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Навчальна дисципліна «Кримінологія» – одна з вибіркових дисциплін, 

вивчення якої забезпечує усвідомлення студентами теоретичних аспектів 

феномену злочинності як соціального явища, причин та умов, що його 

детермінують, особи злочинця і потерпілого, механізму злочинної поведінки, 

прогнозування злочинності та профілактичних заходів щодо неї. 

В кримінології розглядаються питання комплексного аналізу процесів та явищ, 

з якими пов’язано існування злочинності та розробка на цій підставі прогресивних 

форм і методів її попередження; виявлення і наукове вивчення причин та умов 

злочинності, аналіз тенденцій і закономірностей злочинності, її стану, рівня, 

характеру та структури; встановлення осіб, здатних в силу їх поведінки, скоювати 

злочини, їх вивчення з метою проведення щодо них профілактичних заходів; 

розробка та внесення пропозицій по удосконаленню діяльності правоохоронних 

органів; вивчення передового досвіду зарубіжних держав; розробка та внесення 

пропозицій по удосконаленню кримінального законодавства та інші.
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є злочинність, причини та умови, 

що її обумовлюють, особа злочинця, заходи запобігання злочинності.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування необхідної фахової 

спроможності правильного трактування актуальних питань кримінології, а також 

розв’язання конкретних завдань з певних кримінологічних проблем, пов’язаних зі 

злочинністю, її характеристиками, особою злочинця, із застосуванням 

статистичного методу, соціологічних методик дослідження тощо.

Вивчення навчальної дисципліни   передбачає, що кожний студент повинен 

продемонструвати наступні результати навчання: 

- демонструвати необхідні знання та розуміння сутності основ загальної теорії 

кримінології; 

- здійснювати аналіз кримінологічної ситуації на місцевому та регіональному 

рівнях; 

- визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, давати 

правову оцінку різним суспільним явищам, розвивати своє юридичне 

мислення; 

- здійснювати кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі 

злочинністю; 

-  знання і розуміння теорії кримінології ідентифікації та діагностики; 

-  аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності; 

- виявляти і аналізувати причини та умови злочинності, окремих її видів та 

конкретних злочинів; 

-   виявляти особливості особи злочинця по злочинах окремих видів; 

-  організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті 

й території. 

Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

6/14 

 
Змістовий модуль 1. Загальні положення кримінології. 
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Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

4/7 

Тема 1. Кримінологія як наука, її 
предмет. 

Засвоїти знання щодо поняття та змісту 
кримінології. Вміти знайти взаємозв’язок 
кримінології з практикою, з суспільними та 
юридичними науками. 

Питання,  ситуації 
для аналізу 

2/7 

Тема 2. Метод кримінології і 
методика кримінологічних 
досліджень. 

Знати філософські принципи і 
категорії, що характеризують методологію 
кримінології. Вміти застосовувати метод 
опитування у кримінології, його види, 
документальний метод, метод спостереження, 
його види, метод експертних оцінок, метод 
експерименту, його особливості у кримінології. 
Аналізувати здійснення кримінологічних 
досліджень для поліпшення практичної 
діяльності правоохоронних органів та інших 
суб’єктів профілактики. 

 

Питання, 
практичні 
завдання, тести. 

24/42 
Змістовий модуль 2. Кримінологічна характеристика окремих явищ та видів злочинності. 

 

4/7 

Тема 3. Феномен злочинності та її 
характеристики. 

 

Знати ознаки злочинності, виміри 
(показники) злочинності. Вміти визначати 
коефіцієнти злочинної інтенсивності та їх 
формули. Аналізувати негативне значення 
наявності латентної злочинності. Знати 
методику визначення ступеня латентності. 
Вміти охарактеризувати сучасну злочинність в 
Україні, її особливості. Аналізувати значення 
встановлення показників злочинності для 
практичної роботи правоохоронних органів та 
інших суб’єктів профілактики. 

 

Питання, 
ситуаційні 
завдання. 

4/7 

Тема  4. Індивідуальна злочинна 
поведінка. 

