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2. Мета та завдання 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.  

Предмет: Сучасні проблеми наукового дослідження злочинності, 

причин та умов злочинності, особи злочинця та застосування заходів 

запобігання злочинності. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОНП). 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї 

на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження. 

ЗК 02. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, 

організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області 

права. 

ЗК 06. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками із загальною 

та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному контексті, а 

також подавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб.   

Спеціальні компетентності: 

СК 01. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної правозастосовної практики. 

СК 03. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, аналізувати та 

критично оцінювати результати правотворчої діяльності, виробляти пропозиції 

щодо її удосконалення.  

СК 04. Здатність до підготовки власного наукового дослідження або наукової 

статті у фахове видання з юридичних наук. 

СК 06. Здатність здійснювати пошук, обробку та аналіз фундаментальних 

праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дослідження, 

конструктивно критикувати підходи інших вчених, надавати особисті 



визначення правових категорій, дотримуючись принципів етики та академічної 

доброчесності. 

СК 08. Здатність кваліфіковано з дотриманням етики та академічної 

доброчесності відображати результати наукових досліджень у наукових статтях 

і тезах та опублікувати у фахових вітчизняних виданнях та у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз. 

СК 14. Здатність до аналізу закономірностей кримінальних правопорушень 

(окремих видів), виявляти їх детермінацію, будувати систему запобігання 

злочинам (їх видам) на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Програмні результати: 

РН 01. Самостійно мислити, проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових 

та комплексних ідей.  

РН 02. Знати методологічні засади (підходи, принципи та методи) правового 

дослідження.  

РН 03. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні 

напрями, методи й моделі вирішення проблем в галузі права. 

РН 04. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток та навчання інших. 

РН 07. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні, пошуку, обробленні, аналізі правової 

інформації та інтерпретації правових джерел, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу, спеціалізовані бази даних та інформаційні 

системи. 

РН 10. Вміти професійно презентувати власні результати досліджень в галузі 

права на міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, у 

наукових виданнях, практично використовувати іноземну мову в науковій та 

педагогічній діяльності. 

РН 11. Вміти самостійно збирати та критично опрацьовувати правові джерела, 

проводити їх текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм критичну 

характеристику 

РН 13. Діагностувати кримінально-правове та кримінально-виконавче 

законодавство, аналізувати стан правопорушень у країні та у її регіонах, 

визначати стратегію запобігання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна має зв'язок з такими 

навчальними дисциплінами:  методика та організація підготовки та написання 

дисертації; сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях; 

методологія сучасної юриспруденції; актуальні питання адміністративного 

права; теоретико-методологічні проблеми кримінального права; проблеми 

кримінально-правової правозастосовчої практики в сучасних умовах; правове 

регулювання виконання покарань в сучасних умовах; криміналістичні версії під 

час розслідування кримінальних правопорушень; методика розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень; актуальні проблеми досудового 

розслідування. 

 

 



Змістовний модуль № 1 

Загальна характеристика сучасного стану злочинності в Україні. 

Сучасні підходи щодо вивчення причин та умов злочинності. Актуальні 

проблеми кримінологічного вчення про особу злочинця 

 

Тема 1. Актуальні проблеми вивчення злочинності в Україні 

Поняття та загальна характеристика злочинності як негативного 

соціально-правового явища. 

Характеристика сучасного стану злочинності в Україні, (стан, рівень, 

структура, динаміка, коефіцієнти, ціна, географія). Соціальні наслідки 

злочинності. Обставини, які впливають на зміни параметрів злочинності. 

Латентна злочинність та особливості її існування в умовах української 

дійсності. Види латентної злочинності. Засоби дослідження латентної 

злочинності і їх використання в правоохоронній діяльності. 

Аналіз тенденцій злочинності в Україні. Порівняльний аналіз тенденцій 

злочинності на рівні окремого регіону. Характеристика злочинності в інших 

країнах світу. 

Види злочинності та їх характеристика. Особливості окремих видів 

злочинності на регіональному рівні. Відмінність сільської злочинності від 

злочинності в особливо великому промисловому місті. 

 

Тема 2 Актуальні проблеми сучасних підходів щодо вивчення 

причин та умов злочинності. 

Сучасні теоретичні підходи щодо визначення та характеристики 

детермінації ЗЛОЧИННОСТІ. Поняття та характеристика причин та умов 

злочинності. Місце причин та умов в системі детермінації злочинності. 

