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ВСТУП 
Кримінологія є нормативною дисципліною обов’язковою для 

вивчення в рамках підготовки за спеціальністю  081 Право. 
Дисципліна покликана сформувати у студентів систему теоретичних 
знань про те, що є злочинність, яка  її сутність, які закономірності. 
Дуже актуальними являються проблеми природи злочинності: в чому 
її джерела та які перспективи розвитку. Предметом вивчення 
навчальної дисципліни є злочинність, причини та умови, що її 
обумовлюють; особа злочинця, заходи запобігання злочинності. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Кримінальне право», 
«Кримінальний процес». Цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури і нормативних актів, активної роботи на 
лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 
поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Навчальна дисципліна «Кримінологія» — одна з базових 
дисциплін, опанування якої необхідне для виконання на високому 
рівні молодими спеціалістами-юристами завдань правової діяльності. 

У робочій програмі розглядається злочинність як соціальне 
явище, причини та умови, що його детермінують, вчення про особу 
злочинця і потерпілого, механізм злочинної поведінки, теоретичні 
основи запобігання (профілактики) злочинам, прогнозування 
злочинності. Особлива частина кримінології присвячена 
профілактичній діяльності у суспільстві щодо фонових явищ 
(наркоманія, алкоголізм тощо), злочинності неповнолітніх, 
професійної та організованої злочинності, злочинності у сферах 
економіки, службової діяльності (корупційна злочинність) тощо 

Ключові слова: злочинність, особа злочинця, причини і умови 
злочинності. 

 
Abstract 

The educational discipline "Criminology" is one of the basic 
disciplines, the mastery of which is necessary for the high-level execution 
of the tasks of legal activity by young lawyers. The program deals with 
crime as a social phenomenon, the causes and conditions that determine it, 
the doctrine of the identity of the offender and the victim, the mechanism of 
criminal behavior, the theoretical basis for the prevention (prevention) of 
crime, prediction of crime. A special part of criminology is devoted to 
preventive activities in society regarding background phenomena (drug 
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addiction, alcoholism, etc.), juvenile delinquency, professional and 
organized crime, crime in the spheres of economy, official activity 
(corruption crime), etc.  

Key words: crime, person of the offender, causes and conditions of 
crime.  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
– 4 

Галузь знань 08 
«Право» 

Нормативна 

Спеціальність 
081 «Право» 

 
Модулів – 1 

 
 
 
 
 
 
 

Рік 
підготовки: 
4 курс 
 

Рік підготовки: 
4 курс 

 
Змістових модулів 
– 1 

 

 
Семестр: 6-
ий 

 
Семестр: 6-ий,  

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

Лекції – 22 
год. 
 

Лекції – 2 год. 
 

 
Загальна кількість 
годин – 120 год. 
 

Практичні – 
20 год. 
 

Практичні – 6 
год. 
 

 
Тижневих 

годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 

роботи студента – 
5 

 

 
Перший 

(бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

 
Лабораторні - -год. 

 
Самостійна 
робота –78 
год. 

Самостійна 
робота – 112 
год. 

 
Індивідуальні - - год. 
 

Вид контролю - іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91%  
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. 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. 

2.2. Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних положень 
даної дисципліни яке сприятиме вивченню інших дисциплін, 
насамперед кримінально-правового циклу, у наступних семестрах: 

- забезпечення ознайомлення з новітніми науковими та 
практичними досягненнями у сфері боротьби зі злочинністю і 
окремими її видами;  

- вироблення навичок та вмінь комплексного аналізу локальної 
кримінальної ситуації, прогнозуванням та програмуванням боротьби з 
окремими видами злочинів, у тому числі й із організованою 
злочинністю. 

