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ВСТУП 

 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань про основні засоби, прийоми та методи запобігання злочинності; 

відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних 

та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач; формування 

у студентів науково обґрунтованих знань про основні положення чинних Стратегій 

у сфері запобігання злочинності та вмінь по їх застосуванню; грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, 

брати участь в аргументованій дискусії. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- ознайомлення з новітніми науковими та практичними досягненнями у сфері 

запобігання злочинності та її окремим видам;  

- вироблення навичок та вмінь комплексного аналізу локальної кримінальної 

ситуації, прогнозуванням та програмуванням запобігання окремим видам злочинів. 

Результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-кваліфікаційних програм 

студенти повинні знати: 

- зміст положень чинних Стратегій у сфері запобігання злочинності; 

- фактори, які обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно-

наслідкові комплекси, які породжують окремі види і групи злочинів, а також 

конкретні злочини;  

- «фонові явища», що підвищують ризик вчинення злочинів;  

- методику проведення кримінологічних досліджень;  

- комплекс загальносуспільних заходів запобігання злочинності та ряд 

спеціальних способів і заходів профілактики по їх виконанню;  

- концепції запобігання злочинності інших держав; 

вміти: 

- виявляти причини і умови, які сприяють як здійсненню конкретного злочину, 

так і злочинності як явища в цілому;  

- розробляти і реалізовувати різноманітні заходи, спрямовані на покращення 

криміногенної обстановки в окремому регіоні (області, районі, об’єкті);  

- розробляти і реалізовувати різноманітні заходи по запобіганню конкретних 

злочинів. 

- правильне орієнтуватися у діючих нормативно-правових актах, пов’язаних із 

стратегією запобіганя злочинності. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі 

навчальні дисципліни як: 

- Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини); 

- Кримінальне процесуальне право України; 

- Адміністративне право України; 

- Кримінологія. 

Пререквізити. Курс Стратегії запобігання злочинності щільно пов'язаний із 

теоретичними положеннями таких суміжних юридичних дисциплін, як кримінальне 

право, адміністративне право, кримінальний процес, кримінологія, кримінально-

виконавче право та іншими. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ESTS – 

4 
 

Освітньо-професійна 

програми другого рівня 

вищої освіти  

за спеціальністю 081 

«Право» 

Вибіркова 

 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

5-й 5-й Загальна кількість 

годин - 120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 2 год. 

Самостійна робота 

66 год. 112 год. 

 

Вид контролю: 

залік  

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –1/1,2 

для заочної форми навчання –1/14 
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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 навчально- 

пізнавальної 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: 

Тест № 1 (https://drive.google.com/file/d/1mVJS_bJeYKJd5IZ2mIi2M2a4I6jQWGj6/view). 

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mVJS_bJeYKJd5IZ2mIi2M2a4I6jQWGj6/view
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. «Загальні засади запобігання злочинності». 

 

Тема 1. Злочинність та її основні характеристики 

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 2. 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 

державності. 

 

Тема 3. Загальні проблеми попередження злочинності 

Співвідношення понять профілактика, попередження, запобігання та 

припинення. 

Цілі, завдання, функції та межі попереджувальної діяльності. 

Система попереджувальної діяльності. 

Правові та організаційні основи попереджувальної діяльності. 

Соціальні та медичні  аспекти названих фонових явищ. 

Причини й умови виникнення та існування фонових явищ на сучасному етапі 

розвитку суспільства. 

Основні напрями попередження фонових явищ. Нормативні акти, які 

регламентують цю діяльність. 

Концепції запобігання злочинності інших держав. 
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Основні положення «Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України». 

 

Тема 4. Загальні положеня щодо порядку розроблення та виконання державних 

цільових програм 
 

Загальні питання щодо механізму розроблення, погодження, подання для 

затвердження та виконання державних цільових програм. 

Ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське обговорення 

концепції програми. 

Прийняття рішення про розроблення проекту програми, визначення державного 

замовника та строку її розроблення. 

