
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КРИМІНОЛОГІЯ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології  

2. Інформація про 

викладачів 

1) 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. 

Підполковник міліції у відставці. 

У 2019 р. пройшов повний курс підвищення кваліфікації 

у Одеському національному університеті ім. І.І. 

Мечникова, 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:  

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 331,  

тел. (063) 067 69 93 Viber, Telegram, 

електронна адреса: vorontsovf.andrey@gmail.com 

2) Кулик Людмила Миколаївна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування.  

Автор більше 50 наукових публікацій різного формату, у 

т. ч. 1 публікація в періодичному виданні, яке включено 

до наукометричної бази Scopus.   

Досвід роботи більше 25 років. Підполковник міліції у 

відставці. 

У 2019 році пройшла повний курс підвищення 

кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації викладачів 

кримінального права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Міністерства 

освіти і науки України «Новелізація кримінального 

права України», у 2021 р. – в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ.   

Сфера наукових інтересів:  

кримінальне право, кримінологія, кримінально-правова 

кваліфікація.  

З викладачем можна зустрітися за адресою:  

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 331,  

тел. (093) 78-68-845 Viber, Telegram, 

електронна адреса: Kulik-69@ukr.net  
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3. Ступінь вищої освіти Бакалавр  

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається: 

- для денної форми – у п’ятому семестрі на третьому 

році навчання; 

- для заочної форми – у шостому та сьомому 

семестрах на третьому та четвертому році навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

 

90 (денна)         90 (заочна) 

30 (денна)         16 (заочна) 

10 (денна)         10 (заочна) 

20 (денна)         6 (заочна) 

60 (денна)         74 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Кримінологію можна охарактеризувати як 

комплексну науку про злочинність, її детермінанти, стан, 

структуру і динаміку, особу злочинця і жертву 

кримінального правопорушення, а також про засоби 

попередження та протидії злочинності й іншим, тісно 

пов’язаним з нею, антисоціальним явищам. 

Кримінологія як соціально-правова наука вивчає 

сутність, закономірність та форми прояву злочинності, її 

причини та інші детермінанти, особистість злочинця та 

інших категорій правопорушників, які  можуть встати на 

кримінальний шлях, а також систему попередження 

злочинності і на цій підставі розробляє загальну теорію 

попереджувального впливу на злочинність та заходи 

кримінологічної профілактики». 

Метою викладання курсу «Кримінологія» 

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, прищепити здобувачам вищої 

освіти первинні навички самостійного комплексного 

аналізу кількісно-якісних показників злочинності, 

організації та впровадження заходів запобігання 

злочинності у територіальному масштабі. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Кримінальне право», «Соціологія»,  «Кримінальний 

процес», «Логіка», «Запобігання та протидія 

домашньому насильству». 



 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції присвячені ключовим проблемам курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький 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 

 

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: 

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). 

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.  

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: поняття, предмет, методи, завдання, функції та 

практичне значення кримінології; систему 

кримінологічної науки та її місце у системі наук; поняття 

злочинності та її кримінологічні ознаки; основні 

показники сучасного стану злочинності в Україні;  

поняття та види латентної злочинності; поняття особи 

злочинця у кримінології; структуру особи злочинця; 

типологію та класифікацію особи злочинця; сутність 

детермінізму злочинності; поняття попередження 

злочинності та форми спеціально-кримінологічного 

попередження кримінальних правопорушень; поняття та 

основні положення віктимології; види та основні етапи 

кримінологічних досліджень. 

 вміти: аналізувати стан злочинності; враховувати у 

практичній діяльності органів Національної поліції 

регіональні та міжрегіональні особливості криміногенної 

ситуації; досліджувати особу злочинця та жертву 

кримінального правопорушення (потерпілого); 

аналізувати причини та умови злочинності; 

впроваджувати результати кримінологічних досліджень 

в діяльність органів Національної поліції України. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Кримінологія: підручник/ В.С. Ковальський, 

Г.С. Семаков, О.М. Костенко. К.: Юрінком Інтер, 2017. 

344 с. 

2. 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. 



 

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. 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. 

5. Кримінологія: підручник/ заг. ред. 

І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ : ВД Дакор, 2018. 

352 с. 

6. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна 

та Особлива частина. Навчальний посібник. Харків: 

Право, 2014. 513 с. 

7. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за 

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

2018. 538 с. 

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

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

 


