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у т.ч.: 
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Практичних занять – 30 год.; 
Самостійна робота – 60 год. 



Метою вивчення навчальної дисципліни 
“Кримінологія” є надання студенту таких 

можливостей та переваг: 
 
• здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання у сфері права з розумінням природи і 
змісту його основних правових інститутів, а 
також меж правового регулювання різних 
суспільних відносин; 

• уміння аналізувати стан злочинності та 
криміногенної обстановки в регіоні чи 
населеному пункті, розробляти своєчасні 
ефективні заходи запобігання злочинності. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких 
елементів компетентностей: 
Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 
• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  
• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
• Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 
• Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 
• Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 



Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології. Історія становлення 
кримінології. 
Тема 2. Злочинність та її основні характеристики. 
Тема 3. Причини та умови злочинності. 
Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця. 
Тема 5. Індивідуальна злочинна поведінка. 
Тема 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки. 
Тема 7. Загальні проблеми запобігання злочинності. 
Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю. 
Тема 9. Кримінологічна характеристика і попередження злочинності 
неповнолітніх. 
Тема 10. Кримінологічна характеристика і попередження жіночої злочинності. 
Тема 11. Кримінологічна характеристика і попередження рецидивної злочинності. 
Тема 12. Кримінологічна характеристика і попередження організованої 
злочинності. 
Тема 13. Кримінологічна характеристика і попередження економічної злочинності. 
Тема 14. Кримінологічна характеристика і попередження насильницьких злочинів. 
Тема 15. Кримінологічна характеристика і попередження корисливої злочинності. 
Тема 16. Кримінологічна характеристика і попередження необережних злочинів.  



Навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення 

Робоча програма 
Підручники, 

навчальні 
посібники 

Лекційний 
матеріал 

Методичні 
вказівки і 

завдання для 
самостійної 

роботи 

Методичні 
вказівки щодо 
підготовки до 

практичних 
занять 



Кадрове забезпечення 

Федоров Микола Петрович, 
кандидат юридичних наук, 

доцент, професор 
університету, професор 
кафедри кримінального 

права та процесу. 



Робіть Ваш вибір! 



Ми чекаємо на Вас! 


