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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«    Методика та методологія 

 кримінологічних досліджень » 

 

Спеціальність: _262_ «   Правоохоронна діяльність » 
 
 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Поглиблене вивчення основних організаційних та методологічних 

засад проведення кримінологічних досліджень. Визначення 

методології кримінологічного дослідження. Ознайомлення з 

методиками кримінологічних досліджень. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у здобувачів уміння визначати методику проведення 

кримінологічних досліджень. Поглиблене вивчення основних 

організаційних та методологічних засад проведення 

кримінологічних досліджень. Визначення різниці між методикою 

та методологією кримінологічних досліджень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення дисципліни здобувачі освіти повинні знати: 

-основи методології кримінологічних досліджень; 

-основні методики проведення кримінологічних досліджень; 

-класифікації груп і видів методів кримінологічних досліджень; 

-основні загальнонаукові методи кримінологічних досліджень; 

-спеціальні методи кримінологічних досліджень; 

-значення системного підходу та його принципів у 

кримінологічному дослідженні; 

уміти: 
- відбирати та аналізувати наукові джерела методологічного 

спрямування; 

- правильно вибирати і використовувати методи 

кримінологічного дослідження; 

- науково обґрунтовувати результати кримінологічного 



 

 
 

 дослідження; 

-використовувати системний підхід у кримінологічному 
дослідженні. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання основних засад кримінологічного дослідження. Вміння 

самостійно визначати методику кримінологічного дослідження. 

Вміння застосовувати системний підхід в кримінологічному 

дослідженні. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Методологічні засади системного підходу та 

системного аналізу в кримінології. Принципи системного підходу 

в кримінологічному дослідженні. Етапи системного аналізу в 

кримінологічному дослідженні. Методика кримінологічного 

дослідження. 

Види занять: лекції, практичні заняття 
Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Кримінальне право, кримінологія, основи судових та 

правоохоронних органів 

Пореквізити Актуальні проблеми кримінології, кримінологічні аспекти 

профілактики злочинів, правова статистика 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Маноха О.Є. Методологічна функція кримінології: Монографія. 
– К., 2006. – 195 с. 

2. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических 
исследований. – М., 1972. – 136 С. 

3. Даньшин И.Н.. Введение в криминологическую науку. – 

Харьков: «Право», – 1998.- 142 с 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний 

Викладач(і) ПІБ викладача СИСОЄВА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА 
Посада: доцент кафедри 

 
 

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: http://www.law.nau.edu.ua/ 

uk/caphedras/chair2/3247-sysoyeva-v-p- 

Тел.: 044 406 70 15 

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

Робоче місце: 1-448 
 

http://www.law.nau.edu.ua/
mailto:viktoriia.sysoieva@npp.nau.edu.ua


 

 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/c/MTM2Mjg1NDc1MzI3 
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