Розроблення проекту програми. 

Державна експертиза проекту програми. 

Погодження та затвердження Програми. 

Організація виконання завдань і заходів програми. 

Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та 

заключного звітів. 

 

 

Змістовий модуль 2. «Запобігання окремим видам злочинів». 

Тема 5. Запобігання злочинності неповнолітніх 

Поняття злочинності неповнолітніх, їхня кримінологічна характеристика (стан, 

рівень, структура, динаміка, характер, географія). Особливості злочинів, вчинених 

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. 

Основні положеня «Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 

2020 року». 

 

Тема 6. Запобігання рецидивній злочинності 

Кримінологічне поняття рецидиву злочинів і рецидивної злочинності. Види 

рецидиву (загальний і спеціальний, одноразовий і багаторазовий, кримінологічний, 

пенітенціарний та ін.). Основні показники рецидивної злочинності. Стан, рівень, 

структура, характер, динаміка. Особливості рецидиву окремих видів злочинів. 

Кримінологічна характеристика особи рецидивістів. Соціально-демографічні ознаки 

і морально-психологічні властивості. Класифікація рецидивістів. Спосіб життя і 
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злочинна поведінка злісних рецидивістів. 

Причини та умови рецидивної злочинності. Специфічні обставини, що 

обумовлюють рецидивну злочинність. Недоліки правоохоронної діяльності та 

рецидивна злочинність. 

Основні напрями попередження рецидивної злочинності, роль органів 

внутрішніх справ та інших суб'єктів профілактики у боротьбі з рецидивною 

злочинністю. Заходи загальної профілактики рецидивної злочинності. Індивідуальна 

профілактика з особами, які раніше вчинювали злочини. Запобіжна роль 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Роль 

органів внутрішніх справ у запобіганні рецидивної злочинності. 

 

Тема 7. Запобігання злочинам у сфері економіки 

Поняття і основні показники злочинності у сфері економіки (стан, рівень, 

структура, динаміка, характер). Кримінологічна характеристика економічних 

злочинів та осіб, які їх вчинюють. 

Причини та умови злочинів у сфері економіки. Економічна криза, інфляція, 

безгосподарність, порушення економічних зв'язків, безробіття, недоліки 

документообігу та обліку, малоефективна контрольно-ревізійна діяльність як 

обставини, що детермінують злочинність у сфері економічних відносин. Роль 

матеріального фактора у вчиненні економічних злочинів. Недоліки в діяльності 

правоохоронних органів у боротьбі з економічною злочинністю. 

Основні напрями запобігання злочинів у сфері економіки. Економічні, 

організаційно-господарські й управлінські, технічні й організаційно-правові заходи 

профілактики цих злочинів. Зміст та особливості діяльності органів внутрішніх 

справ щодо запобігання злочинів у сфері економіки. 

Основні положення «Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 

2020 року». 

Основні положення «Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії 

корупції». 

Основні положення «Стратегія у сфері протидії незаконному виробництву та 

обігу тютюнових виробів на період до 2021 року». 

 

Тема 8. Запобігання насильницьким злочинам 

Поняття насильницьких злочинів. Насильницько-корисливі злочини. Стан, 

рівень, структура та динаміка насильницьких злочинів і окремих їхніх видів. 

Особливості насильницьких злочинів, учинених у співучасті. Характеристика осіб, 

які вчинили насильницькі злочини. Класифікація цієї категорії злочинів. 

Причини та умови здійснення насильницьких злочинів. Зв'язок цих злочинів із 

сімейно-побутовими суперечками. Особливості криміногенних ситуацій, що 

сприяють вчиненню насильницьких злочинів. Недоліки в діяльності 

правоохоронних органів у запобіганні насильницької злочинності. 

Основні напрями попередження насильницької злочинності. Роль органів 

внутрішніх справ у запобіганні насильницьких злочинів. Зміст та особливості 

профілактичної роботи у сфері сімейно-побутових взаємин, а також дозвілля 
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громадян. 

