Анотація
навчальної дисципліни «Кримінологія»
Провідна мета вивчення навчальної дисципліни полягає не лише у
з’ясування теоретичних положень кримінологічної науки, але й у набутті навиків
необхідних для вирішення специфічних проблемних завдань, які стосуються
удосконалення відомчої практики попередження злочинів структурними
підрозділами Національної поліції України.
Навчальна мета полягає в розкритті основних положень кримінологічної
теорії щодо поняття, сутності ознак феномену злочинності в глобалізованому
суспільстві,
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пріоритетного напряму боротьби зі злочинністю, а також

засвоєння методики збору, узагальнення, обробки й аналізу кримінологічної
інформації та набуття навиків її використання в реальних умовах. Все загалом
сприятиме ефективній реалізації засобiв кримінологічного забезпечення
попередження сучасної злочинності у рiзних сферах соцiального життя,
стосовно рiзних категорiй осiб з використанням найдоцільніших засобiв i
методiв, узгодженості заходів, що застосовуються численними суб’єктами
попередження злочинів й, зокрема, органами Національної поліції України.
Разом з тим вивчення даної дисципліни має ще й виховну мету, яка полягає
у виробленні у здобувачів і слухачів безкомпромісного ставлення до
злочинності, інших антисуспільних проявів, а також психологічної, моральної та
професійної готовності та рішучості до виконання завдань боротьби зі
злочинністю, зміцнення законності i правопорядку в державі. Таким чином,
метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вміння засвоювати і
використовувати весь науковий потенціал кримінології у професійної діяльності
юриста.
Досягненню мети вивчення навчальної дисципліни сприяє вирішення таких
основних завдань:
- надати здобувачам ґрунтовні знання з актуальних проблем сучасної
кримінології як самостійної соціально-правової науки, що має важливе

загальнотеоретичне значення та практичне застосування й має свій предмет
дослідження,
- з’ясувати сутнісні ознаки злочинності,

її соціально-правову природу,

виявляти характер зв'язку злочинності з іншими соціальними явищами та
процесами,
- з’ясувати генезис індивідуальної злочинної поведінки,
- вміти програмувати систему найдоцільніших заходів попередження різних
видів злочинності та підставі комплексного кримінологічного аналізу, що надає
можливість творчо використовувати пропоновані теоретичні моделі для
самостійного пізнання та розв’язання проблем, пов’язаних зі злочинністю,
- набути навиків реалізації найдоцільніших методів, форм і заходів
індивідуальної профілактики щодо різних категорій осіб.
Для успішного опанування необхідними знаннями необхідно виробити
комплексний підхід до вивчення законодавства та відповідної наукової
літератури, перелік якої наведено у даній програмі.

