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Анотація курсу 

 

Кримінологія — соціально-правова наука, яка вивчає закономірності 

злочинності, особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих 

видів, напрямки і заходи її запобігання. Це — предмет науки. Як суспільна 

наука кримінологія теоретично осмислює і систематизує об’єктивні знання 

стосовно свого предмета, на основі аналізу даних кримінологічних 

досліджень описує, пояснює та прогнозує розвиток його складових явищ. 

Отримання кримінологією наукових знань про злочинність, особу злочинця, 

кримінальну детермінацію має на меті належне забезпечення щодо розробок і 

впровадження у практику боротьби зі злочинністю оптимальних заходів її 

запобігання в Україні. За висловленням Вольтера, запобігання злочинності є 

справжньою юриспруденцією у цивільному суспільстві. Отже, кримінологія 

має свій предмет, систему, методику досліджень. Разом з тим вона тісно 

пов’язана з філософськими, правовими, суспільними, правознавчими та 

технічними науками.  

Навчальна дисципліна «Кримінологія» створена відповідно до 

методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягу підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Вона складається із 

Загальної й Особливої частин, у яких розглядаються теоретичні та прикладні 

питання науки. У Загальній частині викладається понятійний апарат 

кримінології (поняття злочинності, її природа, кількісно-якісні показники, 

особа злочинця, причини й умови злочинності й окремої злочинної 

поведінки, методики кримінологічних досліджень, теорія запобігання 

злочинності). Особлива частина кримінології присвячена кримінологічній 

характеристиці, особі злочинця, причинам і умовам та запобіганню окремим 

видам злочинних проявів, які виділяються за їх мотивацією, контингентом 

злочинців, локалізацією тощо. 

Мета курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінологія» є 

вивчення суспільних відносин, що виникають у зв’язку із існуванням 

злочинності як в Україні в цілому, так і в місцях позбавлення волі зокрема, 

глибокий аналіз практики роботи органів і установ виконання покарань 

Державної кримінально-виконавчої служби України із запобігання 

злочинам, напрацювання вмінь та навичок у курсантів при виборі та 

застосуванні тих чи інших попереджувальних заходів у подальшій 

практичній діяльності в органах і установах виконання покарань. 

Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Поняття та історія розвитку кримінологічної науки, теорія злочинності 

1 Поняття, предмет і 

система 

кримінології. 

10 2 2  6 
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2 Історія розвитку 

кримінологічної 

науки. 

10 2 2  6 

3 Поняття злочинності 

та її основні 

характеристики. 

14 4 4  6 

Розділ 2. Детермінанти злочинності, кримінологічне вчення про особу злочинця і жертву 

злочину, науково-прикладні засади запобігання злочинності 

4 Причини та умови 

злочинності. 

10 2 2  6 

5 Кримінологічне 

вчення про особу 

злочинця. 

18 2 4 4 8 

6 Віктимологія як 

наука про жертву 

злочину. 

12 2 4  6 

7 Теорія запобігання 

злочинності. 

14 2 4  8 

8 Види 

кримінологічних 

досліджень, їх 

організація та 

методика 

проведення. 

18 2 4 4 8 

Розділ 3. Сучасний стан злочинності у зарубіжних країнах та кримінологічна характеристика 

окремих видів злочинів 

9 Злочинність у 

зарубіжних країнах, 

концепції її 

детермінації та 

запобігання. 

16 4 2 4 6 

10 Міжнародне 

співробітництво у 

галузі боротьби зі 

злочинністю 

12 2 2  8 

11 Кримінологічна 

характеристика 

окремих видів 

злочинів 

16 4 4  8 

Всього годин за курсом 150 28 34 12 76 

 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект 

питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) 

питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та 
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отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості 

підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

Тема 1. Поняття, предмет і система кримінології. 

1. Поняття, предмет, завдання та функції кримінології 

2. Методологія кримінології 

3. Система кримінології. Зв’язок кримінології з іншими науками 

Література: основна № 1-9; допоміжна № 35-36. 

 

Тема 2. Історія розвитку кримінологічної науки. 

1.Зародження кримінологічної думки.  

2.Виникнення кримінології як науки. 