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен:  

знати: 

- сутність і природу злочинності, характерні особливості та 
тенденції розвитку злочинності в сучасній Україні; 

- причини злочинності, окремих її видів і конкретних злочинів; 
- специфічні риси особистості злочинця; 
-  основні засади протидії злочинності; 
-  діючі в Україні програми протидії злочинності. 
вміти: 

- аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності; 
- виявляти і аналізувати причини та умови злочинності, окремих її 

видів та конкретних злочинів; 
- виявляти особливості особистості злочинця по злочинах окремих 

видів; 
- організовувати і проводити кримінологічні дослідження на 

окремому об'єкті й території. 
 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття, предмет та система кримінології. 
1. Поняття кримінології. 
2. Предмет дисципліни кримінологія. 
3. Система кримінології. 
 
Тема 2. Поняття та загальна характеристика злочинності. 
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1. Поняття злочинності.  
2. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та 

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

структура, динаміка злочинності.  
5. Поняття та види латентної злочинності.  
6. Суспільна небезпека та «ціна» злочинності: зміст та 

співвідношення понять. 
7. Тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасний період 
 
Тема 3.  Причини та умови злочинності 
1.Вчення про детермінізм як сукупність та взаємодію явищ, 

процесів. Відмінність причинного зв’язку від інших видів зв’язку . 
2.Методологічна база вивчення причинності в кримінології.  
3.Системний підхід до дослідження причин та умов 

злочинності.  
4.Класифікація причин та умов злочинності. Визначення 

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

Загострення економічної та соціальної ситуації. 
6. Політична нестабільність. Майнове та соціальне 

розшарування суспільства в умовах ринкової економіки як 
криміногенні детермінанти.  

 
Тема 4. Особистість злочинця 
1.Поняття особи злочинця. 
2.Співвідношення понять особа та особистість злочинця, особа 

злочинця та суб’єкт злочину, 3. Поняття та зміст структуризації особи 
злочинця в кримінології. 

4. Принципи щодо структуризації особи злочинця,  
5.Основні складові типової моделі структури особи злочинця в 

кримінології,  
6.Поняття типології злочинців та її відмінність від 

класифікації,  
7.Типи злочинців за мотиваційною сферою,  
8.Типи злочинців за соціальною спрямованістю особи 

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

особи. 
 
Тема 5. Причини та умови конкретного злочину. 
1.Поняття причин та умов конкретного злочину.  
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2.Механізм злочинної поведінки: поняття та основні 
структурні частини  

3.Умови формування криміногенної спрямованості 
особистості та їх роль у вчиненні злочину.  

4.Поняття та роль конкретної життєвої ситуації у формуванні 
мотиву і мети злочину та реалізації рішення вчинити злочин.  

5.Віктимологічний аспект злочинної поведінки. Віктимність 
як сукупність властивостей потерпілого.  

6.Роль віктимної поведінки у механізмі злочинної поведінки. 
Види віктимної поведінки. Класифікація потерпілих. 

 
Тема 6. Протидія злочинності 
1. Поняття протидії злочинності. Співвідношення понять 

«протидія злочинності», «попередження злочинів», «профілактика 
злочинів», «запобігання злочинності», «припинення злочинів», 
«боротьба зі злочинністю». 

2.Мета, завдання та рівні протидії злочинності.  
3.Загальна характеристика системи суб’єктів протидії 

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

суб’єкти.  
5.Правоохоронні органи в системі суб’єктів протидії 

злочинності.  
6.Класифікація суб’єктів за характером провідної функції, 

виконуваної ними у сфері протидії злочинності. 
 
Тема 7. Організована злочинність 
1.Кримінологічна характеристика організованих злочинних 

угрупувань та злочинів, вчинених організованими злочинними 
угрупуваннями. 

2.Структура органiзованої злочинностi,  
3.Кримiнологiчна характеристика органiзованої злочинностi 

(стан, рiвень, структура, характер, географiя ),  
 
Тема 8. Економічна злочинність 
1. Поняття та ознаки економічної злочинності. 
2. 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).  
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3. Загальні та галузеві детермінанти економічних злочинів в 
Україні. 

4. Основні напрямки запобігання злочинам у сфері економіки,  
5. Пріоритетні напрямки попередження економічних злочинів 

у транспортній галузі. 
 
