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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
 

галузь знань 26 

Цивільна безпека  
Рік підготовки: 

Модуль – 1 

 спеціальність 262 

Правоохоронна 

діяльність 

 

3-й 3-4-й 

 

 

 

Загальна кількість 

годин: – 90 год. 

Семестр 

5-й 6-7-й 

Лекції 

Освітній ступінь – 

бакалавр 

10 год. 10 год. 

Семінарські 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

60 год. 74 год. 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Кримінологія» створена відповідно до методичних 

рекомендацій щодо структури, змісту та обсягу підручників і навчальних 

посібників для вищих навчальних закладів. Вона складається із Загальної й 

Особливої частин, у яких розглядаються теоретичні та прикладні питання науки. У 

Загальній частині викладається понятійний апарат кримінології (поняття 

злочинності, її природа, кількісно-якісні показники, особа злочинця, причини та 
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умови злочинності й окремої злочинної поведінки, методологія кримінологічних 

досліджень, теорія запобігання злочинності тощо). Особлива частина кримінології 

присвячена кримінологічній характеристиці, особі злочинця, причинам та умовам 

й запобіганню окремим видам злочинних проявів, які виділяються за їх 

мотивацією, контингентом кримінальних правопорушень, локалізацією тощо. 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні, 

кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, негативні явища й процеси, які 

її обумовлюють, а також про теорію запобігання злочинності. Крім того, 

прищепити здобувачам вищої освіти первинні навички самостійного 

комплексного аналізу кількісно-якісних показників злочинності, організації та 

впровадження заходів запобігання злочинності у територіальному масштабі. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні здобувачів вищої 

освіти можливістю ознайомитися з новітніми науковими та практичними 

досягненнями у сфері боротьби зі злочинністю і окремими її видами; створенням 

оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу; 

закріпленням на семінарських заняттях знань про злочинність та закономірності 

боротьби з нею; розвитком на практичних заняттях, навичок та вмінь 

комплексного аналізу локальної криміногенної ситуації, прогнозуванням та 

програмуванням боротьби з окремими видами злочинів. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни «Кримінологія». 

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та 
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комунікаційні технології. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

Спеціальні компетентності:  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. СК5. Здатність 

самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

правову інформацію з різних джерел. СК6. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації. СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на 

вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів 

(проступків). СК12. Здатність систематизувати закономірності злочинності, 

визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, 

реалізовувати напрями і заходи її запобігання. 

Результати навчання: ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних 

джерел, аналізувати і оцінювати її. ПРН8. Здійснювати пошук інформації у 

доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних 

обставин. ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень 

потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій 

правопорушників та противників, вживати заходів з метою запобігання, 

виявлення та припинення правопорушень. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Кримінологія» 

найбільш визначаються з такими дисциплінами як «Кримінальне право», 

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

домашньому насильству». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології.  

Поняття кримінології як соціально-правової науки та її предмет: злочинність, 

причини та умови, що її обумовлюють, особа злочинця, попередження 

злочинності. Завдання та функції кримінології на сучасному етапі у світлі 

Конституції України. 

Методологія кримінології. Співвідношення та взаємозв'язок предмета та 

метода кримінології. Загальнонаукові методи пізнання (логічний, висування 

гіпотез, експеримент, експертні оцінки та ін.). Приватно-наукові методи пізнання 

(соціологічні, математичні, статистичні, педагогічні, психологічні та ін.). 

Місце кримінології в системі наук. Зв'язок кримінології з філософією, 

соціологією, економікою, психологією, педагогікою, статистикою, наукою 

управління. Кримінологія та правові науки: взаємозв'язок кримінології з 

кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим, 

адміністративним правом. Зв'язок кримінології з криміналістикою, оперативно-

розшуковою діяльністю та іншими юридичними науками та дисциплінами, які 

вивчаються в навчальних закладах МВС України. 

Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни. Загальна та 

Особлива частини кримінології. Особливість вивчення кримінології в навчальних 

закладах МВС України. 

Зародження кримінології. Шляхи підходу до злочинності та її причини в 

різних суспільно-економічних формаціях. Етапи розвитку кримінологічної теорії. 

Школи кримінології. Класичний, антропологічний, соціологічний напрямки 

кримінології: їх основні ідеї і течії. 

Етапи формування кримінології в радянський період. Кримінологічні 

установи в СРСР. Виникнення вітчизняної кримінології. Кримінологічні 

дослідження українських, російських та інших вчених на різних етапах розвитку 

суспільства. Сучасний стан кримінологічної науки в Україні. 

