
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2.Інформація про 

викладачів 

Конопельський Віктор Ярославович - доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування. Автор більше 180 

наукових праць, досвід роботи більше 25 років, під 

керівництвом Конопельського В.Я. захищено 2 дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук 

та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктор 

юридичних наук.  

Конопельський В.Я. є головою спеціалізованої вченої 

ради СРК 41.772.01, заступником голови спеціалізованої 

вченої ради Д 41.884.04 та членом спеціалізованої вченої 

ради СРД 41.772.02 в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 

У 2020 році пройшов стажування у JURAI DOBRILA 

UNIVERSITY OF PULA  (Хорватія); у 2019 році пройшов 

стажування у ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ «ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР»  

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальне право, кримінологія, кримінально-

виконавче право  

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. 

Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 112, тел. (067) 727 57 

 

Воронцов Андрій Володимирович - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 50 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

Пройшов у 2019 р. повний курс підвищення кваліфікації 

в Одеському національному університеті ім. І.І. 

Мечникова, 2019 р., у 2021 р. – в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ. 

Сфера наукових інтересів: 

Кримінально-правова кваліфікація, кримінологія, 

кримінально-виконавче право. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 113, тел. (063) 067 69 93 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 

 



3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

 

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Профілактика 

кримінальних правопорушень» є важливим етапом 

професійної підготовки фахівців. Знання про 

злочинність, особу злочинця, причини та умови 

злочинності можливості профілактики кримінальних 

правопорушень необхідне, перш за все, в роботі 

співробітників Національної поліції України та інших 

правоохоронних органів. Це особливо важливо зважаючи 

на те, що сучасна епоха характеризується інтенсивним 

зростом злочинності в більшості країн світу, в тому числі 

і в Україні. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Профілактика кримінальних правопорушень» є 

формування у здобувачів вищої освіти науково 

обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в 

Україні і у світі, кримінологічні риси особи злочинця і 

потерпілого, негативні явища й процеси, які її 

обумовлюють, а також про теорію запобігання 

злочинності. Крім того, привити здобувачам вищої освіти 

навички самостійного комплексного аналізу кількісно-

якісних показників злочинності, організації та 

впровадження заходів запобігання злочинності у 

територіальному масштабі. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальний процес, цивільне право та процес, 

кримінальне право, кримінологія, соціологія. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний 

(інформаційно-рецептивний), репродуктивний та 

частково-пошуковий (евристичний) методи. 

11 Форма контролю: Залік 



12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання: 

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: 

знати: поняття профілактики кримінальних 

правопорушень, її цілі, завдання, функції, предмет та 

практичне значення; місце 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 напрямків 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 України 

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. 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Профілактика злочинів: Підручник / О. М. Джужа, В. 

В. Василевич О. Ф. Гіда та ін. ; за заг. ред. докт. юрид. 

наук, проф. О. М. Джужи. К. : Атіка, 2011. 720 с. 

2. Кримінологія (Особлива частина) : навчальний 

посібник / Кол. авторів : Блага А. Б., Васильєв А. А., 

Давиденко Л. М. та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова; наук. 

ред. серії О. М. Бандурка. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, 2011. 347 с. 

3. Кримінологія: підручник / В. С. Ковальський, Г. С. 

Семаков, О. М. Костенко. К. : Юрінком Інтер, 2017. 344 

с. 

4. Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, 

О. М. Костенко та ін. ; за заг. ред.. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. 

Денисова, Є. Л. Стрельцова. – 2-ге вид., перероб. та 

допов. Харків : Право, 2018. 416 с. 

5. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за заг. 

ред. О. М. Литвинова. К.: Видавничий дім «Кондор», 

2018. 538 с. 

6. Литвинов О. М., Орлов Ю. В. Кримінологія «свого 

часу»: наукові розвідки. Харків : «Право», 2021. 272 с. 

 