Тема 9. Насильницька злочинність 
1.Поняття та ознаки насильницьких злочинів, види насильства, 

кримінологічна класифікація насильницьких злочинів та осiб, якi їх 
вчинили,  

2.Детермінанти сімейно-побутових, ситуативних 
насильницьких злочинів, патологічних та насильницьких злочинів, які 
завчасно плануються,  

3.Основні напрями та заходи реалізації попередження 
насильницьких злочинів. 

 
Тема 10. Рецидивна та професійна злочинність 
1. Кримінологічна характеристика та основні тенденції 

рецидивної злочинності. 
2. Кримінологічна характеристика осіб, які неодноразово та 

систематично вчиняють злочини, причини та умови рецидивної 
злочинності,  

3. Недоліки діяльності правоохоронних органів щодо протидії 
рецидивній злочинності,  

4. Основні напрямки та заходи попередження рецидивної 
злочинності. 

 
Тема 11. Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності неповнолітніх  
1. Поняття злочинності неповнолітніх, їхня кримінологічна 

характеристика (стан, рівень, структура, динаміка, характер, 
географія). Особливості злочинів, вчинених цією категорією осіб.  

2. Класифікація неповнолітніх злочинців. Злочинність 
неповнолітніх осіб із психічними аномаліями.  

3. Причини та умови злочинності неповнолітніх. Несприятливі 
фактори сімейного, навчального та виробничого виховання.  

4. Основні напрями попередження злочинності неповнолітніх. 
Система державних органів, громадських формувань, трудових 
колективів, що беруть участь у профілактиці злочинності серед 
неповнолітніх.  

 
11. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Поняття, 
предмет та система 
кримінології 

12 2 2   8 14 2 1   11 

Тема 2. Поняття та 
загальна 
характеристика 
злочинності. 

11 2 2   7 1  1   11 

Тема 3.  Причини 
та умови 
злочинності 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 4. 
Особистість 
злочинця 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 5. Причини та 
умови конкретного 
злочину. 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 6. Протидія 
злочинності 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 7. 
Організована 
злочинність 

11 2 2   7 10     10 

Тема 8. 
Економічна 
злочинність 

11 2 2   7 10     10 

Тема 9. 
Насильницька 
злочинність 

11 2 2   7 10     10 
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Тема 10. 
Рецидивна та 
професійна 
злочинність 

11 2 1   7 10     10 

Тема 11. 
Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
злочинності 
неповнолітніх  

11 2 1   7 10     10 

Разом змістовий 
модуль 1. 

120 22 20   78 120 2 8   112 

 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Поняття, предмет та система кримінології 2 1 
2. Тема 2. Поняття та загальна характеристика 

злочинності. 
2 1 

3. Тема 3.  Причини та умови злочинності 2 1 
4. Тема 4. Особистість злочинця 2 1 
5. Тема 5. Причини та умови конкретного злочину. 2 1 
6. Тема 6. Протидія злочинності 2 1 
7. Тема 7. Організована злочинність 2  
8. Тема 8. Економічна злочинність 2  
9. Тема 9. Насильницька злочинність 2  
10. Тема 10. Рецидивна та професійна злочинність 1  
11. Тема 11. Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинності неповнолітніх  
1  

 Всього 20 6 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Поняття, предмет та система кримінології 8 11 

2. Тема 2. Поняття та загальна характеристика 7 11 
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злочинності. 
3. Тема 3.  Причини та умови злочинності 7 10 
4. Тема 4. Особистість злочинця 7 10 
5. Тема 5. Причини та умови конкретного злочину. 7 10 
6. Тема 6. Протидія злочинності 7 10 

7. Тема 7. Організована злочинність 7 10 
8. Тема 8. Економічна злочинність 7 10 
9. Тема 9. Насильницька злочинність 7 10 
10. Тема 10. Рецидивна та професійна злочинність 7 10 
11. Тема 11. Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинності неповнолітніх 
7 10 

 Всього 78 112 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Кримінологія» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни 
і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, 
складання іспит.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
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40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль № 1 Всь
ого 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
60 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6  