3.Особливості кримінології як науки в минулому столітті. 

Література: основна № 1-9; допоміжна № 1-4. 

 

Тема 3. Поняття злочинності та її основні характеристики. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Поняття злочинності, її види, кількісні та якісні показники злочинності. 

2.Латентна злочинність . 

3.Сучасний стан злочинності в Україні і тенденції її розвитку. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ : 

1.Стан насильницької злочинності 

2.Стан ненасильницької злочинності 

3.Стан злочинності в сфері незаконного обігу наркотичних речовин 

Література: основна №№ 1- 9; допоміжна № 1-14. 

 

Тема 4. Причини та умови злочинності. 

1.Поняття причин та умов злочинності в кримінології 

2.Класифікація причин злочинності. 

3.Класифікація умов злочинності. 

Література: основна  №№ 1-9, ; допоміжна № 1-10. 

 

 

Тема 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Особа злочинці та її вивчення кримінологією. 

2.Типологія та класифікація злочинців. 

3.Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця. 

 



5 
 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Погляди на співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця в 

старовину. 

2.Погляди на співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця 

вчених сьогодення. 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 6. Віктимологія як наука про жертву злочину. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Поняття віктимології та основні поняття, які вона вивчає. 

2.Особливості віктимологічної профілактики. 

3.Поняття суїцидальної поведінки та проблеми суїциду в Україні. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Поняття суїциду та парасуїциду. 

2.Механізм суїцидальної поведінки, його сутність. 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 7. Теорія запобігання злочинності. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Поняття кримінологічного дослідження, його цілі, завдання, об'єкти і 

суб'єкти. 

2.Збирання первинної кримінологічної інформації. 

3.Поняття і зміст кримінально-правової статистики. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ : 

1.Етапи кримінологічного планування. 

2.Важливість кримінологічного планування. 

3.Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

 

Тема 8. Види кримінологічних досліджень, їх організація та методика 

проведення. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Поняття кримінологічного дослідження, його цілі, завдання, об'єкти і 

суб'єкти. 

2.Збирання первинної кримінологічної інформації. 

3.Поняття і зміст кримінально-правової статистики. 
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ПЛАН ЗАНЯТТЯ:  

1.Аналіз документів. 

2.Опитування. 

3.Спостереження 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 9. Злочинність у зарубіжних країнах, концепції її детермінації та 

запобігання 

1.Характеристика рівня, динаміки і структури злочинності в зарубіжних 

країнах. 

2.Історичні аспекти зарубіжних концепцій причин злочинності. 

3.Біологічний і соціологічний напрями пояснення причин злочинності. 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 10. Міжнародне співробітництво в галузі боротьби зі злочинністю. 
1.Основні напрямки міжнародного співробітництва в боротьбі зі 

злочинністю. 

2.Міжнародна організація кримінальної поліції. 

3.Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців та міжнародні 

стандарти поводження з правопорушниками. 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 11. Кримінологічна характеристика окремих видів злочинності. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ : 

1.Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних 

явищ, пов'язаних зі злочинністю. 

2.Кримінологічна характеристика та попередження корисливої злочинності.  

3.Кримінологічна характеристика та попередження необережної злочинності. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1.Основні напрями попередження необережної злочинності. 

2.Основні напрями попередження фонових явищ.  

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів) необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, 

ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 
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Тема 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця 
 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

Завдання: 

1. Аналізуючи наведені приклади, визначте, чи всі ознаки, що 

характеризують особу злочинця, знайшли в них відображення:     

Приклад 1. Т. – мати трьох малолітніх дітей, працювала в ательє 

пошиття верхнього одягу для жінок. Після примірки замовниці, Т. побачила, 

як та вийшла з примірочної кабіни, залишивши сумку. Скориставшись її 

відсутністю, Т. викрала із сумки 3000 грн.  

Т., 43 роки, освіта середньо-спеціальна, раніше не судима. За місцем роботи 

характеризується позитивно, користується в колективі повагою. Факт 

крадіжки грошей пояснила тяжким матеріальним становищем, тим, що 

виховує одна дітей і вимушена допомагати своїй старій матері.  