Кримінологія та кримінологічні дослідження в зарубіжних країнах. 

Міжнародні кримінологічні установи. Конгреси ООН по попередженню 

злочинності та гуманному поводженню з правопорушниками. 

Тема 2. Поняття злочинності, її види та показники 

Поняття злочинності та її ознаки. Співвідношення понять «злочинність» і 

«кримінальне правопорушення». 

Види злочинності (за статтю, за віком, за кількістю вчинених злочинів, за 

мотивацією, за формою вини, за сферами суспільного життя тощо): організована, 

корупційна, професійна, рецидивна, агресивна, корислива, економічна, жіноча, 

злочинність неповнолітніх та молоді. 
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Кількісні і якісні показники злочинності. Стан злочинності. Рівень 

злочинності. Компоненти рівня злочинності. Коефіцієнти інтенсивності 

злочинності. Коефіцієнт злочинності активності населення. Структура, характер і 

«географія злочинності». Динаміка злочинності й фактори, що на неї впливають. 

Соціальні наслідки («ціна») злочинності. Обставини, що впливають на зміну 

параметрів кримінальних правопорушень. 

Стан злочинності в Україні. Тенденції та особливості сучасної злочинності. 

Загальна характеристика окремих видів кримінальних правопорушень. 

Порівняльна характеристика злочинності в Україні з іншими державами. 

Поняття латентної злочинності та її види. Диференціація кримінальних 

правопорушень у залежності від ступеня їх латентності. Засоби виявлення 

латентних кримінальних правопорушень і їх використання в практиці органів 

Національної поліції.  

Тема 3. Детермінація злочинності 

Поняття кримінологічної детермінації. Філософське обґрунтування 

причинного зв'язку. Протиріччя (суперечності) соціального, економічного, 

політичного, морального, управлінського характеру розвитку суспільства, як 

джерела злочинності. 

Поняття причин та умов злочинності в кримінології. Класифікація причин та 

умов злочинності. Причини та умови, що властиві всій злочинності, окремим її 

видам, окремим кримінальним правопорушенням. Об’єктивні та суб’єктивні, 

зовнішні та внутрішні, головні та другорядні, корінні та некорінні причини та 

умови злочинності. 

Недоліки в організації управління економікою, їх криміногенне значення. 

Недоліки в діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. 

Детермінанти окремих видів злочинності. 

Тема 4. Особа злочинця 

Кримінологічне вчення про злочинця, обсяг, межі та способи вивчення 

особи злочинця у кримінології. Поняття особи злочинця. Соціологічна та правова 

характеристика особи злочинця. Особа злочинця та суміжні поняття. 

Структура особи злочинця, її види. Сукупність ознак, що утворюють 

структуру особи злочинця. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи 

злочинця. Соціально-демографічні, кримінально-правові, соціальні ролі і статуси, 

морально-психологічні властивості і психофізичні ознаки особи злочинця. 

Взаємодія соціального і біологічного в особі злочинця. Соціальне 

середовище. Біологічні задатки в особі як передумова розвитку її соціальних 

якостей. Типологія і класифікація особи злочинця. Кримінологічна характеристика 

основних типів особи злочинця. Критерії класифікації злочинців і її значення для 

кримінологічної профілактики. Особа злочинця з урахуванням виду злочинності.       
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Тема 5. Причини та умови конкретних кримінальних правопорушень 

Поняття причин та умов скоєння конкретних кримінальних правопорушень. 

Їх взаємовідношення з загальними причинами та умовами злочинності. 

Технологічний механізм скоєння конкретного кримінального правопорушення. 

Роль потреб, інтересів, мотивів і цілей, антисуспільних звичок і поглядів у 

генезисі особистості злочинної поведінки. 

Умови і механізм сприятливого морального формування особи. Роль 

соціального середовища (сім'я, навчальні і виробничі колективи, побутове 

оточення) у моральному формуванні особи. 

Кримінальне правопорушення як наслідок взаємодії особистих якостей 

злочинця і конкретної життєвої ситуації. Поняття конкретної життєвої ситуації, її 

різновиди і роль у скоєнні кримінального правопорушення. Класифікація 

конкретних життєвих ситуацій за джерелами створення, змістом та іншими 

підставами. 

