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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр 

Освітня програма Право 

Спеціальність 081 Право 

Рік навчання, 

семестр 

4, 7 

Кількість 

кредитів 

4 

Лекції: 20 годин / 2 години 

Практичні 

заняття: 

22 години / 6 годин 

Самостійна 

робота: 

78 годин / 112 годин 

Курсова робота: так 

Форма навчання денна / заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

екзамен / екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Самороков Валентин Олександрович, старший викладач 

кафедри спеціальних юридичних дисциплін   

 

Вікіситет 

 

https://cutt.ly/uf9FXlG 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8128-0646 

Як комунікувати v.o.samorokov@nuwm.edu.ua 

тел. 097-513-74-51 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

Кримінологія – одна з важливих дисциплін для 

майбутніх юристів. Дослідження і оцінка злочинності, її 

змін, регіональних і соціально-групових відмінностей; 

mailto:v.o.samorokov@nuwm.edu.ua
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в т.ч. мета та 

цілі 

вивчення процесів детермінації і причинності відповідної 

злочинності; розробка рекомендацій з питань запобігання 

цьому явищу, а також методологія та методика 

кримінологічних досліджень важливі як для працівників 

правоохоронних органів, інших державних органів, так і 

для тих, хто займається питаннями кримінального права, 

криміналістики та кримінально-виконавчого права. Така 

пильна увага до цієї проблеми зумовлюється ще й тим, 

що сучасна епоха характеризується інтенсивним 

зростанням злочинності в більшості країн світу, зокрема і 

в Україні. 

Мета дисципліни – ознайомлення майбутніх юристів 

з головними положеннями та висновками кримінологічної 

теорії, вироблення навичок організації конкретних 

кримінологічних досліджень та розробки заходів 

попередження окремих видів злочинів. 

Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних 

положень даної дисципліни, яке сприятиме вивченню 

інших дисциплін, насамперед кримінально-правового 

циклу, у наступних семестрах. 

Використовуються такі методи викладання та 

технології: навчальна дискусія, проблемно-пошуковий, 

обговорення ситуації, тренінги, евристична бесіда, 

мініконференція, робота в малих групах та інші. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121 

 

Компетентності    ЗК2 – здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗК7 – здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

   ЗК8 – здатність бути критичним і самокритичним 

   ЗК9 – здатність працювати в команді 

   СК-8 – знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права 

Програмні 

результати 

навчання 

 

РН1 – визначати переконливість аргументів у процесі 

оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.  
РН2 – здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
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РН4 – формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми 

   РН5 – давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю 

   РН6 – оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему 

РН9–самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій 

   РН17 – працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

   РН22 – готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

   Взаємодія з людьми, вміння працювати в команді, 

грамотність, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, загальнокультурна грамотність, навички 

письмового і усного спілкування, уміння слухати і 

запитувати, формування власної думки та прийняття 

рішення, ініціативність та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

За вчасне та якісне виконання практичних та 

індивідуальних робіт, здобувач вищої освіти отримує 

такі обов’язкові бали: 

55 балів усні та письмові відповіді 

5 балів за індивідуально-дослідне завдання 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

Модульна складова оцінювання: 

Модульний контроль №1 20 балів 

Модульний контроль №2 20 балів  

Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів можуть 
зараховуватись  як підсумковий контроль 

Всього модульна складова оцінювання:40 

Разом:100 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові 

бали за: виконання рефератів, написання наукових тез за 

темою курсу. Тему дослідницької роботи можуть 

вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 

Додаткові бали студентам також можуть бути 
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зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 32 завдання різної складності: 

рівень 1 – 20 завдань по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 – 10 

завдань по 0,8 балів (8 балів), рівень 3 – 2 завдання по 1 

балу (2 бали). Всього – 20 балів. 

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

здобувачів вищої освіти, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Вивченню цієї дисципліни передує Кримінальне 

право, Кримінальний процес. 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні 

знання з таких дисциплін – «Кримінальне право», 

«Кримінальний процес». 