Класифікація причин злочинності. Суб’єктивні причини злочинності. 

Сучасні економічні відношення і злочинність. Соціальні відносини і їх вплив 

на сучасну злочинність. Політичні відносини і злочинність. Вплив морального 

стану суспільства на злочинність. 

Поняття та характеристика фонових явищ, їх вплив на злочинність. 

Взаємозв’язок пияцтва, наркоманії, жебрацтва, проституції, сутенерства зі 

злочинністю. 

Характеристика окремих теорій злочинності. Конфлікт культур - 

«соціокультурна теорія» злочинної поведінки Т. Селліна. Норма злочинності 1 

суспільство «без норми» - теорія «соціальної аномії» Е.Дюркгєйма. Теорія 

науково-технічного прогресу. 

Тема З Актуальні проблеми кримінологічного вчення про особу 

злочинця 

Поняття та співвідношення «людина», «індивід», «особа», 

«особистість». Поняття та характеристика особи злочинця в 

кримінологічному значенні. Структура особи злочинця. Сучасні 

кримінологічні погляди щодо класифікації та типології особи, що вчиняє 

злочин. Характеристика особи, що вчиняє окремі види злочинів. 
 

 

 



Змістовний модуль № 2 

Актуальні проблеми запобігання злочинності. Актуальні 

проблеми кримінологічного вивчення і запобігання рецидивної 

злочинності. Кримінологічна характеристика і профілактика злочинів, 

які скоєні в галузі відносин власності у сучасний період 

 

Тема  4 Актуальні проблеми запобігання злочинності 

Сучасні підходи щодо теорії запобігання злочинності. Предмет теорії 

запобігання злочинності. Радянська теорія запобігання злочинності і причини 

її нереалізованості. Характеристика української системи запобігання 

злочинності. 

Соціальний механізм запобігання злочинності. Об’єкти і суб’єкти 

запобігання злочинності. Облік та оцінка результатів діяльності ОВС щодо 

запобігання злочинності. Виявлення і усунення детермінант злочинності, як 

засіб запобігання злочинності. Запобігання злочинності на загально 

соціальному, спеціально кримінологічному та Індивідуальному рівнях. 

Профілактика злочинності її види та характеристика. 

Кримінальний закон та покарання як засоби запобігання злочинності. 

Некаральний вплив як засіб запобігання злочинності. Мораль, культура та 

правосвідомість, як засоби запобігання злочинності. Особливості 

регіонального запобігання злочинності. 

 

Тема 5 Актуальні проблеми кримінологічного вивчення і запобігання 

рецидивної злочинності. 

Поняття, види та загальна характеристика рецидивної злочинності. 

Сучасний стан, структура, динаміка та коефіцієнти рецидивної злочинності. 

Особливості рецидивної злочинності в Україні і в окремому регіоні, її вплив 

на загальну злочинність. 

Характеристика особи злочинця - рецидивіста. Соціальні позиції 

рецидивіста. Типи рецидивістів (антисоціальний, асоціальний, ситуативний). 

Причини та умови сучасної рецидивної злочинності. Характеристика 

причин та умов рецидивної злочинності на рівні окремого регіону. 

Індивідуальні причини рецидивної злочинності. 

Сучасна система запобігання рецидивній злочинності. Головні напрямки 

запобігання рецидивній злочинності. Заходи загальної і індивідуальної 

профілактики рецидивної злочинності. Адаптація рецидивістів після звільнення 

з місць позбавлення волі. Адміністративний нагляд за особами звільненими з 

місць позбавлення волі. Робота органів внутрішніх справ у запобіганні 

рецидивній злочинності. Особливості запобігання рецидивній злочинності на 

рівні окремого регіону. 

Тема 6  Кримінологічна характеристика і профілактика злочинів, які 

скоєні в галузі відносин власності у сучасний період. 

Сучасний стан, структура, динаміка та рівень злочинності у сфері 

відносин власності. Характеристика загально кримінальної злочинності. 

Характеристика економічної злочинності. Кримінологічні особливості злочинів 

проти власності. 

Кримінологічні та віктимологічні особливості вчинення крадіжок, 



грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств. Вчинення корисливо насильницьких 

злочинів з проникненням у приміщення. Особливості вуличної корисливо 

насильницької злочинності. 

Кримінологічні особливості особи, яка вчиняє злочини проти власності. 

