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Силабус навчальної дисципліни  

«КРИМІНОЛОГІЯ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Навчальна дисципліна «Кримінологія» своєю діяльністю охоплює значні 

масштаби в боротьбі з криміналітетом. Вона віднесена до групи 

кримінально-правових дисциплін, що вивчають злочин і заходи боротьби з 

ним та попередження злочинності. Підготовка висококваліфікованого 

фахівця-юриста неможлива без володіння знаннями з кримінології. 

Предмет вивчення – злочинність як соціальне явище, кількісно-якісна 

характеристика злочинності, особа злочинця, детермінація злочинності та 

заходи протидії їй.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Оволодіння теоретичними знаннями в галузі кримінології та профілактики 

злочинів і закріплення практичних навичок для їх застосування в 

конкретних службових і життєвих ситуаціях, формування правової 

культури.  

Чому можна 

навчитися  

(результати навчання)  

Після вивчення курсу Кримінології здобувачі освіти повинні знати:  

 теорію кримінології та профілактики злочинів;  

 законодавство щодо профілактики правопорушень 

ресоціалізації злочинів;  

 основи зарубіжної кримінології, міжнародні правові акти у 
сфері попередження правопорушень і поводження з  

правопорушниками; уміти:  

 самостійно працювати з правовими джерелами;  

 аналізувати матеріали судової статистики та практики;  

 працювати з іншими статистичними матеріалами щодо 

поширення злочинності;  

 формулювати пропозиції у сфері профілактики злочинності.  



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

Здобувачі освіти після вивчення курсу Кримінології будуть здатні 

аналізувати злочинність та окремі її прояви, прогнозувати зміни у її 

структурі, динаміці, географії тощо. Також вони отримають здатність 

розробляти та проектувати комплекси заходів запобігання певним видам 

злочинів. Отримують навички аналізу особи злочинця. Зможуть 

використовувати в житті і професійній діяльності знання про 

віктимологічну профілактику.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Поняття і предмет кримінології; Злочинність та її 

характеристики; Причини та умови злочинності; Особа злочинця; 

Запобігання злочинам; Загальносоціальне запобігання злочинам; 

Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам;  

Віктимологічна профілактика тощо  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні технології, 

інноваційні методики, дидактичні матеріали.  

Форми навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Соціологія, філософія, кримінальне право  

Пореквізити  Профілактика злочинів, актуальні проблеми кримінології, кримінологічні 

аспекти профілактики злочинів, правова статистика  

Інформаційне 

забезпечення  
з репозитарію та 

фонду  

НТБ НАУ  

1. Іванов Ю.Ф., Джужа О.М. Кримінологія: навчальний посібник. 

МОН.-2-е вид., перероб. та доп. Київ: Паливода А.В., 2008.292с.  

2. Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія:  

навчальний посібник. Київ, Центр учбової літератури, 2007.-192с.  

3. Костенко А.Н. Принцип отражения в криминологии. Киев, Наукова 

думка, 2010.  
Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ СИСОЄВА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА  

  

 

Посада: доцент  

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук Профайл 

викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/3247sysoyeva-

v-p- Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: viktoriia.sysoieva@npp.nau.edu.ua 1-448  

Робоче 

місце:  

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  https://classroom.google.com/c/MTA3MjI2Mjk3OTg1  

Код доступу yaklirj  

  

 Розробник                   Сисоєва В.П.  
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Завідувач кафедри                           Лихова С.Я.  


