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Фахове
вступне
випробування
з
«Кримінології»,
форма
перевірки
загальнотеоретичних знань про злочинність та її запобігання претендентів на вступ до
магістратури Академії Державної пенітенціарної служби на базі ступеня вищої освіти
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з іншої спеціальності (напряму).
Фахове вступне випробування є важливим компонентом у відборі кандидатів до
навчання в магістратурі і повинно показати знання теоретичного матеріалу, наукових
робіт провідних учених України і зарубіжжя, навички практичної роботи в галузі
юриспруденції, знання законодавства. Необхідність цих знань, вмінь ними користуватися
в діяльності юриста-практика є особливо актуальним у сучасний період реформування
правової системи в нашій країні.
Мета програми – допомогти кандидатам до вступу в магістратуру Академії
Державної пенітенціарної служби систематизувати раніше отриманні знання та
зорієнтуватись в обсязі та характері знань, які вони повинні будуть продемонструвати під
час фахового вступного випробування.
Зміст програми відображає, з одного боку, нерозривний зв'язок злочинності та її
запобігання, особливо з точки зору їх еволюції.
Претенденти до вступу повинні творчо підійти до оволодіння знаннями кожної
теми. Аналізувати різноманітні підходи до профілактики та запобігання злочинності
обґрунтовувати своє бачення проблем злочинності. Рекомендується звернути увагу на
додаткові літературні джерела, як монографічні, так і періодичні видання.
В процесі випробування кандидат на вступ в магістратуру повинен показати :
- високий теоретичний рівень знань основних проблем кримінології як науки;
- уміння вільно орієнтуватися в понятійному кримінологічному апараті;
- навички проведення кримінологічних досліджень.
1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ
Кримінологія - це самостійна теоретико-прикладна суспільна наука про
злочинність, ширше - про природу, сутність, закономірності виникнення, суспільного
прояву та запобігання злочинності.
Злочинність – це історично обумовлене і мінливе соціальне явище, яке проявляє
себе у виді множинності кримінальних правопорушень, має територіально-часовий та
кількісно-якісний вимір.
Рівень злочинності – це фіксована в абсолютних величинах кількість
зареєстрованих кримінальних правопорушень і осіб, які їх вчинили, в країні цілком чи в
окремих її регіонах за певний період часу (зазвичай за рік).
Коефіцієнт злочинності – математичний підрахунок кількості зареєстрованих
кримінальних правопорушень або виявлених злочинців на прийняту в науці «одиницю»
населення: 10 тис. чи 100 тис. (в залежності від усього населення регіону).
Структура злочинності - це групування кримінальних правопорушень і осіб, які їх
вчинили, за певними їх якісними ознаками для установлення найбільш характерних рис з
метою подальшого виявлення і вивчення взаємозв'язків між структурними підрозділами.
Динаміка злочинності – це зміна усіх її показників у цілому або їх елементів
протягом певного часу.
Характер злочинності (від гр. риса, особливість) - це питома вага тяжких і
особливо тяжких злочинів і суспільна небезпека осіб, які їх вчинили, до загальної
кількості зареєстрованої злочинності і злочинців.
Географія злочинності - кількісно-якісний показник, який характеризує
територіальну розповсюдженість і якісну відмінність чи схожість її основних показників.
Ціна злочинності – це кількісно-якісний показник тієї шкоди і витрат суспільства,
які є наслідком її злочинних проявів.

Латентна злочинність - це не виявлені та з інших причин невідомі
правоохоронним і судовим органам кримінальні правопорушення, відомості про які не
знаходять відображення в офіційній кримінально-правовій статистичній звітності.
Причини злочинності – це ті чинники, які породжують злочинність, як свій
наслідок.
Умови злочинності - це ті чинники, які безпосередньо не породжують
злочинність, але “відкривають шлях” для дії причин, полегшують настання суспільно
небезпечних наслідків.
Особа злочинця - це сукупність соціально-психологічних властивостей і якостей
людини, які є причинами і умовами вчинення кримінальних правопорушень.
Кримінологічна віктимологія – це система знань про жертв кримінальних
правопорушень, закономірності та чинники їх поведінки, типові ситуації, що призводять
до злочинних посягань, а також заходи віктимологічного запобігання.
Жертва злочину - це людина чи спільність людей у будь-якій формі їх інтеграції,
яким безпосередньо або опосередковано заподіяна злочином шкода.
Віктимність - це підвищена здатність особи в силу моральних і фізичних
властивостей ставати жертвою кримінального правопорушення за певних обставин.
Віктимна поведінка - це вчинки або дії у конкретних ситуаціях, що впливають на
мотивацію та рішення злочинців, а також об'єктивно створюють небезпеку заподіяння
шкоди діючому суб'єкту.
Віктимологічне запобігання - це самостійний напрям запобігання злочинності, що
охоплює комплекс заходів та діяльність, спрямовану на зниження рівня групової (масової)
та індивідуальної віктимності, а також зменшення кількості жертв кримінальних
правопорушень у суспільстві.