Обставини, що полегшують скоєння конкретного кримінального 

правопорушення (недоліки, організаційно-управлінської, господарчої, 

правоохоронної діяльності тощо). Приводи до скоєння кримінального 

правопорушення та їх криміногенне значення. 

Тема 6. Загальна теорія попередження злочинності 

Поняття попередження злочинності. Попередження злочинності і суміжні 

поняття. Цілі, задачі і функції попередження злочинності. Форми спеціально-

кримінологічного попередження кримінальних правопорушень (профілактика, 

запобігання, припинення злочинів). Види профілактики кримінальних 

правопорушень. Класифікація заходів попередження злочинності, основні вимоги 

до них. 

Система заходів впливу на злочинність. Попередження кримінальних 

правопорушень – пріоритетний напрямок у боротьбі зі злочинністю. Комплексні 

програми профілактики правопорушень. Співвідношення попередження 

кримінальних правопорушень з іншими напрямками впливу на злочинність. 

Об'єкти спеціально-кримінологічного попередження злочинності. 

Суб'єкти попередження кримінальних правопорушень, їх види. 

Особливості попередження окремих видів злочинності. 

Тема 7. Поняття віктимології та віктимологічна профілактика 

Виникнення віктимології як науки. Поняття віктимології та її види. 

Кримінологічна віктимологія та її предмет. 

Поняття жертви злочину, її кримінологічне значення. Класифікація 

потерпілих від злочину. Співвідношення понять «жертва» і «потерпілий». Роль 

потерпілого в утворенні криміногенної ситуації. Віктимність та віктимізація. Види 

віктимності. Підходи до класифікації жертв кримінальних правопорушень. Типові 
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обставини, у яких працівники правоохоронних органів стають жертвою 

кримінальних правопорушень. 

Поняття віктимологічної профілактики, її види та загальна характеристика. 

Поняття суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні та в інших 

державах. Механізм суїцидальної поведінки. Обставини, що обумовлюють 

суїцидальну поведінку серед працівників органів внутрішніх справ, та шляхи їх 

подолання. 

Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування заходів протидії 

злочинності 

Поняття кримінологічного прогнозування. Поняття кримінологічного 

прогнозу. Види кримінологічного прогнозу. Прогностика. Завдання 

кримінологічного прогнозування. Строки кримінологічного прогнозування 

поточне, короткострокове, середньострокове, перспективне. Методи 

кримінологічного прогнозування: загальнонаукові методи (логіка, уявлення, 

інтуїція, історичний аналіз, узагальнення); соціологічні, статистичні, математичні 

методи (екстраполяція, експертних оцінок, математичного моделювання). 

Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Прогностична модель 

індивідуальної злочинної поведінки. 

Співвідношення прогнозування та планування боротьби зі злочинністю. 

Поняття кримінологічного планування. Значення планування для забезпечення 

ефективності соціальної системи попередження злочинності. Комплексне 

планування боротьби зі злочинністю. Види кримінологічного планування: залежно 

від масштабів (загальнодержавні, регіональні, відомчі та галузеві), цілей, суб’єктів 

і строків планування (поточним, короткостроковим, середньостроковим, 

перспективним). Етапи планування. 

Тема 9. Організація та методика кримінологічних досліджень 

Завдання, об’єкти та суб’єкти кримінологічних досліджень. Вивчення 

злочинності – необхідна умова ефективного і науково обґрунтованого її 

запобігання. 

Поняття кримінологічної інформації. Основні вимоги, що пред’являються до 

неї (повнота, достовірність, своєчасність, зіставлення). Джерела кримінологічної 

інформації та їх загальна характеристика. 

Методи, які використовуються у кримінологічних дослідженнях 

(загальнонаукові і окремо наукові, опитування, спостереження, експеримент, 

моделювання та ін.).  

Організація кримінологічних досліджень (підготовчий, робочий та 

заключний етапи). Програма і робочий план дослідження. Збір та відпрацювання 

емпіричної інформації. Аналіз результатів, їх використання у практичній 

діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни «Кримінологія» 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо 

го 

у тому числі усьо 

го 

у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема № 1. «Поняття, 

предмет, методи та система 

кримінології». 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема № 2. «Поняття 

злочинності, її види та 

показники». 

10 2 4  4 8 2 2  4 

Тема № 3. «Детермінація 

злочинності». 

8 2 2  4 12 2   10 

Тема № 4. «Особа 

злочинця». 

16 2 4  10 10 2 2  6 

Тема № 5. «Причини та 

умови конкретних 

кримінальних 

правопорушень». 