Причини та умови, які характеризують сучасну злочинність у сфері 

відносин власності. 

Основні напрямки запобігання злочинності у сфері відносин власності. 

Заходи підвищення ефективності у запобіганні злочинності у сфері відносин 

власності. Нормативне забезпечення та особливості організації запобігання 

злочинності у сфері відносин власності на загальнодержавному та 

регіональному рівні. 

 

Змістовний модуль № 3 

Сучасний стан та запобігання злочинності серед неповнолітніх та 

молоді. Сучасний стан та запобігання насильницької злочинності. 

Сучасний стан та запобігання злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотиків 

 

Тема 7 Сучасний стан та запобігання злочинності серед 

неповнолітніх та молоді 

Поняття та сучасний стан злочинності неповнолітніх та молоді. Соціальні 

наслідки та суспільна небезпека злочинності неповнолітніх та молоді. 

Кримінологічна характеристика окремих груп злочинів, які вчиняють 

неповнолітні. Латентність злочинності неповнолітніх; характеристика, види та 

причини. 

Кримінологічна характеристика неповнолітньої особи, яка вчиняє 

злочини. Статево-вікові та соціально-психологічні особливості 

неповнолітньої особи, яка вчиняє злочини. 

Особливості детермінації злочинності неповнолітніх на 

загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Система запобігання злочинності неповнолітніх та молоді. Нормативно-

правове забезпечення запобігання злочинності неповнолітніх та молоді. 

Суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх та молоді. Сучасні наукові 

погляди щодо напрямків вдосконалення системи запобігання злочинності 

неповнолітніх та молоді. 

 

Тема 8 Сучасний стан та запобігання насильницької 

злочинності. 

Сучасний стан та характеристика насильницької злочинності в Україні. 

Кримінологічна характеристика окремих видів насильницької злочинності. 

Тенденції насильницької злочинності. 

Особа, яка вчиняє насильницькі злочини. 

Причини і умови насильницьких злочинів. 

Особливості діяльності правоохоронних органів із запобігання 

насильницьким злочинам. Особливості запобігання вуличної насильницької 

злочинності. Особливості запобігання насильницької злочинності у сфері 

побуту. Особливості запобігання насильницької злочинності у сфері дозвілля 



та у місцях масового відпочинку. Особливості запобігання насильницької 

злочинності у сфері сімейно-побутових відносин. 

Тема 9. Сучасний стан та попередження злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотиків. 

Сучасний стан, структура, динаміка та рівень злочинності у сфері обігу 

наркотичних засобів. Тенденції та прогноз стану наркотичної злочинності. 

Вплив наркоманії та наркотичної злочинності на інші соціальні процеси. 

Характеристика зв’язків незаконного обігу наркотиків з іншими видами 

злочинності (з організованою злочинністю та корупцією, злочинами проти 

власності, насильницькою злочинністю, транспортними злочинами тощо) 

Кримінологічні особливості особи, яка вчиняє злочини у сфері обігу 

наркотиків. 

Причини та умови злочинності в сфері обігу наркотиків. 

Основні напрямки запобігання злочинності у сфері обігу наркотиків. 

Заходи підвищення ефективності у запобіганні злочинності у сфері обігу 

наркотиків. Нормативно-правове забезпечення та особливості організації 

запобігання злочинності у сфері обігу наркотиків на загальнодержавному та 

регіональному та індивідуальному рівні. 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою навчальним планом передбачено 

індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді написання наукових 

рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі 

самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік 

яких не обмежує ініціативи курсанта і його можливостей у використанні 

більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових 

рефератах, курсанти можуть підготувати і виголосити доповіді під час 

проведення семінарських занять або засідань наукового гуртка кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни Актуальні проблеми сучасної 

кримінологі   

(денна форма навчання) 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с п с.р. 

1 2 3 4 5 7 

Модуль 1. 

Змістовний модуль № 1 

Загальна характеристика сучасного стану злочинності в Україні. Сучасні 

підходи щодо вивчення причин та умов злочинності. Актуальні проблеми 

кримінологічного вчення про особу злочинця 

 
Тема 1. Актуальні проблеми вивчення 

злочинності в Україні. 
8 2 2 - 4 

Тема 2. Актуальні проблеми сучасних 

підходів щодо вивчення причин та умов 

злочинності. 

