
  

(Ф 21.01 - 03)  

   

Силабус навчальної дисципліни  

«КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ»  

  

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність 

 Галузь знань: 26 Цивільна безпека   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Кримінологічна профілактика правопорушень, під якою розуміється 

особливий вид соціального управління, покликаний забезпечити безпеку 

правоохоронюваних цінностей, який полягає у розробці і реалізації 

цілеспрямованих заходів щодо виявлення і усунення причин та умов 

злочинності, а також здійснення профілактичного впливу на осіб, схильних 

до протиправної поведінки  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

В процесі вивчення дисципліни будуть вирішені такі завдання: 

систематичне виявлення і аналіз явищ, процесів, факторів, ситуацій, що 

сприяють злочинам; вивчення протиріч і конфліктів, що призводять до 

виникнення та реалізації злочинних намірів, а також до формування особи 

правопорушника; постійне виявлення осіб, від яких можна чекати 

вчинення злочинів, їх вивчення і активний профілактичний вплив на них; 

усунення або нейтралізація явищ, що сприяють злочинній поведінці. Ці 

загальні завдання конкретизуються залежно від рівнів, видів, форм і 

напрямків профілактичної діяльності.   

Чому можна 

навчитися  

(результати навчання)  

Після вивчення дисципліни «Кримінологічна профілактика 

правопорушень» здобувачі освіти повинні знати:  

- основні  суб’єкти  профілактичної  діяльності  та 

 їхні повноваження;  

- види та рівні профілактики правопорушень;  

- нормативно-правове закріплення профілактичної діяльності; вміти:  

- розробляти комплекси профілактичних заходів щодо певних груп 

злочинів;  

- оцінювати роль ЗМІ та громадськості у профілактиці 

правопорушень;  

- аналізувати ефективність застосування профілактичних заходів до 

певних видів правопорушень.  



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

Здобувачі освіти отримають здатність формулювати комплекси 

профілактичних заходів щодо різних видів злочинів, зможуть аналізувати 

їх ефективність та шукати шляхи удосконалення цієї діяльності. Також 

вони отримають знання загальних засад  

 віктимологічної профілактики злочинів та зможуть їх застосовувати у 

професійній діяльності та повсякденному житті.   

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Поняття профілактичної діяльності; Суб’єкти 

профілактичної діяльності; Об’єкти профілактичної діяльності;  

Роль ЗМІ та громадськості у профілактиці правопорушень; Загальна та 

індивідуальна профілактика; Віктимологічна профілактика; Взаємодія 

органів та установ у профілактиці правопорушень; Профілактика певних 

видів злочинів тощо.   

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. Форми 

навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, 

криміналістика  

Пореквізити  Актуальні проблеми кримінології, кримінологічні аспекти профілактики 

злочинів, правова статистика  

Інформаційне 

забезпечення  

з репозитарію та 

фонду  

НТБ НАУ  

1. Лихолоб В.Г. Кримінологія. Київ, Наукова думка, 2007.  

2. Джужа О.М., Кондратьєв Я.Ю. Кримінологія: підручник для 

студентів ВНЗ. Київ, Юрінком Інтер, 2002. 411с.  

3. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: навчальний посібник. Київ: Паливода 

А.В., 2007. 254с.  

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/MTA3MjI2Mjk4MjI3 hplco54  
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