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ВСТУП 

 

Дисципліна «Кримінологія» призначена для формування у бакалаврів 

галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

навичок щодо аналізу стану та динаміки злочинності в Україні й 

можливості прогнозування кримінологічної ситуації у країні.  

Метою курсу «Кримінологія» є формування у студентів науково 

обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та у світі 

в цілому, про тенденції і фактори, що її зумовлюють, про особистість 

злочинця, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і 

окремими її видами. 

Завдання курсу – забезпечення студентам можливостей ознайомитися 

з новітніми науковими та практичними досягненнями у сфері запобігання 

та протидії злочинності й окремими її видами; вироблення навичок та 

вмінь комплексного аналізу локальної кримінальної ситуації, прогнозу-

ванням боротьби з окремими видами злочинів, у тому числі й з 

організованою злочинністю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність криміно-

логічних знань про історію розвитку кримінологічної науки в Україні; 

методологію і методи кримінологічної науки; теорію злочинності; теорію 

детермінації злочинності; особистість злочинця, класифікацію та 

типологізацію осіб, які вчиняють злочини; теорію запобігання та 

протидії злочинності; кримінологічну характеристику окремих видів 

злочинності: організованої, рецидивної, насильницької, службової, 

економічної, професійної, жіночої, неповнолітніх тощо. 

Як загальнотеоретична наука про злочинність, кримінологія сприяє 

глибшому засвоєнню соціологічного змісту найважливіших положень 

кримінального права, кримінального процесу, кримінально-виконавчого 

права, криміналістики та інших юридичних дисциплін.  

Дисципліна «Кримінологія» має теоретико-прикладний характер. У 

теоретичному аспекті вона дозволяє студентам аналізувати основні 

концепції державної політики в галузі боротьби зі злочинністю, історичні 

аспекти розвитку української кримінологічної науки, сучасний стан та 

тенденції поширення злочинності в Україні, розкривати зміст програм 

державних заходів щодо запобігання злочинності як явища суспільного 

буття.  

На підставі отриманих знань студенти мають вміти ґрунтовно 

аналізувати економічні, політичні, правові, соціальні заходи протидії 

злочинності в Україні, користуватись статистичними даними щодо стану, 

структури, динаміки злочинності в сьогоденному житті. 
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Перелік тем, що охоплені даними методичними рекомендаціями, 

відповідає державним освітнім стандартам. У кожній темі викладено 

план, словник термінів, які слід опанувати для вивчення дисципліни, 

комплексні завдання для практичних занять, що дозволяє перевірити 

ступінь опанування студентами теоретичного матеріалу та вміння застосо-

вувати його при розв’язанні практичних задач. 

Наприкінці методичних рекомендацій наведено варіанти індиві-

дуальних завдань, перелік рекомендованої літератури. 