6    6 10    10 

Тема № 6. «Загальна теорія 

попередження 

злочинності». 

8  2  6 10    10 

Тема № 7. «Поняття 

віктимології та 

віктимологічна 

профілактика». 

14 2 4  8 12 2   10 

Тема № 8. «Кримінологічне 

прогнозування та 

планування заходів 

протидії злочинності». 

8    8 10    10 

Тема № 9. «Організація та 

методика кримінологічних 

досліджень». 

12  2  10 10    10 

Усього годин на навчальну 

дисципліну 

90 10 20  60 90 10 6  74 
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5. Теми семінарських занять 

 (денна форма навчання) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема № 1. «Поняття, предмет, методи та система кримінології». 2 

2. Тема № 2. «Поняття злочинності, її види та показники». 4 

3. Тема № 3. «Детермінація злочинності». 2 

4. Тема № 4. «Особа злочинця». 4 

5. Тема № 6. «Загальна теорія попередження злочинності». 2 

6. Тема № 7. «Поняття віктимології та віктимологічна профілактика». 4 

7. Тема № 9. «Організація та методика кримінологічних досліджень». 2 

8. Разом 20 

 

Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема № 1. «Поняття, предмет, методи та система кримінології». 2 

2. Тема № 2. «Поняття злочинності, її види та показники». 2 

3. Тема № 4. «Особа злочинця». 2 

4. Разом 6 

 

6. Самостійна робота 

 (денна форма навчання) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема № 1. «Поняття, предмет, методи та система кримінології». 4 

2. Тема № 2. «Поняття злочинності, її види та показники». 4 

3. Тема № 3. «Детермінація злочинності». 4 

4. Тема № 4. «Особа злочинця». 10 

5. Тема № 5. «Причини та умови конкретних кримінальних правопорушень». 6 

6. Тема № 6. «Загальна теорія попередження злочинності». 6 

7. Тема № 7. «Поняття віктимології та віктимологічна профілактика». 8 

8. Тема № 8. «Кримінологічне прогнозування та планування заходів протидії 

злочинності». 
8 

9. Тема № 9. «Організація та методика кримінологічних досліджень». 10 

10. Разом 60 
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Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема № 1. «Поняття, предмет, методи та система кримінології». 4 

2. Тема № 2. «Поняття злочинності, її види та показники». 4 

3. Тема № 3. «Детермінація злочинності». 10 

4. Тема № 4. «Особа злочинця». 6 

5. Тема № 5. «Причини та умови конкретних кримінальних правопорушень». 10 

6. Тема № 6. «Загальна теорія попередження злочинності». 10 

7. Тема № 7. «Поняття віктимології та віктимологічна профілактика». 10 

8. Тема № 8. «Кримінологічне прогнозування та планування заходів протидії 

злочинності». 
10 

9. Тема № 9. «Організація та методика кримінологічних досліджень». 10 

10. Разом 74 

 

7. Індивідуальні завдання 

Для здобувачів вищої освіти, 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 виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувачів вищої освіти і їх 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, здобувачі вищої освіти можуть 

підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських занять або 

засідань наукового гуртка. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети з навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 
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9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

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 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, 

як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 
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ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбаченихтематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку 

зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, 

які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а під час 

виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи 

її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ 

здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або 

застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 
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відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 

та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної 

відомості. 



15 

 
 

 

 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

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

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

10. Критерії оцінювання знань на заліку 

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; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.   
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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» /А, В, С, D, E – 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; може допускати неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка «не зараховано»/FX, F – 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; 

виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; 

повна відсутність переконливості 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 
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11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Поняття та предмет кримінології. 

2. Завдання та функції кримінології. 

3. Методологія і методи кримінології. 

4. Система курсу кримінології як науки і навчальної дисципліни. 

5. Місце кримінології в системі наук, її співвідношення з суспільними та 

правовими галузями знань. 

6. Теоретичне і практичне значення кримінології, використання кримінологічних 

знань у практичній. 

7. Етапи розвитку кримінологічної теорії, школи кримінології. 

8. Класичний напрямок кримінології, його основні ідеї і течії. 

9. Антропологічний напрямок кримінології, його основні ідеї і течії. 

10. Соціологічний напрямок у кримінології, його основні ідеї і течії. 

11. Історія розвитку кримінологічної науки в Україні. 

12. Сучасний стан кримінологічної науки в Україні. 

