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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Кримінологічна профілактика 

правопорушень» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і 

оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженнями 

№ 071/роз від 10.07.2019 р., № 88/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі правоохоронна діяльність. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань щодо різних аспектів 

функціонування системи профілактики злочинності, що пов'язане як з вирішенням загальних 

завдань соціального розвитку, так і спеціалізованих завдань у сфері профілактики окремих 

видів злочинів і негативних соціальних явищ.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є забезпечення ознайомлення з новітніми 

науковими та практичними досягненнями у сфері профілактики правопорушенням; вироблення 

навичок та вмінь комплексного аналізу локальної кримінальної ситуації, прогнозуванням та 

програмуванням боротьби з правопорушеннями. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність приймати обґрунтовані рішення;  

- здатність працювати в команді; 

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Навчальна дисципліна «Кримінологічна профілактика правопорушень» є базовою для 

вивчення навчальних дисциплін: «Кримінальна психологія», «Адвокатська техніка», 

«Порівняльне кримінальне право».  

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  

 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Кримінологічна профілактика правопорушень», який є 

логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої 

передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 

Модуль 1. Кримінологічна профілактика правопорушень. 

 

Тема 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності 

 

Поняття та предмет профілактики злочинів. Мета, завдання, функції та принципи 

профілактики злочинів. Рівні, види, методи і форми профілактичної діяльності. Правове 

регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності органів внутрішніх 

справ. Зарубіжний досвід профілактичної діяльності правоохоронних органів. 

          

Тема 2. Об’єкти профілактичної діяльності 

 

Злочинність як об’єкт профілактики. Причини та умови злочинності як об’єкт 

профілактики. Особа злочинця та його жертва як об’єкт профілактики. 
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         Тема 3. Суб’єкти профілактичної діяльності 

 

Поняття та типологія суб’єктів профілактичної діяльності. Органи державної влади і 

місцевого самоврядування як суб’єкти профілактичної діяльності. Правоохоронні органи як 

суб’єкти профілактичної діяльності. Профілактична функція суду та органів юстиції. 

         

 Тема 4. Віктимологічна профілактика як складова частина системи профілактики 

 

Поняття, цілі та завдання віктимологічної профілактики. Рівні та принципи 

віктимологічної профілактики. Заходи віктимологічної профілактики. Форми і методи 

віктимологічної профілактики злочинів, що здійснюється органами внутрішніх справ. Розвиток 

віктимологічного потенціалу запобігання криміногенній віктимності соціальних груп у 

законодавстві України. 

  

Тема 5. Інформаційне забезпечення та програмування профілактики злочинності. 

 

Поняття інформаційного забезпечення профілактики злочинності. Поняття та методологія 

прогнозування злочинності. Програмування як передумова ефективної профілактичної 

діяльності. 

 

Тема 6. Профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми 

 

Рівень, структура, динаміка злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Причини та умови 

злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Заходи профілактики злочинів, що вчиняються 

неповнолітніми. Роль ОВС у профілактиці злочинів, що вчиняються неповнолітніми.  

 

Тема 7. Профілактика насильницьких злочинів 

 

Рівень, структура, динаміка насильницьких злочинів. Причини та умови насильницьких 

злочинів. Заходи профілактики насильницьких злочинів. Роль ОВС у профілактиці 

насильницьких злочинів.  

 

Тема 8. Профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю 

 

Поняття негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю. Причини та умови 

негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю. Заходи профілактики негативних 

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю. Роль ОВС у профілактиці негативних соціальних 

явищ, які пов’язані зі злочинністю. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
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о
г
о
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ек

ц
ії
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к

т
. 
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я
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С
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С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Кримінологічна профілактика правопорушень.» 
1.1 