Приклад 2. Раніше судимий за шахрайство К. працював комерційним 

директором приватної автотранспортної організації. Він систематично 

отримував хабарі від водіїв за найбільш вигідні рейси. За допомогою 

бухгалтера, постійно не доплачував водіям заробітну плату, обертаючи 

різницю на свою користь.  

Прибувшому за скаргою одного із звільнених водіїв податківцю дав хабара.  

Приклад 3. Студент коледжу Ф. вирішив розбагатіти шляхом 

вимагання. Вислідивши, коли шестилітній С.- онук сусідки вийшов один 

погуляти, він затягнув хлопчика в лісосмугу, прив’язав його там до дерева, а 

під двері сусідки підсунув листа з вимогою принести у вказаний час 1000 

грн. за звільнення її онука. В момент передачі грошей Ф. був затриманий.  Ф. 

виховувався в неповній сім’ї: батько залишив сім’ю, коли йому було 2 роки. 

За характером Ф. був спокійний, безконфліктний. Друзів не мав, особливого 

інтересу до навчання не проявляв.  

2. В чому відмінність особи злочинця від законослухняної особи і 

особи, яка вчинила не кримінальне правопорушення?  

3. Які основні критерії класифікації злочинців ви знаєте? Обґрунтуйте 

необхідність класифікації злочинців за характером і ступенем їх суспільної 

небезпеки.  

4. Яке значення має кримінологічна характеристика особи злочинця:  

для кримінального законодавства;  в процесі виконання покарання і 

звільнення від нього;  для профілактики злочинів:  

- криміногенного суб’єкта;  

- особи, яка вже відбула покарання. 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

Завдання 1. Населення П. області складає 2,5 млн осіб. З них 700 тис. не 

досягли 14-річного віку. На території цієї області протягом року 

зареєстровано 35780 злочинів, учинених 29500 злочинцями. У сусідній Х. 
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області мешкає 3,1 млн осіб, з яких молодше 14-річного віку – 800 тис. За 

один рік у цій області 36500 злочинців учинили 41200 злочинів.  

Визначте коефіцієнти злочинної інтенсивності і злочинної активності в 

зазначених областях у розрахунку на 10000 осіб населення. Дайте 

характеристику рівня злочинності в них. 

Завдання 2. За рік у країні зареєстровано 540 тис. злочинів, їх учинили 

250 тис. злочинців. Серед них 33 тис. жінок; 32 тис. – неповнолітніх; ніде не 

працювали і не навчалися – 87 тис. осіб. Серед зареєстрованих злочинів 340 

тис. – корисливих, 21,5 тис. – насильницьких, 39 тис. – корисливо-

насильницьких. Групова злочинність становила 66 тис. злочинів, рецидивна – 

46 тис. злочинів. У містах учинено 376,6 тис., у сільській місцевості – 121,6 

тис. злочинів. Кількість нерозкритих злочинів становила 226,4 тис., злочинів 

у сфері економіки – 39,9 тис.  

На основі наведених даних визначте структуру злочинності та її 

характер за соціально-демографічними, кримінальноправовими і 

кримінологічними показниками. Які тенденції простежуються при аналізі 

структури злочинності за цими даними? 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 8. Види кримінологічних досліджень, їх організація та методика 

проведення. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

Завдання 1. Охарактеризуйте Концепцію реалізації державної політики 

у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схвалену 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 

1209-р, та План заходів з виконання Концепції реалізації державної політики 

у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767.  

Які заходи, передбачені в цих документах, можна віднести до 

профілактики, запобігання, припинення злочинів ?  

Завдання 2. Аналіз криміногенної ситуації в одному зі “спальних” 

районів міста засвідчив, що за останні 3 роки в ньому на 12% збільшилась 

кількість квартирних крадіжок. Переважна більшість з них (91%) вчинялася 

вдень, коли власники квартир були відсутні.  

Які заходи спеціально-кримінологічного запобігання можуть бути 

розроблені з цього приводу співробітниками службою дільничних 

інспекторів та органами місцевого самоврядування?  