13. Поняття злочинності та її ознаки. 

14. Кількісні показники злочинності. 

15. Якісні показники злочинності. 

16. Латентна злочинність, її види та засоби виявлення. 

17. Загальне поняття кримінологічної детермінації. 

18. Причини злочинності та їх класифікація. 

19. Умови злочинності та їх класифікація. 

20. Види криміногенних детермінант. 

21. Загальні чинники злочинності в Україні. 

22. Поняття та ознаки особи злочинця. 

23. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 

24. Кримінально-правові ознаки особи злочинця. 

25. Соціальні ролі і статус особи злочинця. 

26. Морально-психологічні характеристики особи злочинця. 

27. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. 

28. Класифікація злочинців. 

29. Типологія злочинців. 

30. Поняття причин та умов конкретних кримінальних правопорушень. 

31. Механізм злочинної поведінки. 

32. Конкретна життєва ситуація та її роль у злочинній поведінці. 

33. Поняття, предмет та функції віктимології. 

34. Поняття жертви злочину та її відмінність від потерпілої особи. 

35. Класифікація потерпілих та її значення для профілактики злочинів. 
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36. Характеристика зв’язку «злочинець-потерпілий». 

37. Поняття віктимності та її види. 

38. Механізм суїцидальної поведінки. 

39. Організація та етапи кримінологічного дослідження. 

40. Методика кримінологічних досліджень. 

41. Поняття кримінологічного прогнозування, його завдання, види і методи. 

42. Поняття, мета, завдання і значення планування заходів протидії злочинності. 

43. Види і методи кримінологічного планування. 

44. Поняття та принципи попередження злочинності. 

45. Класифікація заходів попередження злочинності. 

46. Загально-соціальне попередження злочинності. 

47. Спеціально-кримінологічне попередження злочинності. 

48. Індивідуальне попередження злочинності. 

49. Віктимологічний аспект попередження злочинності. 

50. Об’єкт попередження злочинності. 

51. Суб’єкти попередження злочинності. 

52. Поняття координації попередження злочинності, її види, засоби забезпечення, 

суб’єкти. 

53. Організація попередження кримінальних правопорушень підрозділами 

Національної поліції. 

54. Поняття Особливої частини кримінології, її значення і завдання. 

55. Причини і умови організованої злочинності. 

56. Причини і умови корупційної злочинності. 

57. Причини і умови жіночої злочинності. 

58. Причини і умови рецидивної злочинності. 

59. Причини і умови агресивної злочинності. 

60. Криміногенні чинники, які детермінують злочинність неповнолітніх. 

 

 

12. Рекомендована література: 

Базова: 
1. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива частина. Навчальний 

посібник. Х.: Право, 2014. 513 с. 

2. Дрьомін В.М. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. 

Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. 

Федчун, В.Я. Цитряк. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. 

144 с. 

3. Кримінологія: підручник/[Б.М.Головкін, В.В.Голіна, ОВ.Лисодєд, А.А.Бабенко та ін]; за 

ред.. Б.М.Головкіна. Харків. Право, 2020. 384 с.  

4. Кримінологія: підручник./ В.С. Ковальський, Г.С. Семаков, О.М. Костенко. К.: Юрінком 

Інтер, 2017. 344 с. 
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5. 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. Харьків: Право, 

2018. 416 с. 

6. Кримінологія: підручник/ В.С. Ковальський, Г.С. Семаков, О.М. Костенко. К.: Юрінком 

Інтер, 2017. 344 с. 

7. 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. Харьків: Право, 

2018. 416 с. 

8. Кримінологія: підручник/ [Б.М.Головкін, В.В. Голіна, ОВ. Лисодєд, А.А. Бабенко та ін]; 

за ред. Б.М. Головкіна. Харків. Право, 2020. 384 с.  

9. Кримінологія: підручник/ заг. ред. І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ : ВД Дакор, 2018. 

352 с. 

10. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива частина. Навчальний 

посібник. Харків: Право, 2014. 513 с. 

11. Кримінологія. Академічний курс/ Кол. авторів; за заг. ред. О.М. Литвинова. К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. 538 с. 

12. Литвинов О.М., Орлов Ю.В. Кримінологія «свого часу»: наукові розвідки. Харків: 

«Право», 2021. 272 с. 

