
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 
2. Назва: Кримінологія 
3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6.Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Самороков 

Валентин Олександрович, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• формування у юристів знань та навичок щодо вивчення злочинності як 

складного соціально-правового явища;  

• об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають на рівень, структуру, 

динаміку, характер злочинності, її регіональні особливості; закономірностей деяких видів 

злочинності для визначення способів боротьби з ними;  

• особи злочинця, дослідження механізму вчинення конкретного злочину;  

• можливостей усунення чи нейтралізації явищ, які спричиняють антисоціальну 

злочинну поведінку;  

• особи потерпілого від злочинів, взаємозв'язку між жертвою та злочинцем;  

• заходів протидії злочинності, правове регулювання профілактичної діяльності. 

10.Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Організація 

судових і правоохоронних органів», «Криміналістика», «Кримінальний процес», 

«Кримінальне право». 

12.Зміст курсу: Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, 

показники та сучасний стан в Україні та світі. Детермінація злочинності. Кримінологічні 

теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні. Кримінологічна 

характеристика осіб, які вчинили злочини. Індивідуальна злочинна поведінка, причини та 

її механізм. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності Концепції протидії 

злочинності. Вивчення та протидія корисливій злочинності. Вивчення та протидія 

насильницькій злочинності. Вивчення та протидія рецидивній, професійній та 

організованій злочинності. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх. Вивчення та 

протидія злочинності жінок. Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків. 

Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності. 

13.Рекомендовані навчальні видання:  
1. Антипенко В.Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму: 

монографія. О. : Фенікс, 2011. 321 с. 

2. Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: навч. посібник для 

вузів: рекомендовано МОН України. К. : ЦУЛ, 2007. 

3. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник для підготовки до іспитів. Київ. нац. ун-т 

внутр. справ. 2-ге вид. К. : Вид. Паливода А. В., 2011. 164 с.  

4. Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підручник / за ред. В. В. Голіни ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 2-ге вид., переробл. і доповн. Х. : Право, 2009. 

5. Кримінологія: навч. посібник / О. М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Колб [та ін.]; за 

заг. ред. докт. юрид наук, проф. О. М. Джужі. К.: Атіка, 2010. 312 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 
2. Title: Criminology  

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Samorokov 

Valentin Aleksandrovich, associate professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• formation of knowledge and skills of lawyers in the study of crime as a complex social 

and legal phenomenon; objective and subjective factors that influence the level, structure, 

dynamics, nature of crime, its regional features; patterns of some types of crime to determine 

ways to combat them;  

• person of the offender, investigation of the mechanism of committing a particular crime; 

•  the possibilities of eliminating or neutralizing phenomena that lead to anti-social 

criminal behavior;  

• the person victim of crime, the relationship between the victim and the offender; 

measures to combat crime, legal regulation of preventive activities. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Organization of judicial 

and law enforcement agencies; Criminalistics, Criminal proceedings, Criminal law. 

12.Course contents: Introduction to criminology. Crime: Concept, Characteristics, 

Indicators and the Current State in Ukraine and the World. Determination of crime. 

Criminological theory of crime explanation. Modern factors of crime in Ukraine. Criminological 

characteristics of persons who committed crimes. Individual criminal behavior, reasons and its 

mechanism. Forecasting and Planning in the Prevention of the Concept of Counteracting Crime. 

Study and counteraction of mercenary crime. Study and counteraction to violent crime. Study 

and counteraction to recurrent, professional and organized crime. Study and counteract juvenile 

delinquency. Study and Counteracting Women's Crime. Study and counteraction to crime in the 

field of drug trafficking. Study and counteraction to penitentiary crime. 

13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Антипенко В.Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму: 

монографія. О. : Фенікс, 2011. 321 с. 

7. Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: навч. посібник для 

вузів: рекомендовано МОН України. К. : ЦУЛ, 2007. 

8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник для підготовки до іспитів. Київ. нац. ун-т 

внутр. справ. 2-ге вид. К. : Вид. Паливода А. В., 2011. 164 с.  

9. Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підручник / за ред. В. В. Голіни ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 2-ге вид., переробл. і доповн. Х. : Право, 2009. 

10. Кримінологія: навч. посібник / О. М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Колб [та ін.]; 

за заг. ред. докт. юрид наук, проф. О. М. Джужі. К.: Атіка, 2010. 312 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test oral at the end of the 7
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