8 2 2 - 4 

Тема 3 Актуальні проблеми 

кримінологічного вчення про особу 

злочинця. 
10 2 - 

 
- 8 

Змістовний модуль № 2 
Актуальні проблеми запобігання злочинності. Актуальні проблеми кримінологічного 

вивчення і запобігання рецидивної злочинності. Кримінологічна характеристика і 

профілактика злочинів, які скоєні в галузі відносин власності у сучасний період 

 Тема 4. Актуальні проблеми запобігання 

злочинності. 
6  

2 - 4 

Тема 5. Актуальні проблеми 

кримінологічного вивчення і запобігання 

рецидивної злочинності. 12 2 2 - 8 

Тема 6. Кримінологічна характеристика і 

профілактика злочинів, які скоєні в 

галузі відносин власності у сучасний 

період. 
12 2 2 - 8 

Змістовний модуль № 3 

Сучасний стан та запобігання злочинності серед неповнолітніх та молоді. 

Сучасний стан та запобігання насильницької злочинності. Сучасний стан та запобігання 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків 

 Тема 7. Сучасний стан та запобігання 

злочинності серед неповнолітніх та 

молоді. 
12 2 2 - 8 



Тема 8. Сучасний стан та запобігання 

насильницької злочинності. 

 

 

  

12 2 2 - 8 

Тема 9. Сучасний стан та попередження 

злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотиків. 
10 2 - - 8 

Усього годин 90 14 16 - 60 

 

Структура навчальної дисципліни 

(заочна форма навчання) 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с п с.р. 

1 2 3 4 5 7 

Модуль 1. 

Змістовний модуль № 1 

Загальна характеристика сучасного стану злочинності в Україні. Сучасні 

підходи щодо вивчення причин та умов злочинності. Актуальні проблеми 

кримінологічного вчення про особу злочинця 

 Тема 1.Актуальні проблеми вивчення 

злочинності в України. 
10 2  - 8 

Тема 2. Актуальні проблеми сучасних 

підходів щодо вивчення причин та умов 

злочинності. 

12  2 - 10 

Тема 3 Актуальні проблеми 

кримінологічного вчення про особу 

злочинця. 
8  - 

 
- 8 

Змістовний модуль № 2 
Актуальні проблеми запобігання злочинності. Актуальні проблеми кримінологічного 

вивчення і запобігання рецидивної злочинності. Кримінологічна характеристика і 

профілактика злочинів, які скоєні в галузі відносин власності у сучасний період 

 
Тема 4. Актуальні проблеми запобігання 

злочинності. 
12  

2 - 10 

Тема 5. Актуальні проблеми 

кримінологічного вивчення і запобігання 

рецидивної злочинності. 10 2  - 8 

Тема 6. Кримінологічна характеристика і 

профілактика злочинів, які скоєні в 

галузі відносин власності у сучасний 

період. 
8   - 8 



 

 

4. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1 Актуальні проблеми вивчення злочинності в 

України. 

2 

2. Тема 2 Актуальні проблеми сучасних підходів щодо 

вивчення причин та умов злочинності. 

2 

3. Тема 4 Актуальні проблеми запобігання злочинності. 2 

4. Тема 5 Актуальні проблеми кримінологічного вивчення і 

запобігання рецидивної злочинності. 

2 

5. Тема 6 «Кримінологічна характеристика і профілактика 

злочинів, які скоєні в галузі відносин власності у сучасний 

період. 

2 

7. Тема 7 Сучасний стан та запобігання злочинності серед 

неповнолітніх та молоді. 

2 

8. Тема 8 Сучасний стан та запобігання насильницької 

злочинності. 

2 

10. Разом  16 

 

Теми семінарських занять 

 (заочна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 2. Актуальні проблеми сучасних підходів щодо 

вивчення причин та умов злочинності. 
2 

2. Тема 5. Актуальні проблеми кримінологічного вивчення і 

запобігання рецидивної злочинності. 
2 

3 Тема 9. Сучасний стан та попередження злочинності, 2 

Змістовний модуль № 3 

Сучасний стан та запобігання злочинності серед неповнолітніх та молоді. 

Сучасний стан та запобігання насильницької злочинності. Сучасний стан та запобігання 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків 

 Тема 7. Сучасний стан та запобігання 

злочинності серед неповнолітніх та 

молоді. 
8   - 8 

Тема 8. Сучасний стан та запобігання 

насильницької злочинності. 10   - 10 

Тема 9. Сучасний стан та попередження 

злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотиків. 
12   - 12 

Усього годин 90 4 4 - 82 



пов’язаної з незаконним обігом наркотиків. 