 

Допоміжна: 
1. Артеменко О. М. Кількісні та якісні показники злочинів проти порядку проходження 

військової служби. Вісник Кримінологічної асоціації України. № 3 (17): збірник наукових праць 

[редкол. О. М. Артеменко (голов. ред.) та ін.]. Харків : ХНУВС, 2017. С. 200-209. 

2. Бандурка О.М., Литвинов О.М. Механізм злочинної поведінки. Вісник Кримінологічної 

асоціації України № 3 (14): збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов.ред.) та ін.]. 

Харків: ХНУВС, 2016. 110-120 С. 

3. Іщук О.С. Структурні рівні організації кримінологічної діяльності. Вісник 

Кримінологічної асоціації України № 2 (13): збірник наукових праць [редкол. О.С. Іщук 

(голов.ред.) та ін.]. Харків: ХНУВС, 2016. С. 109-119. 

4. Керопян А.А., Кулик К.Д. Віктимологічна характеристика жертви злочинів проти 

статевої недоторканості [Електронний ресурс]. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 

299-302. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2017/90.pdf.  

5. Колодяжний Максим Геннадійович. Стратегія зменшення можливостей вчинення 

злочинів. Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (15): збірник наукових праць [редкол. 
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6. Кулик К.Д., Земська Ю.О. Взаємодія жертви та злочинця у злочинах проти статевої 
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2017. № 5. С. 306-309. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2017/92.pdf. 

7. Кулик К.Д. Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 44, т. 2. 

С. 88-93. 
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16. Храмцов О.М. Основні детермінанти кримінального насильства. Вісник 

Кримінологічної асоціації України № 1 (12): збірник наукових праць [редкол. О. М. Храмцов 

(голов.ред.) та ін.]. Харків: ХНУВС, 2016. С. 185-195. 

17. Шевченко Т. В.Сутність кримінологічної характеристики злочинності та 

запобігання їй. Науковий вісник ДДУВС. 2017. № 2. С. 273-280. 

18. Шостко О. Ю. Типологія осіб, які вчиняють корупційні злочини / О. Ю. Шостко // 

Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ Регіон. круглого столу 

(м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р.). Київ, 2017. С. 203-205. 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Офіційний веб – портал Верховної Ради України. 

2. Урядовий портал. Єдиний веб – портал органів виконавчої влади України. 

3. Офіційний веб – портал міністерства Юстиції України. 

4. Газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр». 

5.Національна Академія правових наук України. 

6. Вісник кримінологічної Асоціації України. 

7. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. 

8. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. 

 

https://rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/
http://ukurier.gov.ua/uk/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
https://visnikkau.webnode.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
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14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

 

ВАРІАНТ № 1 

1. Кількісні показники злочинності. 

2. Поняття віктимності та її види. 

3. Морально-психологічні характеристики особи злочинця. 

 

ВАРІАНТ № 2 

1. Завдання та функції кримінології. 

2. Характеристика зв'язку «злочинець-потерпілий». 

3. Види криміногенних детермінант. 

 

ВАРІАНТ № 3 

1. Місце кримінології в системі наук, її співвідношення з суспільними і 

правовими галузями знань. 

2. Поняття жертви кримінального правопорушення та її відмінність від 

потерпілої особи. 

3. Причини та умови злочинності та їх класифікація. 

 

ВАРІАНТ № 4 

 

1. Поняття злочинності та її ознаки. 

2. Класифікація потерпілих та її значення для профілактики 

кримінальних правопорушень. 

3. Предмет віктимології. 

 

ВАРІАНТ № 5 

 

1. Якісні показники злочинності. 

2. Типологія злочинців. 

3. Соціальні чинники злочинності. 
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ВАРІАНТ № 6 

 

1. Поняття та предмет кримінології. 

2. Класифікація злочинців. 

3. Запобігання злочинності. 

 

ВАРІАНТ № 7 

 

1. Латентна злочинність, її види та засоби виявлення. 

2. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 

3. Поняття та значення віктимологічної профілактики. 

 

ВАРІАНТ № 8 

 

1. Поняття кримінологічної детермінації. 

2. Кримінально-правові ознаки особи злочинця. 

3. Віктимізація та віктимність. 

 

ВАРІАНТ № 9 

 

1. Поняття та ознаки особи злочинця. 

2. Основні коефіцієнти злочинності. 

3. Загально-соціальне запобігання злочинності. 

 

ВАРІАНТ № 10 

 

1. Поняття, предмет та функції віктимології. 

2. Соціальні ролі і статус особи злочинця. 

3. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності. 

 

 

 
 
 