 

Тема 9. Запобігання загально-кримінальній корисливій злочинності 

Кримінологічна характеристика злочинів проти власності. Злочини проти 

власності корисливого та корисливо-насильницького характеру. Стан, рівень, 

структура, характер і динаміка крадіжок, грабежів, шахрайства, розбоїв, 

вимагательств (рекет). Особливості характеристики цих злочинів у сучасних умовах 

(час, місце, предмет, спосіб, мотиви, групова злочинна поведінка). Характеристика 

осіб, які вчинюють злочини проти власності громадян, державної та колективної 

власності. 

Причини та умови вчинення злочинів проти власності. Роль матеріального 

фактора у вчиненні цих злочинів. Особливості особи і поведінка потерпілих від цих 

злочинів. Недоліки в діяльності правоохоронних органів із попереджень цього виду 

злочинів. 

Основні напрями попередження злочинів проти власності. Зміст та особливості 

роботи органів внутрішніх справ щодо профілактики цих злочинів. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

У тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п с інд с.р. л п с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Загальні засади запобігання злочинності. 

Тема 1. 
Злочинність та її 

основні 

характеристики. 

12 2  4  6 10 2    8 

Тема 2. Причини 

та умови 

злочинності. 

12 2  4  6 10     10 

Тема 3. Загальні 

проблеми 

попередження 

злочинності. 

12 2  4  6 10     10 

Тема 4. Загальні 

положеня щодо 

порядку 

розроблення та 

виконання 

державних 

цільових програм. 

14 2  4  8 14     14 

Разом за ЗМ 1 50 8  16  26 44 2    42 
Змістовний модуль 2. Запобігання окремим видам злочинів. 

Тема 5. 
Запобігання 

злочинності 

неповнолітніх 

14 2  4  8 14 2    12 
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Тема 6. 
Запобігання 

рецидивній 

злочинності 

14 2  4  8 16     16 

Тема 7. 
Запобігання 

злочинам у сфері 

економіки 

14 2  4  8 16     16 

Тема 8. 
Запобігання 

насильницьким 

злочинам 

14 2  4  8 14 2    12 

Тема 9. 
Запобігання 

загально-

кримінальній 

корисливій 

злочинності 

14 2  4  8 16  2   14 

Разом за ЗМ 2 70 10  20  40 76 4 2   70 
Підсумковий 

контроль (залік) 
            

Усього годин  120 18  36  66 120 6 2   112 
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1. Бандурка А.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: 

моногр. / А.М. Бандурка, Л.М. Давиденко. – Х.: Основа, 2003. – 368 с.  

2. Бантишев О.Ф. Поняття злочинів у сфері службової діяльності та їх 

розслідування : навч. посіб. / О.Ф. Бантишев та ін. – Трускавець: МПНВКП 

«Плеяда», 2006. – 142 с.  
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дел, 2005. – 302 с.  
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3. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук.-
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с.  
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Право, 1998. – 144 с.  
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34 с.  
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имущества / И.Н. Даньшин, В.В. Голина, А.Ф. Зелинский. – Х.: Вища школа, 1988. – 

179 с.  
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Інформаційні ресурси 

1. Сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

2. Сайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua 

3. Сайт Державного реєстру судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua 

4. Сайт Міністерства юстиції України: www.minjust.gov.ua 

5. Сайт Української асоціації прокурорів: www.uap.org.ua 

6. Сайт International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – Міжнародного 

