Кримінологія
Метою дисципліни є формування у студентів наукового поняття про науку та
предмет кримінологію, предмет вивчення криміналістики; функції та завдання
криміналістики; історію криміналістики; поняття злочинності та її показники;
детермінацію злочинності.
Завдання вивчення дисципліни полягає у оволодінні студентами знаннями за
основними розділами кримінології; знаннями щодо методів збору та обробки
кримінологічної інформації, а також щодо розробки кримінологічних програм та планів
боротьби із злочинністю, організації профілактичної роботи серед різних груп населення;
вмінням застосовувати положення кримінології при вивченні особистості злочинця та
умов її несприятливого формування; вмінням використовувати різні способи обробки та
аналізу інформації під час вирішення практичних задач; навичками аналізу стану
злочинності, її кількісних та якісних показників,
оцінювання ролі економічних,
соціально-психологічних, організаційно-управлінських та правових факторів у структурі
детермінант злочинності; навичками оцінки стану криміногенної обстановки у районі.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
 фактори, які обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно –
наслідкові комплекси, які породжують окремі види, групи злочинів та конкретні
злочини;
 кримінологічну характеристику злочинів;
 методику проведення кримінологічних досліджень;
 комплекс загальносуспільних заходів попередження злочинності і ряд спеціальнокримінологічних способів і заходів профілактики по їх виконанню.





Вміти:
аналізувати кримінологічну характеристику злочинності в окремому регіоні;
виявляти причини і умови, які сприяють здійсненню конкретного злочину;
організувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті,
території;
розробляти і реалізовувати різноманітні заходи по попередженню злочинів.
Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до кримінології.
Тема 2. Історія кримінології.
Тема 3. Злочинність та її показники.
Тема 4. Особа злочинця.
Тема 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Віктимологія.
Тема 6. Методика кримінологічних досліджень.
Тема 7. Запобігання злочинності.
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