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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 26 

«Цивільна безпека» 
Рік підготовки: 

Спеціальність: 262 

«Правоохоронна 

діяльність» 

1-й 

Загальна кількість 

годин: 

заочна форма – 90 

Семестр 

1-й 

Лекції 

Освітній ступінь – 

магістр 

4 

Семінарські 

8 

Практичні 

- 

Самостійна робота 

78 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування злочинності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «магістр» підготовки 

спеціальності «Правоохоронна діяльність». 

Предмет навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування злочинності» – 

полягає у навчально-теоретичному та практичному вивченню різних аспектів 

проведення кримінологічного аналізу злочинності, який дає можливість: одержати 

повну, поетапну та максимально достовірну за наявності створених організаційних 

та матеріально-технічних умов інформацію щодо стану злочинності на певній 

визначеній території за визначений проміжок часу та виявити територіальні 

розбіжності; поширеності кримінальних правопорушень певних форм та типів 

(складів); особливостей осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; стану 

віктимізації; соціально-економічних явищ та процесів, що мають вплив на 

злочинність; сформувати план та динаміку змін у стані, структурі та динаміці 

злочинності на зазначеній території, що швидше за все можуть відбутися на протязі 

окресленого проміжку часу у подальшому.  

Навчальна дисципліна «Аналіз та прогнозування злочинності» має вагоме 

значення для підготовки здобувачів вищої освіти та призначена для напрямів 

навчання освітнього ступеня «магістр». 

Мета навчальної дисципліни: полягає у становленні у майбутніх магістрів 

правоохоронної діяльності вмінь та здібностей для забезпечення ефективного 

аналізу і прогнозу злочинності з врахуванням здобутків науково-технічного 

прогресу та світового досвіду, а також з обов’язковим додержанням всіх вимог 

методології аналізу та прогнозу злочинності. 

Для створення відповідного рівня кримінологічного аналізу та прогнозу, 

одержання достовірних, повних та спроможних для порівняння даних потрібно 

додержуватися загальних методичних положень проведення аналізу та прогнозу, 

застосовувати стандартний набір методів збору, представлення та аналізу 

інформації. 

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння методами кримінологічного 

аналізу та прогнозу злочинності, які постають як дослідження процесів та явищ, що 

окреслюють злочинність, або мають вплив на неї; створення оптимальних 

організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу; закріплення на 

семінарських заняттях знань про поняття, об’єкти та види кримінологічного аналізу 

та прогнозування злочинності; розвитку на семінарських заняттях (у тому числі й із 

використанням ЕОМ), навичок та вмінь комплексного аналізу локальної 

криміногенної ситуації, прогнозуванням стану, структури та рівня окремих видів 

кримінальних правопорушень. 

Опанувавши програму навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування 

злочинності» здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «магістр» мають бути 
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спроможними розв’язувати професійні завдання з кримінологічного аналізу та 

прогнозування злочинності. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетенції: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Здатність 

проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК9. Здатність 

генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні компетенції: СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та 

умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, 

вживати заходи для їх усунення. СК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні 

висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності. СК10. Здатність 

аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час 

рішення професійних завдань, СК17. Здатність розробляти планові, керівні та 

процесуальні (процедурні) документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в 

межах своєї професійної діяльності, систематизувати та обробляти інформацію, 

вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

Результати навчання: ПРН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних 

виступів, дискусій, проведення занять. ПРН4. Узагальнювати практичні результати 

роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, 

соціальних, економічних та етичних аспектів. ПРН5. Аналізувати умови і причини 

вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. ПРН7. Оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним 

підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні 

та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. ПРН9. 

Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази 

даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. ПРН13. 

Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших 

джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. ПРН19. 

Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати 

розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення правопорушень, ПРН20. Орієнтуватися у процесі зміни професійних 

завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання 

нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та 

припинення правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

Міжпредметні зв’язки: «Кримінальне право», «Кримінологія», 

«Кримінальний процес», «Логіка», «Соціологія», «Запобігання та протидія 

домашньому насильству», «Актуальні проблеми поліцейської діяльності», 
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«Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності»,                       

«Управління в правоохоронних органах». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема №1. Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності. 

Поняття, значення та мета кримінологічного аналізу злочинності. Предмет і 

види кримінологічного аналізу злочинності. Загальні методичні рекомендації щодо 

здійснення кримінологічного аналізу злочинності. Структура та зміст програми 

кримінологічного аналізу (дослідження) злочинності. 

 

Тема №2. Кримінологічне прогнозування злочинності. 

Поняття, види і значення кримінологічного прогнозування злочинності. 

Методи кримінологічного прогнозування. Практичне значення кримінологічного 

прогнозування. Стисла характеристика та види методу спостереження. Статистичні 

данні про злочинність в Україні та аналіз динаміки кримінальних правопорушень. 

 

Тема №3. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні. 

Кількісні (стан, рівень, динаміка злочинності) та якісні (структура, характер, 

«ціна», географія та топографія злочинності) показники злочинності.  

Періодизація стану злочинності в Україні(основні етапи).  