 Разом 6 

 

 

5. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

 

Назва робота 

Кількість 

годин 

1. Тема 1 Актуальні проблеми вивчення злочинності в 

України. 

4 

2 Тема 2 Актуальні проблеми сучасних підходів щодо 

вивчення причин та умов злочинності. 

4 

3. Тема 3 «Актуальні проблеми кримінологічного вчення про 

особу злочинця. 

8 

4. Тема 4 Актуальні проблеми запобігання злочинності. 4 

5. Тема 5 Актуальні проблеми кримінологічного вивчення і 

запобігання рецидивної злочинності. 

8 

6. Тема 6 «Кримінологічна характеристика і профілактика 

злочинів, які скоєні в галузі відносин власності у сучасний 

період. 

8 

7. Тема 7 Сучасний стан та запобігання злочинності серед 

неповнолітніх та молоді. 

8 

8. Тема 8 Сучасний стан та запобігання насильницької 

злочинності. 

8 

9. Тема 9 Сучасний стан та попередження злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотиків. 

8 

10. Разом 60 

 

Самостійна робота 

 (заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

 

Назва робота 

Кількість 

годин 

1. Тема  1. Актуальні проблеми вивчення злочинності в України. 8 

2 Тема 2. Актуальні проблеми сучасних підходів щодо 

вивчення причин та умов злочинності. 

10 

3. Тема 3. Актуальні проблеми кримінологічного вчення про 

особу злочинця. 

8 

4. Тема 4. Актуальні проблеми запобігання злочинності. 10 

5. Тема 5. Актуальні проблеми кримінологічного вивчення і 

запобігання рецидивної злочинності. 

8 

6. Тема 6. Кримінологічна характеристика і профілактика 

злочинів, які скоєні в галузі відносин власності у сучасний 

період. 

8 



7. Тема 7. Сучасний стан та запобігання злочинності серед 

неповнолітніх та молоді». 

8 

8. Тема 8. Сучасний стан та запобігання насильницької 

злочинності. 

10 

9. Тема  9. Сучасний стан та попередження злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотиків. 

12 

10. Разом 82 

  

 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою навчальним планом передбачено 

індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді написання наукових 

рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі 

самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік 

яких не обмежує ініціативи курсанта і його можливостей у використанні 

більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових 

рефератах, курсанти можуть підготувати і виголосити доповіді під час 

проведення семінарських занять або засідань наукового гуртка кафедри. 

 

8. Методи навчання  
 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

аспірантів (ад’юнктів) та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

аспірантів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою навчальним планом передбачено 

індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді написання наукових 

рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі 

самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік 

яких не обмежує ініціативи аспіранта і його можливостей у використанні більш 

широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.)  

 

 

 

 



9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

З навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом за семестр -  визначає максимальну 

кількість навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не 

більше 50-ти  балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від 

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» 

або «5». В кінці семестру науково-педагогічний працівник розраховує суму 

підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських та 

практичних заняттях за формулою: 

 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної роботи, 

тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за 

одну самостійну роботу); 

- модульна контрольна робота – 10 балів (у разі, якщо у семестрі 

робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї модульної 

контрольної роботи, тоді 10 балів ділиться на їх кількість, це і буде 

максимальна кількість балів за одну модульну контрольну роботу); 

- залік/екзамен – 10 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив до 73-х 

балів включно, обов’язково складає підсумковий контроль. 



Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив 74 і більше 

балів, має право отримати відповідну кількість балів та відповідну оцінку за 

національною шкалою при складанні підсумкового контролю. Здобувач вищої 

освіти, який бажає покращити свій результат, може складати підсумковий 

контроль. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання після закінчення екзаменаційної сесії.  

Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним працівником в 

заліково-екзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план 

здобувача вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною 

шкалою. 

Поточний контроль для заочної форми навчання здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи в залежності від 

обраної форми завдання. 

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 до 

100 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. 

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та 

національною шкалою. 

 

10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 



конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками.   

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За внутрішньою 

шкалою закладу вищої 

освіти в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

FX/Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

F/Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

             Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Поняття злочинності та її основні характеристики. 