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ : 

Завдання 3. Яким, на Ваш погляд, може бути партнерство 

громадськості й поліції в запобіганні злочинності? Запропонуйте конкретні 

заходи в цій сфері. Які нормативні акти, спрямовані на залучення 

громадськості до запобігання злочинності, Вам відомі?  
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Завдання 4. Запропонуйте віктимологічні профілактичні дії, спрямовані 

на усунення ситуацій, що провокують заподіяння майнової шкоди? 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Тема 9. Злочинність у зарубіжних країнах, концепції її детермінації та 

запобігання. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 1. Ознайомтесь з Мінімальними стандартними правилами Організації 

Об’єднаних Націй, які стосуються здійснення правосуддя щодо 

неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 р. та з Мінімальними стандартними 

правилами Організації Об’єднаних Націй стосовно захисту неповнолітніх, 

позбавлених волі 1990 р. Відшукайте правила, які використовуються та не 

використовуються в національному законодавстві України.  

 2. Назвіть десять найбільш поширених злочинів серед неповнолітніх. 

Які соціальні детермінанти злочинності мають криміногенне значення для 

окремих груп неповнолітніх?  

 3. Злочини вчинюються, як правило, з таких мотивів як корисливість, 

хуліганські спонукання, помсти, солідарності з іншими, ревнощі, 

самоствердження, жорстокості, егоїзму, соціальної безвідповідальності, 

бажання показати свою силу, спритність, наслідування іншим людям, 

виділитись серед інших і т.д. .Які з перерахованих мотивів притаманні 14  – 

15  річним? 16  - 17  річним? 18  – 24  річним? Обґрунтуйте свою відповідь.  

 4. Серед суб’єктів, що здійснюють  заходи по запобіганню злочинів 

прийнято виділяти такі:  Органи, для яких боротьба зі злочинами і 

правопорушеннями серед неповнолітніх є основною функцією діяльності;  

Органи, які вирішують профілактичні завдання в процесі здійснення більш 

широкої в цілому діяльності у подоланні злочинності;  Органи, які 

виконують профілактичні функції поряд з основною профілактичною 

діяльністю. Назвіть органи, які входять в кожну із названих груп та 

обґрунтуйте свій вибір.  

 5. В кримінології виділяють три рівня попередження злочинності 

неповнолітніх: 1) ранню профілактику; 2) усунення обставин, які потягли 

вчинення конкретних злочинів неповнолітніми; 3) попередження рецидивних 

проявів у поведінці неповнолітніх. Яка мета кожного із цих рівнів? 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1. Населення П. обл. складає 2, 5 млн чол., із них осіб, які не досягли 

14-річного віку, – 700 тис. Протягом року на території цієї області було 

зареєстровано 1850 злочинів, учинених 2 010 злочинцями. У сусідній Д. обл. 

мешкає 3, 1 млн чол., із них молодше 14-річного віку – 800 тис. За цей же час 

у Д. обл. 2300 злочинців скоїли 2180 злочинів. Визначте коефіцієнти 

злочинної інтенсивності та злочинної активності в цих двох областях у 

розрахунку на 10 тис. і 100 тис. населення. Дайте характеристику рівня 

злочинності у П. і Д. областях. 
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 2. За рік у країні було зареєстровано 540 тис. злочинів, скоєних 250 тис. 

злочинцями. Суб’єктами 33 тис. злочинів були жінки; 32 тис. – неповнолітні; 

ніде не працювали і не навчалися 87 тис. чол. Серед загальної кількості 

злочинів 340 тис. – корисливі (ненасильницькі); 21, 5 тис. – насильницькі; 39 

тис. – корисливі насильницькі. Також серед зафіксованих 66 тис. – групові 

злочини; 46 тис. – рецидивні; 145, 5 тис. – тяжкі та особливо тяжкі; 361 тис. - 

середньої тяжкості, 31 тис. – невеликої тяжкості. У містах було вчинено 376, 

6 тис, у сільській місцевості – 121, 6 тис. злочинів, а також у сфері економіки 

– 39, 9 тис. Кількість нерозкритих злочинів складає 226, 4 тис. На основі 

наведених даних визначте структуру злочинності за соціально-

демографічними, кримінально-правовими та кримінологічними показниками 

та її характер. Які тенденції злочинності простежуються при аналізі її 

структури за цими даними? 

Література: основна №№ 1-9; допоміжна № 1-42. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

1. Оцініть стан злочинності в Україні за першу половину 2019 року. 