Знати поняття причин і умов 
конкретного злочину, суть механізму злочинної 
поведінки, мотивацію злочинної поведінки. 
Вміти розмежовувати різновиди процесу 
мотивації злочину, класифікацію мотивів 
конкретних злочинів, мотивацію і мотивування 
злочину, соціальне середовище і формування 
особи злочинця. Аналізувати вплив сім’ї на 
соціальне становлення особи, вплив на особу 
побутового оточення, вплив на формування 
особи недоліків у діяльності навчальних 
закладів, трудового колективу, шкідливий 
вплив деяких засобів масової інформації на 
становлення життєвих позицій особи, роль 
конкретної життєвої ситуації у вчиненні 
злочину, причини вчинення злочину.  

 

Питання, 
практичні 
завдання. 

4/7 

Тема  5. Віктимологія. 
 

Знати віктимологію як окремий 
напрям у кримінології. Вміти розмежовувати  
поняття і предмет віктимології. Аналізувати 
історію розвитку віктимології.  

Питання, 
практичні 
завдання/ситуації, 
тести. 
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Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

 
4/7 

Тема  6. Теоретичні основи 
запобігання злочинності. 

Знати поняття запобігання 
(профілактики) злочинам, його значення у 
протидії злочинності з боку суспільства. Знати 
види запобігання злочинам, Вміти визначати 
роль правоохоронних органів, інших суб’єктів 
профілактики щодо запобігання злочинам, 
об’єкти профілактики. Аналізувати цілі 
профілактичної діяльності, форми діяльності 
під час здійснення загальної та індивідуальної 
профілактики, методи індивідуальної 
профілактики, чинники, що забезпечують 
профілактичну діяльність.  

 

Питання, 
практичні 
завдання. 

 
4/7 

Тема  7. Кримінологічне 
прогнозування і планування. 

Знати поняття кримінологічного 
прогнозування. Вміти розмежовувати його 
види. Аналізувати методи кримінологічного 
прогнозування злочинності й індивідуальної 
злочинної поведінки, поняття кримінологічної 
характеристики і класифікації злочинів.  

Питання, практичні 
завдання. 

4/7 

Тема  8. Фонові явища, їх 
профілактика. 

Знати поняття фонових явищ, їх 
визначення. Аналізувати взаємозв’язок 
фонових явищ і злочинності. Вміти знаходити 
законодавче регулювання обігу в Україні 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів. Аналізувати заходи 
протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів і зловживанню ними. Знати шляхи 
запобігання наркоманії, організації, що 
покликані займатися цим питанням. 

Питання, 
практичні 
завдання. 

18/46 
Змістовий модуль 3. Профілактика злочинності. 

 

2/7 

Тема 9. Злочинність неповнолітніх і її 
профілактика. 

Знати поняття злочинності 
неповнолітніх, її структуру і динаміку. 
Аналізувати причини й умови вчинення 
злочинів неповнолітніми, негативний вплив 
сім’ї, недоліки у роботі навчальних закладів, 
шкідливий вплив мікросередовища як основні 
детермінанти злочинності неповнолітніх.  

Вміти застосовувати зарубіжний 
досвід боротьби зі злочинністю неповнолітніх.  

 

 
Питання, 
практичні 
завдання. 

2/7 

Тема 10. Рецидивна злочинність, її 
профілактика. 

Знати поняття рецидивної 
злочинності, її види. Вміти охарактеризувати 
рецидивну злочинність, визначити особливості 
особи рецидивіста, види рецидивістів. 
Аналізувати тенденції рецидивної злочинності, 
причини й умови рецидивної злочинності. 
Вміти здійснювати профілактику рецидивних 
злочинів.  

Питання, 
практичні 
завдання, тести. 
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Кількість 
годин 
(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

4/8 

Тема 11. Професійна й організована 
злочинність, її профілактика. 

