, географія). Особливості злочинів, вчинених 
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цією категорією осіб. Групова злочинність неповнолітніх. Неформальні молодіжні 

угруповання з антисуспільною спрямованістю. Кримінологічна характеристика 

особи неповнолітніх злочинців. Особливості мотивації злочинів неповнолітніх. 

Класифікація неповнолітніх злочинців. Злочинність неповнолітніх осіб із 

психічними аномаліями. 

Причини та умови злочинності неповнолітніх. Несприятливі фактори 

сімейного, навчального та виробничого виховання. Криміногенні фактори 

побутового оточення та сфери дозвілля. Недоліки діяльності правоохоронних орга-

нів у запобіганні злочинності неповнолітніх. 

Основні напрями попередження злочинності неповнолітніх. Система 

державних органів, громадських формувань, трудових колективів, що беруть участь 

у профілактиці злочинності серед неповнолітніх. Роль правоохоронних органів у 

попередженні злочинності неповнолітніх. 

 
 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Поняття, предмет, ме-

тод та система кримінології 
6 2 2 0 2 10 2 0 0 8 

Тема 2. Злочинність та її ос-

новні характеристики 
6 2 2 0 2 4 0 0 0 4 

Тема 3. Злочинність та її ос-

новні характеристики 
4 2 0 0 2 2 0 0 0 2 

Тема 4. Кримінологічне вчен-

ня про особу злочинця 
2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 

Тема 5. Проблеми віктимоло-

гії та суїциду 
6 2 2 0 2 8 0 0 0 8 

Тема 6. Організація і 

методика кримінологічних 

досліджень 

6 2 2 0 2 6 0 2 0 4 

Модульний контроль 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом за змістовим модулем 

1. 
30 12 8 0 10 34 4 2 0 28 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2.  

Тема 7. Кримінальна   статис-

тика та її застосування в прак-

тичній діяльності 

правоохоронних органів 

6 2 2 0 2 6 2 0 0 4 

Тема 8. Загальні проблеми по-

передження злочинності 
4 2 0 0 2 4 0 0 0 4 
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Тема 9. Кримінологічне про-

гнозування та планування бо-

ротьби зі злочинністю 
4 2 0 0 2 8 0 0 0 4 

Тема 10. Аналіз    зарубіжних 

кримінологічних     концепцій 

причин злочинності 
4 2 0 0 2 4 0 0 0 4 

Тема 11. Кримінологічна   

характеристика та 

профілактика негативних 

соціальних явищ, пов'язаних 

зі злочинністю 

6 2 2 0 2 0 0 0 0 4 

Тема 12. Кримінологічна 

характеристика та 

попередження злочинності 

неповнолітніх 

6 2 2 0 2 4 0 0 0 4 

Разом за змістовим модулем 

2. 
30 12 6 0 12 26 2 0 0 24 

 
  

Підсумковий контроль 

(екзамен) 
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 

Усього годин 90 24 14 0 22 90 6 2 0 52 

Разом по курсу  90 24 14 0 22 90 6 2 0 52 
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комплекс / КНУВС; Укл.: В. В. Василевич, Н. В. Кулакова; ред. О. М. Джужа. – 

Київ, 2007. – 18 с.  

25. Мицак Б. Ф. Попередження незаконного заволодіння транспортним 

засобом: монографія / Б. Ф. Мицак, В. П. Захаров; Львів. ДУВС. – Львів, 2016. – 367 

с.  

26. Мозоль С. А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян : 

монографія / С. А. Мозоль. – К. : Атіка, 2017. – 215 с.  

27. Нєбитов А. А. Торгівля людьми: стан, тенденції та запобігання : монографія 

/ А. А. Нєбитов. – К., 2013. – 221 с.  

28. Провадження оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у місцях 

позбавлення волі : монографія / В. Л. Ортинський, О. Г. Колб ред., В. П. Козак та ін. 

– К., 2010. – 216 с.  

29. Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання : монографія / О. А. 

Бурбело, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, С. О. Бурбело. – Луганськ, 2012. – 182 с.  

30. Сорока С. О. Контрабанда наркотичних засобів : проблеми протидії : 

монографія / С. О. Сорока. – Львів, 2012. – 227 с.  

31. Цимбал П. В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування 

податкових злочинів : монографія / П. В. Цимбал. – Ірпінь, 2009. – 407 с.  

32. Шестопалова Л. М. Самовбивство : проблеми, причини, запобігання : 

монографія / Л. М. Шестопалова; за заг. ред. В. І. Женунтія. – К., 2016. – 235 с.  

 

 
15. Інформаційні ресурси 

Інтернет-ресурси з правової тематики 

1. Кримінальний кодекс України прийнятий 05.04.2001 р.: режим доступу до 

сторінки : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

2. Закон України «Про прокуратуру» прийнятий 14.10.2014 р.: режим доступу 

до сторінки : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

3. Закон України «Про Національну поліцію» прийнятий 02.07.2015 р.: режим 

доступу до сторінки :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень на період до 2015 року» від 08.08.2012 року №767.: режим доступу 

до сторінки : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF. 

5. Кримінологія: Загальна та Особливачастини: підручник / І. М. Даньшин, В. 

В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і 

доп.: режим доступу до сторінки : 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/Kriminologia_2009.pdf. 

 

Детальніше з навчально-методичним забезпеченням дисципліни можна 

ознайомитись на Інтернет-сторінці Університету: http://iful.edu.ua  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/Kriminologia_2009.pdf
http://iful.edu.ua/

