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Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» є: підготовка 

висококваліфікованого фахівця-юриста і особистості з таким рівнем знань, 

умінь та навиків з кримінології, який забезпечить його ефективну діяльність в 

правоохоронних органах у протидії злочинності на користь національних 

інтересів України. Формування та розвиток правових знань здобувачів вищої 

освіти, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу кримінально-правових явищ, умінь 

застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти 

настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками; формування 

ціннісні орієнтири здобувачів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, 

соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну 

громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної 

діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в 

майбутніх правознавців високий рівень правової свідомості та правової 

культури, професійних та особистісних якостей. 

 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Кримінальне 

право» (Загальна та Особлива частини), «Кримінальний процес», 

«Адміністративне право», «Цивільне право». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) фактори, що обумовлюють існування злочинності в суспільстві, 

причинно-наслідкові комплекси, які породжують злочинність в цілому, окремі 

її види та конкретні злочини; 

2) кримінологічну характеристику особи злочинця та механізм її 

формування; 

3) методику проведення вибіркових кримінологічних досліджень;  

4) комплекс загально-соціальних заходів протидії злочинності і набір 

спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по її запобіганню. 

5) наукові засади кримінологічної характеристики злочинів та визначення 

на її основі заходів запобігання. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: знати як, належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних державно-правових джерел  для своєї 

професійної діяльності. 

Правозастосування:  знати як застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

 

вміти: 

1) використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних ознак особи злочинця. 
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Комунікація: 

2) вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію; 

3) використовувати базові навичками риторики; 

4)  доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло; 

5) пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

з державно-правової проблематики. 

Праворозуміння: 

1) демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; 

2) використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час виявлення та розслідування злочинів, а також організовувати 

свою діяльність на основі певного алгоритму та вираховувати коефіцієнт 

злочинності.  

Правозастосування:  розробляти і реалізовувати заходи запобігання 

злочинів. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 90 годин; 3,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА 

КРИМІНОЛОГІЇ. 

 Поняття кримінології. Предмет кримінології. Методи кримінології. 

Функції кримінології. Система кримінології. Зв’язок кримінології з іншими 

дисциплінами. 

 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ. 

 Виникнення кримінології як науки. Перші філософські уявлення 

про причини злочинності. Школи кримінології та їх представники. Концепції 

причин виникнення злочинності в зарубіжній кримінології. Дослідження 

видатних кримінологів. Розвиток кримінології. Нові напрямки у 

функціонуванні спеціалізованих науково-дослідних установ в Україні. 

 

 

ТЕМА 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ.  

Злочинність як фундаментальна категорія кримінології. Показники 

злочинності. Рівень злочинності. Кількісні показники злочинності. Якісні 
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показники злочинності. Латентна злочинність. Поняття фонових явищ в 

кримінології. Профілактика фонових явищ та її проблеми у сучасному 

суспільстві.  

 

ТЕМА 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ. 

Детермінація злочинності та окремого злочину. Взаємозв’язок причин і 

умов злочинності. Економічні, соціальні, політичні, ідеологічні детермінанти 

злочинності. Криміногенні фактори сучасної злочинності в Україні.  Концепції 

причин виникнення злочинності у зарубіжній кримінології.  

 

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. 

ПРОБЛЕМИ ВІКТИМОЛОГІЇ ТА СУЇЦИДУ. МЕХАНІЗМ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ. 

Поняття особи злочинця в кримінології. Соціальне і біологічне в особі 

злочинця. Соціально-демографічна та морально-психологічна характеристика 

засуджених за вчинення злочинів. Класифікація осіб, що вчинили злочини. 

Типологія злочинців. Фактори, що впливають на формування особи злочинця.  

Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Роль потерпілого у 

створенні криміногенної ситуації. Мотивація злочинної діяльності. 

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КРИМІНОЛОГІЧНЕ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ. 

Загальнонаукові методи дослідження предмета кримінології. Поняття 

методики кримінологічних досліджень. Методи збору кримінологічної 

інформації. Джерела кримінологічної інформації. Програма кримінологічного 

дослідження та її структура. Вибір об’єкту кримінологічного дослідження. 

Етапи кримінологічного дослідження. Методика і техніка збору первинної 

кримінологічної інформації.  

Поняття кримінологічного прогнозування та його мета. Функції 

кримінологічного прогнозування. Основні методи кримінологічного 

прогнозування. Етапи кримінологічного прогнозування. Кримінологічне 

планування. Види планів кримінологічного прогнозування. 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВА ОСНОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. 

КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У 

ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Законодавчі акти з питань попередження окремим видам злочинності. 

Комплексні програми профілактики злочинів в Україні. Заходи 

загальносоціальної та індивідуальної профілактики. Заходи кримінальної, 

кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової попередження 
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злочинності. Законодавча основа протидії злочинності правоохоронними 

органами. Діяльність правоохоронних органів у попередженні злочинів. 