 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 

додатково отримати бали за виконання індивідуальних 

завдань дослідницького характеру, зокрема і до 

написання та опублікування наукових тез (статей) з 

тематики курсу. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача курсу («Торгівля людьми: 

кримінально-правовий аспект», «Відновне правосуддя 

щодо неповнолітніх» та інші). 

Інформаційні 

ресурси 

1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. 

Кримінологія: Курс лекцій. К.: МАУП, 2002. 296 с. 

2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. 

Кримінологія. Альбом схем (Загальна і Особлива 

частини): Навч. пос. К.: НАВСУ, 2000. 

3. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. 

Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. 

К., 2000.  

4. Закалюк А.П. Курс сучасної української 

кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 1. 

Теоретичні засади та історія української 

кримінологічної науки. К.: Ін Юре, 2007. 424 с. 

5. Закалюк А.П. Курс сучасної української 

кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. 

Кримінологічна характеристика та запобігання 

вчинення окремих видів злочинів. К.: Ін Юре, 2007. 705 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право здобувача вищої освіти на 

повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 

на курсі. 

     Перездача модульних контролів  здійснюється 

згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці 

MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 

контролю чи підсумкового контролю, здобувач вищої 

освіти позбавляється подальшого права складати 

матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань 

здобувачу знижується оцінка у відповідності до 

ступеня порушення академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності 

(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 

честі студентів, документи Національного 

агентства стосовно доброчесності) наведені на 

сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

      Здобувачу вищої освіти не дозволяється 

пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 

довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то 

здобувачу не потрібно відпрацьовувати пропущене 

заняття. 

Здобувач вищої освіти має право оформити 

індивідуальний графік навчання згідно відповідного 

положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на 

перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/ 

neformalna-osvita. 

Також здобувачі вищої освіти можуть 

самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/%20neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/%20neformalna-osvita
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edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 

матеріал для перезарахування результатів 

навчання.При цьому важливо, щоб знання та 

навички, що формуються під час проходження 

певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 

очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово здобувачі вищої освіти 

заохочуються пройти он-лайн опитування стосовно 

якості викладання та навчання викладачем цього 

курсу та стосовно якості освітнього процесу в 

НУВГП. 

     За результатами анкетування здобувачів вищої 

освіти викладачі можуть покращити якість навчання 

та викладання за цією та іншими дисциплінами. 

     Результати опитування здобувачам вищої освіти 

надсилають обов’язково. 

     Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*     За ініціативою викладача зміст цього курсу 

оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 

законодавстві України, наукових досягнень у галузі 

риторики. 

   Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись 

до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 

викладачу стосовно сучасних змін у галузі юридичної 

риторики. За таку ініціативу здобувачі вищої освіти 

можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  http://nuwm. 

edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju.   У випадку навчання 

таких категорій здобувачів освітній процес цього 

курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі  

потреби здобувача.    Викладач та інші здобувачі цієї 

освітньої програми максимально сприятимуть 

організації навчання для осіб з інвалідністю та 

особливими освітніми потребами. 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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Практики, 

представники 

бізнесу, фахівці, 

залучені до 

викладання 

   До викладання курсу долучені діючі адвокати, 

представники правоохоронних органів. 

Інтернаціоналізація Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/50

6-v-dopomohu-avtoram 

База періодичних видань:https://www.scimagoir.com/ 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 20 год Прак. 22 год Самостійна робота 78 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Опрацювати надані кейси  

Методи та технології навчання Мінілекції, презентації, тренінги, обговорення, навчальна дискусія 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура бібліотечні фонди, комп’ютери, 

комп’ютерні системи та мережі. 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Опрацювати надані кейси і підготувати навчальний кейс  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
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За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 5 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН1, РН 2, РН4, РН5, РН6), модуль 1 - 20 

балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН9 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 15 балів 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання професійного 

середовища, евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, програмне 

забезпечення 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН22 

Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс   

Методи та технології навчання Мініконференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН9, РН17, РН22), модуль 2- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Поняття,предмет та система кримінології 

Результати 

навчання 

 

РН1 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін Юре, 

2008. 317 с. 
Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
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Підручник - Харків. 2009 ,с.286 
8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода А.В., 

2006. 261 с 

Опис теми Поняття кримінології. Предмет дисципліни кримінологія. Система кримінології 

Тема 2. Поняття та загальна характеристика злочинності 
Результати 

навчання 

 

РН2 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курссучасноїукраїнськоїкримінології: 

теоріяіпрактика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін 
Юре, 2008. 317 с. 

Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 

Підручник - Харків. 2009 ,с.286 
8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода А.В., 

2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Поняття злочинності. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та природи злочинності. 

Характеристика основних ознак злочинності.Основні якісно-кількісні показники злочинності: рівень, 

структура, динаміка злочинності. Поняття та види латентної злочинності. Суспільна небезпека та 

«ціна» злочинності: зміст та співвідношення понять.Тенденції розвитку злочинності в Україні в 

сучасний період 

Тема 3. Причини та умови злочинності 

Результати 

навчання 

 

РН4 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курс сучасної української кримінології: теорія 

і практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін 
Юре, 2008. 317 с. 

Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 

Підручник - Харків. 2009 ,с.286 
8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода 

А.В., 2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Вчення про детермінізм як сукупність та взаємодію явищ, процесів. Відмінність причинного зв’язку 

від інших видів зв’язку. Методологічна база вивчення причинності в кримінології. Системний підхід 

до дослідження причин та умов злочинності. Класифікація причин та умов злочинності. Визначення 

критеріїв класифікації причин та умов злочинності. Причини та умови злочинності в Україні на 

сучасному етапі. Загострення економічної та соціальної ситуації. Політична нестабільність. Майнове 

та соціальне розшарування суспільства в умовах ринкової економіки як криміногенні детермінанти 

Тема 4. Особистість злочинця 

Результати 

навчання 

 

РН5 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін Юре, 
2008. 317 с. 

Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 

Підручник - Харків. 2009 ,с.286 
8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода 

А.В., 2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Поняття особи злочинця. Співвідношення понять особа та особистість злочинця, особа злочинця та 

суб’єкт злочину. Поняття та зміст структуризації особи злочинця в кримінології. Принципи щодо 

структуризації особи злочинця. Основні складові типової моделі структури особи злочинця в 

кримінології. Поняття типології злочинців та її відмінність від класифікації. Типи злочинців за 

мотиваційною сферою.Типи злочинців за соціальною спрямованістю особи (співвідношенням 

негативної та позитивної спрямованості). Типи злочинців за глибиною та стійкістю анти соціальності 

особи 

Тема 5. Причини та умови конкретного злочину 
Результати 

навчання 

 

РН6 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін Юре, 

2008. 317 с. 
Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 

Підручник - Харків. 2009 ,с.286 

8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода 

А.В., 2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Поняття причин та умов конкретного злочину. Механізм злочинної поведінки: поняття та основні 

структурні частини. Умови формування криміногенної спрямованості особистості та їх роль у 

вчиненні злочину. Поняття та роль конкретної життєвої ситуації у формуванні мотиву і мети злочину 

та реалізації рішення вчинити злочин. Віктимологічний аспект злочинної поведінки. Віктимність як 

сукупність властивостей потерпілого. Роль віктимної поведінки у механізмі злочинної поведінки. 

Види віктимної поведінки. Класифікація потерпілих. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
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Тема 6. Протидія злочинності 
Результати 
навчання 

 

РН9 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін Юре, 

2008. 317 с. 
Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 

Підручник - Харків. 2009 ,с.286 
Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 
О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода А.В., 
2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Поняття протидії злочинності. Співвідношення понять «протидія злочинності», «попередження 

злочинів», «профілактика злочинів», «запобігання злочинності», «припинення злочинів», «боротьба зі 

злочинністю». Мета, завдання та рівні протидії злочинності. Загальна характеристика системи 

суб’єктів протидії злочинності. Види суб’єктів протидії злочинності: загальні та спеціальні суб’єкти. 

Правоохоронні органи в системі суб’єктів протидії злочинності. Класифікація суб’єктів за характером 

провідної функції, виконуваної ними у сфері протидії злочинності. 

