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Результати навчання: 

 знати: теоретичний матеріал, що стосується поняття, предмета, методів кримінології як 

навчальної дисципліни, предмета та завдань кримінології як науки; законодавство, що 

регулює питання попередження злочинності загалом та окремих її видів. 

 вміти: застосовувати на практиці знання з кримінології, що включають розуміння 

поняття та суті злочинності, особи злочинця та особи потерпілого, їх характерні риси та 

ознаки, основні причини та умови злочинності, способи запобігання злочинності в цілому 

та окремих її видів. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: кримінологія займає самостійне місце в системі дисциплін 

кримінально-правового циклу і має важливе значення для підготовки майбутніх юристів. 

Дослідження і оцінка злочинності, її змін, регіональних та соціально-групових відмінностей; 

вивчення процесів детермінації і причинності злочинності; розробка рекомендацій з питань 

запобігання цьому явищу, а також методологія та методика кримінологічних досліджень важливі 

як для працівників правоохоронних органів, інших державних органів, так і для тих, хто 

займається питаннями кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, 

кримінально-виконавчого права.   

 

Рекомендована література: Денисов С.Ф. Кримінологія (Особлива частина): навчальний 

посібник / С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, С.Г. Кулик. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 705 с. ; 

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у З-х книгах / 

А.П. Закалюк. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – Київ: Ін 

Юре, 2007. – 424 с. ; Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у З-

х книгах / А.П. Закалюк. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню 

окремих видів злочинів. – Київ: Ін Юре, 2007. – 712 с. ; Закалюк А.П. Курс сучасної української 

кримінології: теорія і практика: у З-х книгах / А.П. Закалюк. – Кн. 3: Практична кримінологія. – 

Київ: Ін Юре, 2008. – 320 с. ; Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / 

[І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман та інші ; за редакцією І.М. Даньшина]. – Харків: Право, 

2003. – 352 с. ; Іванов Ю.Ф. Кримінологія: навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа. – 

Київ: Видавець Паливода А.В., 2006. – 264 с.   

 

Форми та  методи навчання:                       лекції, практичні, самостійна робота 
                                                                                                (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота) 

Форма  звітності:                                           залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова навчання:                                                українська 
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