Сучасний стан злочинності в Україні. 

 

Тема №4. Кримінологічний аналіз особи злочинця. 

Кримінологічні основи дослідження особи злочинця. Аналіз розподілу 

злочинців за кримінологічними видами та типами. Виявлені особи, що вчинили 

кримінальні правопорушення, та їх статево-вікова характеристика. Розподіл 

виявлених осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, за основними 

кримінологічними ознаками. Розподіл виявлених осіб, що вчинили кримінальні 

правопорушення, за видом зайнятості. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

у тому числі 

усього л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема № 1. Поняття та предмет кримінологічного 

аналізу злочинності. 
22 2 2 - 18 

Тема № 2. Кримінологічне прогнозування 

злочинності. 
20 2 2 - 16 

Тема № 3. Кримінологічний аналіз стану 

злочинності в Україні. 
26 - 2 - 24 

Тема № 4. Кримінологічний аналіз особи 

злочинця. 
22 - 2 - 20 

Усього годин на навчальну дисципліну 90 4 8 - 78 

 

5. Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності. 2 

2. Тема № 2. Кримінологічне прогнозування злочинності. 2 

3. Тема № 3. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні. 2 

4. Тема № 4. Кримінологічний аналіз особи злочинця. 2 

5. Разом 8 

 

6. Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема №1. Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності. 18 

2. Тема №2. Кримінологічне прогнозування злочинності. 16 

3. Тема №3. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні. 24 

4. Тема №4. Кримінологічний аналіз особи злочинця. 20 

5. Разом 78 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Для ЗВО, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих 

завдань у виді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати 
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виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи ЗВО 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, ЗВО можуть 

підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських занять. 

 

8. Методи навчання 

 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності ЗВО 

та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для досягнення мети 

з навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних знань та вмінь 

застосовуються пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

(для заочної форми навчання) 

 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є підсумкова семестрова 

оцінка, що складається з балів поточного й семестрового контролю і дорівнює 

максимально 100 балам. Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни не залежно від обсягу та 

тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 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 – 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 (заліково-екзаменаційної 

сесії) 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 
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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); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

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

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю суммарно накопичив 

менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання підсумкового 

контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії. 

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в результаті 

навчання. 

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 
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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 А, В, C, D, E / “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 FX, F / “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 навчального 

закладу 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 Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 
 

1. Поняття кримінологічного аналізу злочинності. 

2. Мета кримінологічного аналізу злочинності. 
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3. Значення кримінологічного аналізу злочинності. 

4. Підходи до вивчення предмета кримінологічного аналізу злочинності. 

5. Предмет кримінологічного аналізу злочинності. 

6. Об’єкти кримінологічного аналізу злочинності. 

7. Види кримінологічного аналізу злочинності. 

8. Правила проведення кримінологічного аналізу злочинності. 

9. Етапи кримінологічного аналізу злочинності. 

10. Програма кримінологічного аналізу злочинності та її результат. 

11. Поняття прогнозування злочинності. 

12. Поняття кримінологічного прогнозування. 

13. Поняття кримінологічного прогнозу. 

14. Мета прогнозування злочинності. 

15. Рівні прогнозування злочинності. 

16. Значення кримінологічного прогнозування. 

17. Ступень ймовірності прогнозу злочинності. 

18. Поняття методу прогнозу злочинності. 

19. Поняття методу екстрополяції. 

20. Поняття методу математичного моделювання. 

21. Поняття методу експертних оцінок. 

22. Практичне значення кримінологічного прогнозування. 

23. Поняття методу спостереження. 

24. Види кримінологічного спостереження. 

25. Ефективність застосування методу спостереження. 

26. Способи проведення спостереження. 

27. Методологічні вимоги кримінологічного прогнозу. 

28. Види статистичних звітів стосовно кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин. 

29. Поширеність і тенденції вживання наркотиків в Україні. 

30. Види кількісних та якісних показників злочинності. 

31. Поняття стану злочинності. 

32. Поняття та види рівня злочинності. 

32. Поняття характеру злочинності. 
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33. Поняття структури злочинності. 

34. Поняття географії та топографії злочинності. 

35. Поняття та види «ціни» злочинності. 

36. Поняття та види динаміки злочинності. 

37. Види основних періодів злочинності в Україні. 

38. Сучасний стан злочинності в Україні. 

39. Соціологічне поняття особи. 

40. Поняття соціалізації особи. 

41. Соціологічне поняття особи злочинця. 

42. Юридичне поняття особи злочинця. 

43. Поняття кримінологічного та кримінально-правового підходу до 

злочинності. 

44. Значення вивчення особи злочинця. 

45. Ознаки особи злочинця. 

46. Соціально-демографічні ознаки та їх значення для вивчення особи 

злочинця. 

47. Кримінально-правові ознаки та їх значення для вивчення особи злочинця. 

48. Соціальні ролі і статуси та їх значення для вивчення особи злочинця. 

49. Морально-психологічні характеристики та їх значення для вивчення особи 

злочинця. 

50. Аналіз розподілу злочинців за кримінологічними видами та типами. 
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