трибуналу по колишній Югославії: http://www.un.org/icty/ 

7. Сайт Міжнародного трибуналу по Руанді: http://www.un.org/ictr/index.html 

8. Сайт ІСС-UN – Міжнародного кримінального суду: 

http://www.un.org/law/icc/index.html 

9. Сайт ООН: http://www.un.org/index.html 

10. Сайт Міжнародного суду ООН: http://www.icj-cij.org/index. html 

11. Сайт Комісії міжнародного права ООН: http://www.un.org/law/ilc/index.html 

12. Сайт Коаліції за міжнародне правосуддя (поточна інформація про міжнародні 

кримінальні справи, що знаходяться на розгляді): http://www.cij.org/ 

13. Сайт TransparencyCorruption – неурядової організації: 

http://www/transparency.org/ 

14. Сайт International Money Laundering-UN – Департаменту ООН з контролю 

наркотиків і попередження злочинності: http://www.imolin.org/  

15. Сайт Interpol – Міжнародної організації кримінальної поліції: 

http://www.interpol.int/ 

16. Сайт Europol – Європейського поліцейського відомства: 

http://www.europol.com/ 

17. Сайт CICAD-Money Laundering-OAS – Організація американських держав 

проти відмивання грошей: http://www.cicad.oas.org/ 

18. Сайт Human Rights Links – посилання з прав людини: http://www.derechos.net/ 

19. Сайт United Nations Treaty Collection – Збірник договорів ООН: 

http://untreaty.un.org/ 

20. Сайт Council of Europe – Ради Європи: http://www.сое.int/  

http://www/
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http://www/
http://www/
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http://www/
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21. Сайт OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) –

Організації економічного співробітництва та розвитку: http://www.oecd.org/ 

22. Сайт APG-Money Laundering (Asian Pacific Group) – Азійсько-тихоокеанської 

групи: http://www.apgml.org/ 

23. Сайт DEA (U.S. Drug Enforcement Assistance) – Агентства США з боротьби з 

наркотиками: http://www.usdoj.gov/ 

24. Сайт FBI (U.S. Federal Bureau of Investigation) – ФБР: http://www.fbi.gov/ 

25. СайтEuropean Treaties – Європейські договори: http://conventions.cое.іnt| 

26. Сайт European Union – Європейський Союз: http://europa.eu.int/ 

27. Сайт Conventions Extradition, Judicial /Legal Assist, Terrorism – Сайт ООН з 

питань злочинності та правосуддя 

28. Сайт Organization for Security and Co-Operation in Europe – ОБСЄ: 

http://www.osce.org/ 

29. СайтOAS (Organization of American States) – Організації американських держав: 

http://www.oas.org/ 

30. Сайт Terrorism Law & Policy (Jurist. Comments, updates, analysis, world anti-

terrorism laws, U.S. anti-terrorism laws, and more): http://jurist.law.piIt.edu/ 

31.  СайтTerrorist Financing (OECD includes recommendations to detect, prevent find 

suppress the financing of terrorism/terrorist acts, includes best practices Combating abuse of non-

profit organizations, etc): http://wwwl.oecd.org/  

32. Сайт U. S. Treaties in Force (Department of State Office of the Legal Adviser, Treaty 

Affairs): http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/tifindex.Html 

33. СайтElectronic Map Collection (University of Texas Perry-Castaceda Library. Mаps of 

the world and maps relating to September 11, 2001 and Later Events): http://www. 

lib.utexas.edu/ 

34. СайтAmerican Society of International Law (ASIL-Various materials and a guide to 

electronic resources and links to many other international sites): http://www.asil.org/ 

35. Сайт United Kingdom (Government Publications in the United Kingdom by Her 

Majesty's Stationery Office (HMSO): http://www.hmso.gov.uk/ 

36. Сайт Geneva Convention (Geneva Convention and additional protocols): 

http://www.icrc.оrg. 

37. Сайт Guide to U. N. Materials (Diamond Law Library source on U. N. information 

and materials): http://library.law.Columbia.edu/un 

38. Сайт Lex Mundi World Reports (Reports. – News, analysis and other): 

http://www.hg.org/ 

39. Сайт FCPA US Department of Justice site includes statute, legislative history, 

amendments, international agreements relating to bribery of foreign officials, etc.: 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ 

40. Сайт Одеського центру з вивчення організованої злочинності та корупції: 

www.inter.criminology.org.ua 

41. Сайт «Міжнародний кримінальний процес»: www.icpn.narod.ru 
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