Система органів, що здійснюють протидію злочинності в Україні.  

Координація діяльності по профілактиці злочинів. Суб’єкти координації. 

Правова основа координації діяльності по попередженню злочинів. 

Координація попередження злочинів в правоохоронних органах. Взаємодія 

правоохоронних органів у запобіганні злочинів.  

 

ТЕМА 8. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Поняття кримінологічної характеристики окремих видів злочинів та її 

структура. Поняття корисливої злочинності та її класифікація. Види 

загальнокримінальних корисливих злочинів. Крадіжка. Грабіж. Шахрайство. 

Вимагання. Поняття корисливого мотиву в кримінології. Заходи запобігання 

корисливій злочинності. 

 

ТЕМА 9. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Поняття і види насильницьких злочинів. Кримінологічна характеристика 

умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, поєднане 

з насильством хуліганство, побої і катування, доведення до самогубства, 

погроза вчинити убивство, вандалізму. Співвідношення понять “насильницька 

злочинність” і “агресивна злочинність”. 

 Класифікація видів насильницької злочинності. Насильство у сімейно-

побутовій сфері. Насильство дітей. Заходи загальної та спеціальної привенцїї 

насильницької злочинності. Попередження торгівлі людьми.  

 

ТЕМА 10. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПОВ`ЯЗАНОЇ З НЕЗАКОННИМ 

ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ. 

Тенденції розповсюдження наркобізнесу на території України. Зв’язок 

наркобізнесу з наркоманією. Форми здійснення наркобізнесу. Тіньова 

економіка і наркобізнес. Фактори, що впливають на розповсюдження злочинів 

пов’язаних з наркобізнесом. Заходи попередження наркобізнесу. Іноземний 

досвід боротьби з наркобізнесом.  

ТЕМА 11. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ. РЕЦИДИВНА 

ЗЛОЧИННІСТЬ. 

Статистичні показники та кримінологічні особливості злочинності 

неповнолітніх та молоді в Україні. Порівняльна характеристика зі злочинністю 

дорослих. Вплив морально-психологічних чинників на делінквентну поведінку 

неповнолітнього. Загальна характеристика делінквентної поведінки 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Структура 

злочинності неповнолітніх. Діяльність суб’єктів профілактики.  
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Рецидив злочинів: його структура та різновиди (різні точки зору). Поняття 

рецидивної злочинності. Рівень рецидивної злочинності. Детермінанти 

рецидивної злочинності. Проблеми ресоціалізації засуджених. Особливості 

діяльності суб’єктів профілактики рецидивної злочинності.  

 

ТЕМА 12. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕОБЕРЕЖНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.  

Необережна злочинність. Детермінанти необережної злочинності. 

Характеристика осіб, що вчиняють необережні злочини. Основні напрямки 

попередження необережним злочинам. Психологічний механізм вчинення 

необережних злочинів. Типові сфери вчинення злочинів з необережності.  

 

ТЕМА 13. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.  

Вивчення корупції як соціального явища. Визначення сутності корупції. 

Визначення корупційного злочину. Співвідношення «корупційний злочин» і 

«корупційне правопорушення». Визначення поняття посадова особа, 

корисливий мотив. Визначення ознак корупції у кримінологічному аспекті.  

Ефективне попередження корупційної злочинності потребує вивчення 

детермінантів такої злочинності. Вивчення засобів попередження корупційній 

злочинності. 

 

ТЕМА 14. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ.  

Злочини міжнародного характеру.  Міжнародні злочини. Шкода заподіяна 

при вчиненні злочинів міжнародного характеру. Міжнародно-правові акти 

щодо боротьби та попередження злочинності. Міжнародна боротьба з 

тероризмом, розкраданням ядерного матеріалу, незаконним обігом 

наркотичних засобів і психотропних речовин, фальшивомонетництвом, 

рабством, работоргівлею, торгівлею жінками і дітьми та ін. 
 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Кримінологія» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
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Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Кримінологія» засобами діагностики знань 

(успішності навчання) виступають:  завдання (для проміжного (по окремих 

темах) і підсумкового контролю знань);  аудиторні контрольні роботи; 

перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних завдань та самостійної 

роботи; екзамен, залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кримінологія» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНОЛОГІЯ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3,0  кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет юридичний 

 

Курс 3   Групи   Б-ПД-731, Б-ПД-732, Б-ПД-733, Б-ПД-734, Б-ПД-735 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття, предмет, методи та 

система кримінології 

8 4 2 2  4 

2 Історія та сучасний стан 

кримінології 

6     6 

3 Злочинність та її основні 

характеристики. Фонові явища та 

їх вплив на злочинність 

8 4 2 2  4 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Детермінація сучасної 