2. Кількісні та якісні показники злочинності 

3. Поняття та характеристика сучасної системи попередження злочинності. 



4. Загальна характеристика стану злочинності в Україні. 

5. Загальне поняття кримінальної детермінації (причини та умови). 

6. Криміногенні фактори сучасної злочинності в Україні: об'єктивні; 

суб'єктивні. 

7. Поняття і характеристика злочинця та особи, що вчинила злочин. 

8. Соціальне та біологічне (природне) в особі злочинця. 

9. Обставини, що впливають на формування особи злочинця. 

10. Кримінологічна характеристика І класифікація осіб, що вчинили злочини. 

11. Типологія осіб, що вчинили злочини. 

12. Загальна характеристика і класифікація методів кримінологічних 

досліджень. 

13. Система заходів впливу на злочинність. 

14. Поняття попередження злочинності. Співвідношення понять 

попередження, профілактика, запобігання та припинення злочинів. 

15. Класифікація попереджувальних заходів. 

16. Суб'єкти попередження злочинів, їх види. 

17.  Віктимологічний аспект попередження злочинності. 

18. Прогнозування та планування профілактичних заходів. 

19. Кримінологічна характеристика: загальне поняття та основні складники. 

20. Поняття та детермінація корисливої злочинності. Кримінологічна 

характеристика корисливих злочинів. 

21. Поняття рецидиву злочину та його види. 

22. Поняття рецидивної злочинності та її сучасний стан в Україні. 

23. Кримінологічна характеристика особа рецидивіста. 

24. Причини та умови рецидивної злочинності на сучасному розвитку 

України. 

25. Сучасні заходи з попередження рецидивної злочинності. 

26. Сучасний стан злочинності в сфері незаконного обігу наркотиків; 

27. Причини і умови злочинності, пов'язаної з наркоманією; 

28. Кримінологічна характеристика особи, що вчиняє злочини, пов'язані з 

незаконним обігом наркотиків; 

29. Заходи попередження злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків в 

умовах сучасної України. 

30. Сучасний стан, характеристика та попередження крадіжок в умовах 

сучасної України. 

31. Сучасний стан, характеристика та попередження шахрайства в умовах 

сучасної України. 

32. Сучасний стан, характеристика та попередження вимагань в умовах 

сучасної України. 

33. Сучасний стан, характеристика та попередження розбоїв в умовах 

сучасної України. 

34. Сучасний стан, характеристика та попередження насильницьких 

корисливих злочинів в умовах сучасної України. 

35. Наукові підходи до визначення поняття особи злочинця. 

36. Основні критерії співвідношення поняття особи злочинця та суміжних 

понять. 

37. Структура особи злочинця. 



38. Кримінологічна характеристика особи злочинця. 

39. Типологія особи злочинця та її значення для запобігання злочинам 

40. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильницькі злочини. 

41. Структура особи насильницького злочинця. 

42. Класифікація особи насильницького злочинця. 

43. Типологія осіб, які вчиняють насильницькі злочини. 

44. Кримінологічні особливості особи озброєного насильницького злочинця 

45. Кримінологічна характеристика особи кіберзлочинця. 

46. Структура особи кіберзлочинця. 

47. Класифікація кіберзлочинця. 

48. Типологія осіб кіберзлочинців. 

49. Значення кримінологічної характеристики особи кіберзлочинця для 

протидії кіберзлочинності. 

50. Кримінологічна характеристика особи  економічного злочинця. 

51. Структура особи економічного злочинця. 

52. Класифікація особи економічного злочинця. 

53. Типологія осіб, які вчиняють економічні злочини. 

54. Кримінологічні особливості особи економічного злочинця, який вчиняє 

корупційне правопорушення. 

55. Поняття та кримінологічні ознаки бюджетних злочинів. 

56. Кримінологічні показники бюджетних злочинів. 

57. Способи вчинення бюджетних злочинів. 

58. Причини та умови, що обумовлюють бюджетні злочини. 

59. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють бюджетні злочини. 

60. Правове регулювання запобігання органами Національної поліції 

бюджетним злочинам. 

61. Рівні, види та форми запобігання бюджетним злочинам. 

62. Загальносоціальне запобігання бюджетним злочинам. 

63. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання бюджетним злочинам, які 

здійснюються Департаментом захисту економіки. 

64. Суб’єкти та об’єкти запобігання бюджетним злочинам. 