Знати кримінологічну характеристику 
професійної та організованої злочинності. Вміти 
визначати поняття професійного злочинця, його 
основні ознаки, відмінність між поняттями 
професійного злочинця і злочинця-рецидивіста. 
Аналізувати категорії злочинців у сучасній 
професійній злочинності. Знати види злочинних 
формувань у професійній злочинності. Вміти 
аналізувати організовану злочинність як 
суспільне і кримінальне явище. Знати основні 
ознаки організованої злочинності, її відмінність 
від злочинності професійної.  

 

Реферати-
повідомлення, 
питання, тести, 
задачі. 

4/8 

Тема 12. Злочинність у сфері 
економіки, її профілактика. 

Знати поняття злочинів у сфері 
економіки і їх ознаки, класифікацію злочинів у 
сфері економіки, суспільну небезпеку цих 
злочинів. Знати злочини, що посягають на 
власність, злочинність у кредитно-фінансовій і 
банківській сферах, злочини у сфері енергетики, 
приватизації, аграрному секторі. Вміти 
визначати проблеми відпливу капіталів і 
відмивання грошей. Аналізувати тенденції 
злочинності у сфері економіки і підсумки 
боротьби з нею на сучасному етапі, причини й 
умови, що детермінують злочинність у сфері 
економіки, причини злочинності у сфері 
економіки, що зумовлені негативними 
чинниками соціально-економічного, 
організаційно-управлінського і нормативно-
правового характеру.  

Питання, тести, 
задачі. 

4/8 

Тема 13. Корупційна злочинність, її 
профілактика. 

Знати поняття корупційної діяльності. 
Вміти визначати стан з корупції у країні та її 
найхарактерніші прояви. Знати законодавчу 
базу боротьби з корупційною діяльністю. 
Аналізувати причини й умови, що сприяють 
корупційним проявам на сучасному етапі, 
основні напрями профілактики корупційних 
проявів правоохоронними органами та іншими 
суб’єктами профілактики, зарубіжний досвід 
боротьби із корупцією. 

 

Питання, 
практичні 
завдання. 

2/8 

Тема 14. Необережна злочинність, її 
профілактика. 

Знати кримінологічну характеристику 
необережних злочинів, їх кримінально-правові 
і кримінологічні особливості порівняно з 
умисними злочинами, причини та умови, що 
сприяють вчиненню необережних злочинів. 
Аналізувати особливості запобігання 
необережним злочинам на автотранспорті, 
зарубіжний досвід боротьби із цим видом 
злочинності. 

 

Питання, 
практичні 
завдання. 

Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів 
в усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  
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При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, 
ведення стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш 
детально на практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також 
закріплюються шляхом розв’язування практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою 
точку зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, 
публічно виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для 
розв’язування практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487.  
 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел.  

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг 
самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 
 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  
оцінювання навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом 
проведення контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль,  
- модульний контроль,  
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських 
занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до 
виконання конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання 
при поточному контролі є: 

- робота в малих групах, спільне опрацювання групою студентів окремих 
проблемних питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння 
навчального матеріалу; 
- презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень тощо; 
- дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487
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- кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес 
навчання до реальної практичної діяльності. 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 
закінчення логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з 
певного змістового модуля.  
 Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 
теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 
 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують 
самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 
окремо кожним студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, 
навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення 
програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це 
завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка 
виконується на основі знань, вмінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, 
семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст навчальної дисципліни в 
цілому. 
   

 ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  
та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 

 Модуль 
1(поточне 
опитування) 

Модуль 2(підс. 
мод.  контроль) 

Модуль 3 (ІНДЗ) Підсумкова оцінка 

Вагові 
коефіцієнти, % 

70 20 10 100 

Розрахунок 
оцінки в балах 

80 83 70 80 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах:  
 

    О= 80*0,7+83*0,2+70*0,1=80 

 
Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм 

академічної доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються 
Положенням про академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава 
Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені 
заняття та незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані 
згідно графіку консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 
на нижчу оцінку ( до 10 балів).  
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До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і 
отримати по кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про 
порядок ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені 
В’ячеслава Чорновола. 
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