Профілактика злочинів як основа 

запобігання злочинності 

2 семестр 1 семестр 

13 2 
2 

2 
7 5 – – 5 

1.2 
Об’єкти профілактичної діяльності 13 2 

2 

2 
7 10 2 – 8 

1.3 
Суб’єкти профілактичної діяльності 13 2 

2 

2 
7 5 – – 5 

1.4 Віктимологічна профілактика як складова 

частина системи профілактики 
13 2 

2 

2 
7 5 – – 5 

1.5 Інформаційне забезпечення та 

програмування профілактики злочинності. 
13 2 

2 

2 
7 5 – – 5 

 

1.6 
Профілактика злочинів, що вчиняються 

неповнолітніми 
12 2 

2 

2 
6 

2 семестр 

36 2 
2 

2 
30 

1.7 
Профілактика насильницьких злочинів 12 2 

2 

2 
6 22 – 2 20 

1.8 Профілактика негативних соціальних 

явищ, пов’язаних зі злочинністю 
13 

2 

1 

2 

2 
6 24 2 2 20 

1.9 Виконання домашнього завдання , 

контрольної (домашньої) роботи. 
8 – – 8 8 – – 8 

1.10 Модульна контрольна робота №1 10 – 2 8 – – – – 

Усього за модулем №1 120 17 34 69 120 6 8 106 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 34 69 120 6 8 106 

  2.2. Домашнє завдання . 

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни. 

Завдання ДЗ полягає у вивченні Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, а також порядок утворення, склад і юрисдикцію Європейського суду з прав людини. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання ДЗ – до 8 годин 

самостійної роботи. 

        2.3. Завдання на контрольну роботу. 

            Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у другому семестрі, відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни. 
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 Теми рефератів та завдання для виконання практичної частини  контрольної (домашньої) 

роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій, розроблених провідними  викладачами кафедри.  

 Час, потрібний для виконання контрольної складає 8 годин самостійної роботи. 

2.4.  Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи ( ЗФН). 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи, 

розробляються провідними викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри   та 

доводяться до відома студентів.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з практики 

Європейського суду з прав людини. 

 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1 Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: курс лекцій / Ю.В. 

Александров, Київ, 2002. – 295 с. 

3.2.2. Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: навчальний посібник / 

П.М. Бузало, МОН. - Київ, Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. 

3.2.3. Джужа О.М., Костенко О.М., Моісеєв Є.М., Гринчак В.М. Кримінологія: навчально-

методичний посібник / О.М.Джужа, НАВСУ. - Київ: Атіка, 2008. - 400с. 

3.2.4. Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем / Автори-упорядники: С.Ф. Денисов, 

Т.А. Денисова, С.Г. Кулик, О.С. Шеремет. – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2015. – 658 с. 

3.2.5. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. 

Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 

2009. – 288 с. 

Допоміжна література 

3.2.6. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний 

досвід  : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. В. В. 

Голіни, М. Г. Колодяжного. – Х.: Право, 2017. – 284 с. 

3.2.7. Джужа О.М. Тлумачення кримінологічних понять / О.М.Джужа // Юридичний 

часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014.- № 1. – С. 15-27. 

3.2.8. Йосипів А.О. Детермінанти насильницької злочинності та протидія їй органами 

внутрішніх справ: монографія / А.О.Йосипів. – Львів: Львівський держ. унів. внутр. справ, 2011. 

– 276 с. 

3.2.9. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: Атіка, 2003. – 784 с. 

 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-12 

3.3.2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

3.3.3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

Навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

 

Відповідь на практичному занятті з основних питань 

(з врахуванням СРС) 

2 семестр 2 семестр 

6б×7 = 42 

 

6б×4 = 24 

 

Виконання експрес-контрольної роботи (з 

врахуванням СРС) 
6б×3 = 18 – 

Виконання та захист домашнього завдання 

(контрольної роботи) 
10 

 

36 

 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
46 бали – 

Виконання модульної контрольної роботи №1 30 – 

Підсумкова семестрова контрольна робота - 40 

Усього за модулем №1 100 100 

Семестровий диференційований залік - - 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку. 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості 

модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку, яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості 

модульного контролю. 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 

 




