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1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна частина 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому семестрі на першому році 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Аналіз та 

прогнозування злочинності» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «магістр» підготовки 

спеціальності «Правоохоронна діяльність». 

Аналіз та прогноз злочинності – один із важливих 

шляхів впровадження функції МВС України щодо 

організації інформаційно-аналітичного забезпечення 

роботи Національної поліції України. 

МВС України відповідно до покладених на них 

завдань проводить інформаційно-дослідницьку роботу 

підрозділів Національної поліції України, групує 

довідково-інформаційні фонди, проводить оперативно-

дослідницькі та криміналістичні обліки, проводить 

обрахунок персональних даних, у рамках своїх 

повноважень створює статистичну інформацію, 

реалізовує режим доступу до інформації. МВС України 

має визначати головні напрями становлення науки і 

освіти з проблем роботи МВС України, приймати участь 

у вирішенні певних наукових, науково-дослідних, 

кримінологічних і соціологічних розробок, а також у 

формуванні за їх підсумками науково-практичних 

рекомендацій, методичних пропозицій. 

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». 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, кримінологія, кримінальний 

процес, цивільне право та процес, логіка, соціологія, 

запобігання та протидія домашньому насильству. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекційні заняття здійснюються з ключових 

питань навчальної дисципліни. 

Методами навчання є: розповідь, пояснювально-

ілюстративний, демонстративний, спостереження та 

аналіз. 

9. Форма контролю: залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль 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. 

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 здобувача вищої освіти здійснюється 

за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно 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 

– 50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 

балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності здобувач вищої освіти 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. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених балів 

отриманих ним в результаті навчання. 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: поняття кримінології та профілактики 

кримінальних правопорушень, її цілі, завдання, функції, 

предмет та практичне значення;місце кримінології та 

профілактики кримінальних правопорушень у системі 

наук;форми взаємодії спеціалізованих суб’єктів 

профілактики між собою та іншими неспеціалізованими 

суб’єктами профілактики; зміст кримінологічної 

характеристики, причин та умов, а також основні 

напрями профілактики злочинності, зокрема: 

неповнолітніх; проявів домашнього насильства; 

екологічної злочинності; організованої злочинності; 

кримінальних правопорушень проти власності та 

кіберзлочинності. 

вміти: застосовувати методи оцінювання 

криміногенної ситуації та стану злочинності;враховувати 

у практичній діяльності Національної поліції регіональні 



та міжрегіональні особливості криміногенної 

ситуації;досліджувати особу злочинця та жертву 

кримінальних правопорушень (потерпілого);аналізувати 

причини та умови злочинності;впроваджувати 

результати наукових досліджень в діяльність 

Національної поліції України. 
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кур’єр»  
www.ukcc.com.ua 

Газета «Юридична 

практика» 
www.practix.com 
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