65. Організація прокурорського нагляду за додержанням законодавства у 

бюджетній сфері. 

66. Напрямки та форми взаємодії органів Національно поліції з органами 

державної фінансової інспекції щодо запобігання злочинам, пов’язаним з 

незаконним використанням бюджетних коштів 

67. Наукові підходи до визначення поняття «віктимології».  

68. Співвідношення понять «віктимність», «віктимізація» та «віктимологія». 

69. Класифікація жертв злочинів. 

70. Рівні та принципи віктимологічної профілактики злочинів. 

71. Заходи віктимологічної профілактики злочинів. 

72. Особливості віктимності населення та його вплив віктимної вини на 

рівень злочинності в країні. 

73. Поняття та класифікація жертв корисливо-насильницьких злочинів. 

74. Поняття та оцінка віктимної поведінки корисливо-насильницьких 

злочинів. 

75. Віктимологічні фактори, що зумовлюють злочинну поведінку. 



76. Віктимологічна профілактика корисливо-насильницьких злочинів. 

77. Поняття та класифікація жертв статевих злочинів. 

78. Поняття та оцінка віктимної поведінки жертви статевих злочинів. 

79. Віктимологічні фактори, що зумовлюють злочинну поведінку. 

80. Віктимологічна профілактика статевих злочинів. 

81. Поняття та класифікація жертв злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

82. Поняття та оцінка віктимної поведінки жертви злочинів проти 

громадського порядку та моральності.. 

83. Віктимологічні фактори, що зумовлюють злочинну поведінку. 

84. Віктимологічна профілактика злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

85. Поняття та класифікація жертв злочинів проти авторитету органів 

державної влади.  

86. Рівень віктимності жертв злочинів проти авторитету органів державної 

влади. 

87. Віктимологічні фактори, що зумовлюють злочинну поведінку щодо 

працівників правоохоронних органів. 

88. Віктимологічна профілактика злочинів проти авторитету органів 

державної влади. 

89.  Поняття причин конкретних кримінальних правопорушень.  Умови 

супроводжують конкретні одиничні кримінальні правопорушення. 

90.   Зазначте елементи механізму злочинної поведінки.  

91.  Поясніть «конкретна життєва ситуація» та наведіть приклади.  

92. Визначити місце особи злочинця у конкретній життєвій ситуації. 

93.  Розкрийте поняття криміногенної ситуації. 

94.   Які види криміногенних ситуацій вивчає сучасна кримінологія.  

95.  Розглянути які види конфліктів мають значення у злочинній поведінці.  

96.  Які потреби особи можуть бути підґрунтям для виникнення 

криміногенної ситуації. 

97.   Класифікація потерпілих та її значення для профілактики кримінальних 

правопорушень. 

98. Характеристика зв’язку “злочинець-потерпілий”. Механізм суїцидальної 

поведінки. 

99. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє насильницькі злочини 

в умовах сучасної України. 

100. Соціальні передумови насильницької злочинності в Україні. 

101. Соціальні передумови злочинності неповнолітніх в Україні 

102. Сучасні стан, характеристика та попередження корисливих 

господарчих злочинів. 

103. Сучасний стан, характеристика та попередження професійної 

злочинної діяльності та професійної злочинності. 

104. Сучасний стан, характеристика та попередження організованої 

злочинності в сфері незаконного обігу наркотиків. 

105. Сучасний стан, кримінологічна характеристика та попередження 

умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень в умовах сучасної 

України. 



106. Сучасний стан, характеристика та попередження злочинності 

неповнолітніх та молоді в умовах сучасної України. 

107. Злочинність неповнолітніх; її статистичні показники і 

кримінологічні особливості. 

108. Погляди українських вчених щодо запобігання злочинності 

неповнолітніх та молоді. 

109. Особа неповнолітнього злочинця. Причини та умови злочинності 

неповнолітніх в умовах сучасної України. 

110. Основні напрямки, форми і методи попередження злочинів 

неповнолітніх. 

111. Наркотизм та його зв'язок із злочинністю.  

112. Особа злочинця, який займається незаконним обігом наркотичних 

засобів. 

113. Класифікація осіб які займаються незаконним обігом наркотичних 

засобів. 

114. Основні напрямки, форми і методи попередження злочинності у 

сфері обігу наркотиків. 

115. Характеристика нормативно-правової бази попередження 

злочинності в Україні. 
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