злочинності. Зарубіжні концепції 

злочинності 

8 4 2 2  4 

5 Кримінологічне вчення про особу 

злочинця. Проблеми віктимології 

та суїциду. Механізм 

індивідуальної злочинної 

поведінки та роль жертви у 

вчиненні злочину 

8 4 2 2  4 

6 Організація та методика 

проведення кримінологічних 

досліджень. Кримінологічне 

прогнозування та планування 

попередження злочинності 

6 2   2 4 

7 Правова основа попередження 

злочинності. Координація та 

взаємодія правоохоронних органів 

у попередженні злочинності 

8 4 2 2  4 

8 Кримінологічна характеристика та 

попередження корисливої 

злочинності 

6 2   2 4 

9 Кримінологічна характеристика та 

попередження насильницької 

злочинності 

6 2   2 4 

10 Кримінологічна характеристика 

на попередження злочинності 

пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів 

6 2   2 4 

11 Кримінологічна характеристика та 

попередження злочинності 

неповнолітніх. Рецидивна 

злочинність 

4     4 

12 Кримінологічна характеристика та 

попередження необережної 

злочинності 

4     4 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Кримінологічна характеристика та 

попередження корупційної 

злочинності 

6 2   2 4 

14 Зарубіжний досвід попередження 

злочинності 

6     6 

 Разом за семестр 90 30 10 10 10 60 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кримінологія»  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНОЛОГІЯ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський)   Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   3,0  кредитів ЄКТС (90 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 3   Групи   ЮЗПД-731 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 
С

ам
о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття, предмет, методи та 

система кримінології 

6 2  2  4 

2 Історія та сучасний стан 

кримінології 

4     4 

3 Злочинність та її основні 

характеристики. Фонові явища та 

їх вплив на злочинність 

8 4 2 2  4 

4 Детермінація сучасної 

злочинності. Зарубіжні концепції 

злочинності 

6 2 2   4 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Кримінологічне вчення про особу 

злочинця. Проблеми віктимології 

та суїциду. Механізм 

індивідуальної злочинної 

поведінки та роль жертви у 

вчиненні злочину 

6 2  2  4 

6 Організація та методика 

проведення кримінологічних 

досліджень. Кримінологічне 

прогнозування та планування 

попередження злочинності 

4     4 

7 Правова основа попередження 

злочинності. Координація та 

взаємодія правоохоронних органів 

у попередженні злочинності 

6     6 

8 Кримінологічна характеристика та 

попередження корисливої 

злочинності 

6     6 

9 Кримінологічна характеристика та 

попередження насильницької 

злочинності 

8     8 

10 Кримінологічна характеристика 

на попередження злочинності 

пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів 

8     8 

11 Кримінологічна характеристика та 

попередження злочинності 

неповнолітніх. Рецидивна 

злочинність 

8     8 

12 Кримінологічна характеристика та 

попередження необережної 

злочинності 

8     8 

13 Кримінологічна характеристика та 

попередження корупційної 

злочинності 

6     6 

14 Зарубіжний досвід попередження 

злочинності 

4     4 
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Назва теми  

(згідно з РПНД) 
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Аудиторна робота 

С
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о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
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у
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ьн
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о
б

о
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В
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о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
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ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Разом за семестр 90 10 4 6  78 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Кримінологія» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНОЛОГІЯ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України: офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

-  О рабстве : Международная Конвенция подписана в Женеве 25.09.1926 г. с 

изм. 7.12.1953 г., URL:  http ://rada.gov.ua/laws/show/995_857 

- Проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або  

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : Конвенція 

(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної Ради 

№ 3484–XI від 26.01.1987 р., URL: http ://rada.gov.ua 

- Про заходи щодо протидії торгівлі людьми :  Конвенція Ради Європи 

Ратифікація від 21.09.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858  

- Проти транснаціональної організованої злочинності : Конвенція Об’єднаних 

націй. Ратифікація від 04.02.2004 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 

- Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177 

- Про боротьбу з фінансуванням тероризму : Міжнародна Конвенція. 

Ратифікація від 12.09.2002.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518 

- Про запобігання насильства стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Конвенція Ради Європи від 11.05.2011. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2 

- закони: 

 Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-

ІІІ.  Відомості Верховної Ради України.  2001. – № 25–26.  Ст. 131. 

 Цивільний кодекс України : Закон України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. 

Відомості Верховної Ради України.  2003. – № 40–44.  Ст. 356. 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України  від 

07.12.1984 № 8073-X.  Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. 

додаток до № 51. ст.1122 
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1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. – № 40-41.  Ст. 379. 

2. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 

07.12.2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 

35. 

3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 2462-VIІ. 

Відомості Верховної Ради України. 2014. - № 49. Ст. 2056. 

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-

XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 22. Ст. 303. 
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