2. Прочитайте та зробіть висновки щодо розвитку кримінології в сучасній 

Україні. 

3. Охарактеризуйте стан злочинності в Україні з 1991 року по 2000 рік. 

4. Охарактеризуйте причини і умови злочинності в сучасній Україні. 

5. Складіть кримінологічний портрет найвідоміших злочинців світу. 

6. Складіть кримінологічний портрет потенційної жертви злочину. 

7. Опрацюйте інформацію про стан злочинності в установах виконання 

покарань за 2018 рік. 

8. Ознайомтеся зі статистичними даними злочинності в установах 

виконання покарань в 2018 році. 

9. Дослідіть стан злочинності в країнах Східної Європи. 

10. Дослідіть діяльність Інтерполу та Європолу. 

11. Дослідіть стан організованої злочинності в Україні в 2018 році. 

Література: основна № 1-8., додаткова № 1-42, 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе 

обсягом до 5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку 
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або індивідуальною темою погодженою з викладачем. При написанні есе 

доцільним буде скористатись порадами за посиланням: 

https://zno.if.ua/?p=985 

 

Тематика есе: 

1. Кримінологія як наука та її предмет. 

2. Система кримінології. 

3. Зв’язок кримінології з іншими науками та навчальними дисциплінами. 

4. Класична школа дореволюційної кримінологічної науки. 

5. Історія розвитку вітчизняної кримінологічної науки. 

6. Історія розвитку зарубіжної кримінологічної науки. 

7. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної кримінологічної науки. 

8. Сучасні тенденції зарубіжної кримінологічної науки. 

9. Поняття злочинності та її основні характеристики. 

10. Сучасний стан злочинності в Україні. 

11. Сучасний стан злочинності у країнах Західної Європи. 

12. Сучасний стан злочинності у країнах Східної Європи. 

13. Сучасний стан злочинності у Сполучених Штатах Америки. 

14. Сучасний стан злочинності у Далекосхідних країнах. 

15. Вчення про причини та умови злочинності. 

16. Кримінологічне вчення про особу злочинця. 

17. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 

18. Кримінально-правова характеристика особи злочинця. 

19. Соціально-рольові характеристики особи злочинця. 

20. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця. 

21. Класифікація злочинців. 

22. Типологія злочинців. 

23. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця. 

24. Кримінологічне вчення про жертву злочину. 

25. Поняття та механізм суїцидальної поведінки. 

26. Запобігання злочинів як основа запобігання злочинності. 

27. Об’єкти запобіжної діяльності. 

28. Суб’єкти запобіжної діяльності. 

29. Загальне та індивідуальне запобігання злочинів. 

30. Віктимологічне запобігання як складова профілактики злочинів. 

31. Участь громадськості у запобіганні злочинів. 

32. Міжнародне співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю. 

33. Організація та методика кримінологічних досліджень. 

34. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю. 
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35. Запобігання злочинів, що вчиняються неповнолітніми. 

36. Запобігання злочинів, що вчиняються жінками. 

37. Запобігання насильницьких злочинів. 

38. Запобігання злочинів проти власності. 

39. Кримінологічна характеристика та запобігання загальнокримінальній 

корисливій злочинності. 

40. Запобігання рецидивної злочинності. 

41. Запобігання професійної злочинності. 

42. Запобігання організованої злочинності. 

43. Запобігання злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 

44. Запобігання необережної злочинності. 

45. Міжнародні стандарти поводження з правопорушниками. 

46. Організація Об’єднаних Націй як координатор боротьби зі 

злочинністю. 

47. Сучасний стан законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю. 

48. Поняття, суспільна небезпека та профілактика „фонових явищ”. 

49. Поняття, суспільна небезпека та профілактика латентної злочинності. 

50. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний 

стан і тенденції 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

Розділ 1. Поняття та історія розвитку кримінологічної науки, теорія злочинності 

1 Поняття, предмет і 

система кримінології. 

4 1 3  

2 Історія розвитку 

кримінологічної науки. 

4 1 3  

3 Поняття злочинності та її 

основні характеристики. 

4 1 3  

Розділ 2. Запобігання організованій та корупційній злочинності. 