40 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 
90-100 відмінно 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 
0-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів напряму 
підготовки 6.030401 «Правознавство» денної форми навчання 
[Електронний ресурс] / Самороков В.О. – Рівне: НУВГП, 2014 – 45 с. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2558/1/06-15-28.pdf 
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10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 
1. Джужа О. М. Віктимологічні засади боротьби зі 

злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України : 
навч. посіб. / О. М. Джужа, ред. В. В. Коваленко, О. Г. Колб та ін.; 
МОН України, КНУВС, ун-т сучасних знань. – Хмельницький : Хм. 
ЦНП, 2012. – 171 с. 

2. Новик, В. А.  Кримінологія [Текст] : метод. матеріали 
та навч. програма курсу / В. А. Новик, І. Г. Криворучко ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Полісся, 2014. - 352 с. 

3. Кримінологія [Текст] : підручник / [Голіна В. В. та ін.] 
; за ред. проф. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 439 с.  

4. Якимова, С. В.  Кримінологія (загальна та особлива 
частина) [Текст] : підручник / С. В. Якимова, Н. Є. Маковецька. - 
Хмельницький : [б. в.], 2014. - 441 с.  

5. Кримінологія : навч. посіб. / О. М. Джужа, В. В. 
Василевич, О. Г. Колб, Н. В. Кулакова, Ю, О. Левченко, С. А. Мозоль, 
С. С. Чернявський, Т. А. Третьякова, Ю. Ф. Іванов, Г. С. Поліщук. – К. 
: Атіка, 2010. – 311 с. 

6. Кримінологія: питання та відповіді [Текст] : [навч. 
посіб.] / [Авдєєв О. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. 
Литвинова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Золота миля, 
2015. - 323 с. 
Перелигіна Р.В.  Кримінологія насильства осіб жіночої статі [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Перелигіна Раїса 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 
Корецького. - Київ, 2015. - 20 с. 

7. Кримінологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. 
Дрьомін та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ін-т прокуратури та 
слідства, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права. - Одеса : Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.", 2015. - 143 с.  

8. Орловська, Н. А.  Кримінологія [Текст] : навч.-метод. 
посіб. / Н. А. Орловська ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Каф. кримін. права, 
процесу та криміналістики. - Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2015. - 
123 с.  

9. Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, 
перспективи [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-
річчю каф. кримінології та кримін.-викон. права (Харків, 9 груд. 2016 
р.) / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Каф. кримінології та кримін.-викон. права. - Харків : Право, 
2016. - 235 с. 
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Допоміжна: 
1. Конституція України // Відомості Верховної ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.  
3. Кримінально-процесуальний кодекс України // 

Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – 
Ст. 88  

4. Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я : затв. постан. КМ 
України від 13 травня 2013 р. №333 // Офіційний вісник України. – 
2013. – № 37. – Ст. 1303. 

5.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів : постан. КМ України від 05 
грудня 2012 р. №1129 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – 
Ст. 3778 
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сільській місцевості / Т. І. Шевчук // Держава та регіони. Сер. : Право. 
- 2013. - № 1. - С. 189-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJR 
N/drp_2013_1_41 

2. Берест Г. С.  Організована злочинність і 
тероризм [Електронний ресурс] / Г. С. Берест // Боротьба з 
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2008. - 
Вип. 18. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/boz_2008_18_3 

3.Бутузов В. М.  Організована та комп’ютерна злочинність: 
тенденції, проблеми, шляхи вирішення [Електронний ресурс] / В. М. 
Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і 
практика). - 2009. - Вип. 20. - С. 243-252. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2009_20_28 

4. Бусол О.  Корупційна злочинність та організована 
корупційна злочинність: поняття та проблеми 
співвідношення [Електронний ресурс] / О. Бусол // Юридичний вісник. 
- 2014. - № 5. - С. 121-126. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_5_24 

5. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад 
правових наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Харків: 
Право, 1997. - Виходить щорічно. – Режим доступу: http://ivpz.org/zb-
rnik-naukovich-prats-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


