
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Ступінь вищої освіти доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 

 

14 

16 

60 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Останніми роками в Україні спостерігається 

складна ситуація у сфері протидії злочинності. Кількість 

щорічно реєстрованих злочинів залишається на 

стабільно високому рівні. Від стану правопорядку в 

країні залежить функціонування практично всіх сфер 

життєдіяльності країни. Тому протидія злочинності є 

однією з найактуальніших проблем сучасного 

Українського державотворення. Призначенням 

навчального курсу «Актуальні проблеми сучасної 

кримінології» є надання майбутнім юристам комплексу 

знань, сформувати навички та вміння, необхідні для 

виконання ними обов’язків із протидії злочинності, 

укріплення правопорядку в державі. 

Мета: засвоєння основних наукових положень 

щодо сучасного визначення поняття злочинності, її 

сучасного стану та характеристики, причин та умов, 

особу злочинця, освоєння основними заходами 

запобіжної діяльності. 

Завдання: засвоїти знання щодо загальної 

характеристики сучасного стану злочинності в Україні, 

про сучасні підходи щодо вивчення причин та умов 

злочинності, актуальні проблеми кримінологічного 

вчення про особу злочинця, актуальні проблеми 

запобігання злочинності, про актуальні проблеми 

кримінологічного вивчення і запобігання різним видам 

злочинності.  

 



7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави та права, Кримінальне право, 

Кримінологія, Кримінально-виконавче право, 

Кримінально-процесуальне право, Адміністративне 

право. 

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Екзамен 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати 

навчання:  

ПРН1. Здобуття сучасних передових концептуальних та 

методологічних знань в галузі наукової та/або 

професійної діяльності і на межі предметних галузей 

знань  

ПРН2.Знання праць провідних вчених, наукових шкіл та 



фундаментальних праць у галузі права  

ПРН4.Знання методологічних засад (підходів, 

принципів та методів) правового дослідження  

ПРН5.Ґрунтовне знання предметної галузі та обраної 

наукової спеціальності (відповідного фахового 

спрямування) 

ПРН6.Уміння розробляти та реалізовувати проекти,  

включаючи  власні дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне  та  створити  нове цілісне знання  

та/або професійну практику і розв’язання значущих 

правових,  соціальних, наукових, культурних, етичних та 

інших проблем 

ПРН8.Уміння проводити критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових та складних ідей 

ПРН9.Уміння ініціювати, організовувати та проводити 

комплексні дослідження в галузі права, які приводять до 

отримання нових знань 

ПРН11.Здатність здійснювати аналіз правових наслідків 

законодавчих змін та виробляти пропозиції щодо їх 

врахування у правозастосовній діяльності 

ПРН13.Уміння визначати та використовувати наукові 

принципи та методи правового дослідження в 

залежності від  об’єкту і предмету, застосовуючи 

міждисциплінарні підходи 

ПРН16.Уміння використовувати сучасні інформаційні 

та комунікативні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці правової інформації, 

інтерпретації правових джерел. 

ПРН17.Здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися протягом життя; нести 

відповідальність за результати наукових досліджень та 

навчання здобувачів вищої освіти 

ПРН 20. Уміння діагностувати кримінально-правове та 

кримінально-виконавче законодавство, аналізувати стан 

правопорушень у країні та у її регіонах, визначати 

стратегію запобігання 
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