4 Причини та умови 

злочинності. 

4 1 3  

5 Кримінологічне вчення 

про особу злочинця. 

7 1 3 3 

6 Віктимологія як наука про 4 1 3  
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жертву злочину. 

7 Теорія запобігання 

злочинності. 

4 1 3  

8 Види кримінологічних 

досліджень, їх організація 

та методика проведення. 

7 1 3 3 

Розділ 3. Сучасний стан злочинності у зарубіжних країнах та кримінологічна характеристика 

окремих видів злочинів 

9 Злочинність у зарубіжних 

країнах, концепції її 

детермінації та 

запобігання. 

7 1 3 3 

10 Міжнародне 

співробітництво у галузі 

боротьби зі злочинністю 

4 1 3  

11 Кримінологічна 

характеристика окремих 

видів злочинів 

4 1 3  

Разом 53 11 33 9 

Виконання завдань для 

самостійної роботи на 

написання есе 

 

7 

Залік 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на 

лекціях ви можете отримати до 11 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та 

інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 

мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття студента, що 

порушує дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших 

товаришів по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час 

освітнього процесу. Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші 

форми занять (семінари, практичні). Користування гаджетами для доступу до 

мережі Інтернет припустиме лише під час семінарських/практичних занять за 

вказівкою чи дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати 

переписавши конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому 

слід бути готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань 

забезпечують вам 1 бал; 
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- для того аби отримати ще 1 балу слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, 

висловлення своєї обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних 

питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання за 

умови, що відповідь буде змістовною та відповідати плановому питанню; 

якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите власну 

точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її аргументацією, 

правильно відповісте на уточнюючі питання викладача то можете отримати 

ще 1 балу. 

 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 3 

балів за одне заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням 

конспекту всіх питань з плану заняття та відповідями на питання викладача 

за змістом семінару під час відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам по 3 бали за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не 

виконання завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності 

завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та 

нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання 

пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного 

заняття та виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання 

можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші одногрупники).  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку  балу за два 

повністю висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За 

виконання завдань для самостійної роботи ви можете отримати до 1 балу. 

 Кожен курсант (студент, слухач) має до кінця жовтня написати та 

надати викладачу есе на тематику з запропонованого переліку або за власною 

темою узгодженою з викладачем. Успішне виконання цього завдання 

оцінюється в 7 балів. При цьому оцінка відбувається узагальненням балів за 5 

критеріями: 1) грамотність та оформлення – 1,4 бала; 2) відповідність змісту 

темі – 1,4 бала; 3) структурна логічність – 1,4 бала; 4) аргументованість 

висновків – 1,4 бала; 5) оригінальність роботи та культура посилань на 

джерела – 1,4 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

екзамену на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти 

та обґрунтованості ваших відповідей. На екзамені викладач задає вам 3 

питання з переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 13 балів. 
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Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не 

здавати залік вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості 

набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в 

Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Питання до екзамену 

1. Поняття науки кримінологія. 

2. Предмет кримінології. 

3. Класична школа кримінології. 

4. Позитивістка школа кримінології. 

5. Соціальна школа кримінології. 

6. Сучасна школа кримінології 

7. Біологічний напрям пояснення причин злочинності. 

8. Соціологічний напрям пояснення причин злочинності. 

9. Сучасні теорії детермінації злочинності. 

10. Злочинність, як соціальне явище. 

11. Задачі  та функції кримінології. 

12. Методи, які використовує кримінологія. 

13. Система науки кримінології. 

14. Виникнення кримінології, як науки. Школи кримінології. 

15. Поняття злочинності, причин та умов злочинності. 

16. Поняття особи злочинця. 

17. Поняття жертви злочину. 

18. Поняття злочинності. 

19. Класифікація злочинності. 

20. Кількісні показники злочинності. 
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21. Якісні показники злочинності. 

22. Види злочинів, які найчастіше залишаються невиявленими. 

23. Історичний розвиток злочинності. 

24. Суспільні процеси, які впливають на стан злочинності на Україні. 

25. Соціальна та правова характеристика особи злочинця. 

26. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 

27. Кримінально – правова характеристика особи злочинця. 