Тема 7.Організована злочинність 
Результати 

навчання 

 

РН9 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курссучасноїукраїнськоїкримінології: 
теоріяіпрактика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін 

Юре, 2008. 317 с. 

Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 
Підручник - Харків. 2009 ,с.286 

Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода А.В., 
2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Кримінологічна характеристика організованих злочинних угрупувань та злочинів, вчинених 

організованими злочинними угрупуваннями. Структура організованої злочинності. Кримiнологiчна 

характеристика організованої злочинності (стан, рівень, структура, характер, географія ) 

Тема 8. Економічна злочинність 
Результати 

навчання 

 

РН9, РН17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
ЗакалюкА.П. Курссучасноїукраїнськоїкримінології: 
теоріяіпрактика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. К.: Ін 

Юре, 2008. 317 с. 

Голіна В.В.Кримінологія:Загальна та Особлива частини. 
Підручник - Харків. 2009 ,с.286 

Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, 

О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. К.: Вид-во Паливода А.В., 
2006. 261 с 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Поняття та ознаки економічної злочинності. Кримінологічна характеристика та класифікація злочинів 

економічної спрямованості (стан, рівень, структура, динаміка, характер), соціально-демографічні, 

рольові, морально-психологічні та кримінально-правові ознаки, що характеризують особу 

економічного злочинця, галузевий характер економічної злочинності, специфіка економічних злочинів 

в секторі транспорту (поняття, ознаки та суспільна небезпека). Загальні та галузеві детермінанти 

економічних злочинів в Україні. Основні напрямки запобігання злочинам у сфері економіки. 

Пріоритетні напрямки попередження економічних злочинів у транспортній галузі 

Тема 9. Насильницька злочинність 
Результати 

навчання 

 

РН22 

Кількість 

годин: 
лекції – 1 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 

744 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

Опис теми Поняття та ознаки насильницьких злочинів, види насильства, кримінологічна класифікація 

насильницьких злочинів та осіб, які їх вчинили. Детермінанти сімейно-побутових, ситуативних 

насильницьких злочинів, патологічних та насильницьких злочинів, які завчасно плануються. Основні 

напрями та заходи реалізації попередження насильницьких злочинів. 

Тема 10. Рецидивна та професійна злочинність 
Результати 

навчання 

 

РН22 

Кількість 

годин: 
лекції – 1 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; 

за заг. ред. В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 

744 с. 

Репецький В. М., Лисик В. М. Міжнародне гуманітарне право: 

Підручник. К.: Знання, 2007. 467 с. 

Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=121 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=121
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теорія і практика : монографія. Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 

301 с 

Опис теми Кримінологічна характеристика та основні тенденції рецидивної злочинності. Кримінологічна 

характеристика осіб, які неодноразово та систематично вчиняють злочини, причини та умови 

рецидивної злочинності. Недоліки діяльності правоохоронних органів щодо протидії рецидивній 

злочинності. Основні напрямки та заходи попередження рецидивної злочинності. 

Тема 11.Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності 

неповнолітніх 
Результати 
навчання 

 

РН17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

прак. - 2 

Література: 
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. О., 2018. 762 с. 
Міжнародне публічне право : підручник : у 3 т. / В. Ф. Антипенко, 

Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.; за заг. ред. 

В.Ф. Антипенка.  К. : НАУ, 2012. Т. 2. 348 с 
Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право : підручник. О., 2018. 744 с. 

Щипцов О.О. Вплив державної морської політики України на 

імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки 

торговельного мореплавства : монографія. О. : Фенікс, 2012. 223 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua

/course/view.php?id=121 

Опис теми Поняття злочинності неповнолітніх, їхня кримінологічна характеристика (стан, рівень, структура,, 

динаміка, характер, географія). Особливості злочинів, вчинених цією категорією осіб. Класифікація 

неповнолітніх злочинів. Злочинність неповнолітніх осіб із психічними аномаліями. Причини та умови 

злочинності неповнолітніх. Несприятливі фактори сімейного, навчального та виробничого виховання. 

Основні напрямки попередження злочинності неповнолітніх. Система державних органів, громадських 

формувань, трудових колективів., що беруть участь у профілактиці злочинності серед неповнолітніх. 
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