28. Психологічна характеристика особи злочинця та його емоційні 

властивості. 

29. Ознаки злочинності як соціального явища. 

30. Негативність злочинності. 

31. Відносна масовість злочинності. 

32. Правовий характер злочинності. 

33. Історична мінливість злочинності. 

34. Основні показники злочинності. 

35. Понятті латентної злочинності. 

36. Природна злочинність.  

37. Штучна злочинність. 

38. Рівні латентної злочинності. 

39. Фактори існування латентної злочинності. 

40. Сучасний стан злочинності на Україні. 

41. Поняття причин злочинності та їх кваліфікація. 

42. Умови, що сприяють існуванню злочинності. 

43. Поняття особи, яка вчинила злочин, межі її вивчення наукою 

кримінологією. 

44. Ознаки особи злочинця. 

45. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. 

46. Типологія злочинців за характером антисуспільної спрямованості. 

47. Типологія злочинців за характером взаємодії особи злочинця та 

ситуації. 

48. Визначення потерпілого. Визначення зв’язка “злочинець-потерпілий” 

та “злочинець-жертва”. 

49. Віктимність, віктимна ситуація, структура віктимності. 

50. Функції віктимології. 

51. Види віктимної поведінки. 

52. Рівні віктимологічної профілактики злочинів. 

53. Форми віктимологічної профілактики злочинів. 

54. Поняття суїциду та парасуїциду 

55. Типи жертв злочинів. 



17 
 

 

56. Механізм суїцидальної поведінки, дезадаптація. 

57. Поняття попередження злочинів. 

58. Класифікація попереджувальних заходів. 

59. Економічні причини злочинності. 

60. Соціальні причини злочинності. 

61. Політичні причини злочинності. 

62. Ідеологічні причини злочинності. 

63. Класифікація умов злочинності. 

64. Поняття планування боротьби зі злочинністю. 

65. Принципи планування боротьби зі злочинністю. 

66. Принципи профілактики злочинів 

67. Загальна профілактика. 

68. Індивідуальна профілактика. 

69. Цілі профілактики. 

70. Завдання та цілі профілактики. 

71. Суб’єкти профілактики злочинів. 

72. Форми попереджувальної діяльності. 

73. Поняття методики кримінологічних досліджень. 

74. Методика і техніка збору первинної кримінологічної інформації. 

75. Аналіз документів. 

76. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження.  

77. Причини й умови виникнення та існування фонових явищ на сучасному 

етапі розвитку суспільства. 

78. Особливості кримінально-правової характеристики необережної 

злочинності. 

79. Особливості причин та умов, що детермінують необережну 

злочинність. 

80. Суб’єкти профілактики злочинів. 

81. Основні напрями попередження фонових явищ.  

82. Основні напрями попередження злочинів проти власності. 

83. Опитування, як метод збору первинної кримінологічної інформації. 

84. Етапи статистичного вивчення злочинності. 

85. Основні об’єкти кримінально-правової статистики. 

86. Поняття кримінологічного прогнозування боротьби із злочинністю. 

87. Функції, види та методи кримінологічного прогнозування боротьби із 

злочинністю. 

88. Поняття кримінологічного планування та основні його принципи. 

89. Етапи та методи кримінологічного планування. 

90. Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. 
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91. Характеристика рівня, динаміки і структури злочинності в зарубіжних 

країнах. 

92. Основні показники, характер і тенденції злочинності у розвинутих 

країнах: США, Великобританії. 

93. Основні показники, характер і тенденції злочинності у Франції, 

Німеччині, Японії. 

94. Характеристика причин злочинності в зарубіжних країнах та їхні 

особливості. 

95. Кримінологічна характеристика та профілактика негативних 

соціальних явищ, пов'язаних зі злочинністю. 

96. Основні напрями попередження фонових явищ.  

97. Кримінологічна характеристика та попередження загально 

кримінальної корисливої злочинності.  

98. Особливості кримінально-правової характеристики необережної 

злочинності. 

99. Основні форми міжнародного співробітництва в боротьбі зі 

злочинністю. 

100. Міжнародні договори, як правова основа співробітництва держав в 

боротьбі зі   злочинністю. 

101. Міжнародна організація кримінальної поліції. 

102. Кримінологічна характеристика наркоманії. 

103. Кримінологічна характеристика проституції. 

104. Кримінологічна характеристика корисливої злочинності. 

105. Кримінологічна характеристика фонових явищ пов’язаних зі 

злочинністю. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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Основна 
1. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика: У 3 кн. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української 

кримінологічної науки. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. – 424 с. 

2. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика: У 3 кн. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання 

вчиненню окремих видів злочинів. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. – 

712 с. 

3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і 

практика: У 3-х кн. – Кн. 3: Практична кримінологія. – К.: Видавничий Дім 

"Ін Юре", 2008. – 320 с. 

4. Кримінологія: Навч. посібник / Іванов Ю.Ф. за заг. ред. Джужи О.М. – 

К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. 

5. Кримінологія (альбом схем): Боднар І.В., Царюк С.В. / ЧЮК ДДУПВП. 

– Чернігів, 2008 – 86 с. 

6. Кримінологія : навч.-метод. комплекс («бакалавр») / МВС України. 

НАВС.ННІПККМ. Каф-ра кримінології та кримінально-виконавчого права. – 

К., 2010. – 52 с. 

7. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник/ В.В. Голіна, 

Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд та ін..; за ред. В.В. Голіни і 

Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2014-  460 с. 

8. Кримінологія. Навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. 

Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. 

Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. – Одеса : Національний 

університет «Одеська юридична академія», 2015. – 144 с. – (Сер.: Навчально-

методичні посібники). 

9. Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем / Автори-упорядники: С. 

Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик, О. С. Шеремет. – Чернігів: ПАТ 

«ПВК «Десна», 2015. – 658 с. 

 

Допоміжна 

Література до теми 1: 

1. Бандурка, О. М. Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології / 

Олександр Маркович Бандурка, Олексій Миколайович Литвинов // Вісник 

Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 30-38. 

2. Беккариа, Чезаре О преступлениях и наказаниях : пер. с итал. / Чезаре 

Беккариа. – К. : Ин Юре, 2014. – 240 с. 

3. Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : 

монографія / Є. М. Блажівський; МВС України;  ХНУВС. – Харків, 2013. – 

370 с. 

4. Бойко О. П. Особливості розмежування і використання термінів 

«попередження», «профілактика», «запобігання» та «припинення» злочинів / 
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О. П. Бойко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2(54). – С 345–351. 

5. Головкін Б. Типологія корисливих насильницьких злочинців / Б. 

Головкін // Право України. – 2010. – № 7. – С. 144–150. 

6. Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / А. Горбань, В. 

Міщук // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 37–41. 

7. Гритенко О. А. Правопорушення в жіночих кримінально-виконавчих 

установах мінімального рівня безпеки : деякі соціально-правові аспекти / О. 

А. Гритенко // Південноукраїнський правничий часопис. – № 4/2006. – Одеса, 

2006. – С. 85–88. 

8. Гула Л. Ф. Характеристика лідерів злочинного середовища / Л. Ф. Гула 

// Львівський ДУВС. Вісник. Серія юридична. – Вип. 1(2)/2011. – С. 286–292. 

9. Веприцький, Р. С. Методологія дослідження феноменології 

злочинності / Роман Сергійович Веприцький // Вісник Кримінологічної 

асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 67-74. 

10. Гладкова Є. О. Особа злочинця, що вчиняє насильницькі злочини проти 

працівників ОВС / Гладкова Є. О. // Право і суспільство. - 2012. - № 6. - С. 

166-170. 

11. Голіна В. В. Поняття і структура спеціально-кримінологічного 

запобігання злочинності / В. В. Голіна // Правова система України: історія, 

стан та перспективи : у 5 т. – Харків : Право, 2008. – Т. 5: Кримінально-

правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за 

заг. ред. В. В. Сташиса. – 840 с 

12. Давиденко М. Л. Про показники та тенденції злочинності в Україні / М. 

Л. Давиденко // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3(55). – С. 179–

184. 

13. Давидова Т. О. Новаційні норми у протидії корупції в Україні / Т. О. 

Давидова // Бизнес и безопасность. – 2013. – № 3. – С. 9–11. 
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