Суїцид – це навмисне заздалегідь обдумане позбавлення себе життя, один з видів
насильницької смерті.
Парасуїцид - це невдала спроба самогубства.
Загальносоціальне запобігання злочинності - це насамперед комплекс
перспективних соціально-економічних і культурно-виховних заходів, спрямованих на
подальший розвиток та вдосконалення суспільних відносин і усунення або нейтралізацію
разом з тим причин та умов злочинності.
Спеціально-кримінологічне запобігання — це сукупність заходів боротьби зі
злочинністю, змістом яких є різноманітна робота державних органів, громадських
організацій, соціальних груп і громадян, спрямована на усунення причин та умов, що
породжують і сприяють злочинності, а також недопущення вчинення кримінальних
правопорушень на різних стадіях злочинної поведінки.
Індивідуальне запобігання кримінальним правопорушеням — це різновид
запобігання злочинності щодо конкретної особи.
Кримінологічна профілактика — це сукупність заходів щодо завчасного
виявлення та усунення негативних явищ, які виникли чи можуть виникнути і
детермінувати злочинність або її окремі види.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ.
Тема 1. Поняття, предмет і система кримінології
Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет: злочинність,
причини та умови, що її обумовлюють, особа злочинця, жертва кримінального
правопорушення, засоби запобігання кримінальним правопорушенням. Завдання та
функції кримінології. Теоретичне та практичне значення науки кримінології. Система
кримінології: зміст загальної та особливої частини.

Місце кримінології в системі наук. Зв’язок кримінології з філософією, соціологією,
економікою, демографією, психологією, педагогікою, статистикою, наукою управління.
Кримінологія та правові науки: взаємозв’язок кримінології з кримінальним, кримінальнопроцесуальним, кримінально-виконавчим, адміністративним правом, іншими правовими
науками, а також спеціальними дисциплінами, що вивчаються в навчальних закладах
юридичного профілю.
Проблеми і завдання сучасної української кримінології. Проблема злочинності як
основна перешкода на шляху гармонійного розвитку сучасного українського суспільства
та побудови соціальної й правової держави. Сучасні підходи до осмислення проблеми
особи злочинця, детермінації та механізму злочинних проявів.
Тема 2. Історія розвитку кримінологічної науки.
Зародження кримінологічної думки. Примітивні та теологічні погляди на
злочинність, злочинця і причини, які обумовлюють порушення певних норм поведінки
(Ф. Аквінський, Мартін Лютер).
Виникнення кримінології як науки. Кримінологічні погляди соціалістів-утопістів
ХVІ-ХVІІ століть (Т. Мор, Кампанелла, Ж. Мольєр), філософів-просвітителів ХVІІ-ХVШ
століть (Ч. Беккаріа, Жан-Жак Руссо, Ш. Монтеск'є, Вольтер).
Класичний напрям (школа) кримінології. Інтелект і свідомість людини – основа,
фундамент, на якому ґрунтується пояснення її індивідуальної та суспільної поведінки
(Ч. Беккаріа, Ієремія Бентам, А. Фейєрбах, М. Таганцев, О. Кістяківський, Н.
Сергєєвський).
Антропологічний напрям (школа) кримінології. Злочинність є не що інше, як
природний біологічний феномен, а конкретний злочинець – це злочинний генотип (Ч.
Ломброзо, Р. Гарофало, М. Неклюдов, А. Лихачов, П. Тарнавська, В. Чиж).
Соціологічний напрям (школа) кримінології. Залежність злочинності від
соціального середовища. Злочинцем не народжуються, ним стають під впливом
негативного середовища (Ж. Кетле, Г. Тард, А. Геррі).
Стан та розвиток кримінології в 20-30-ті роки XX ст. Перші кримінологічні
кабінети з вивчення злочинності і злочинця (М.М. Гернет, А.А. Жижиленко, М.Н. Ісаєв,
С.В. Познишев, М.М. Полянський, Є.П. Френкель, Н.П. Паше-Озерський, М.А. ЧельцовБебутов та ін.).
Розвиток кримінології в 60-ті роки та її сучасний стан. 1963 р. – створення
Всесоюзного інституту з проблем вивчення причин і розробці заходів попередження
злочинності. Визначення поняття та загальних проблем злочинності (А.А. Герцензон, А.І.
Долгова, І.І. Карпець, Н.Ф. Кузнєцова). Особа злочинця (А.І. Алексєєв, Ю.М. Антонян,
А.Ф. Зелінський). Віктимологічні проблеми злочинності (П.С. Дагель, Д.В. Рівман, Л.В.
Франк). Концепція попередження злочинності та окремих її видів (І.А. Аванесов, А.П.
Закалюк, В.К. Звірбуль, А.Е. Жалінський).
Сучасний етап розвитку кримінології в Україні. Суспільство зіткнулося з
розширеним відтворенням злочинної поведінки, самодетермінацією злочинності
(В.В. Голіна, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, А.Н. Костенко,
І.П. Лановенко, І.К. Туркевич та ін.).
Тема 3. Поняття злочинності та її основні характеристики
Поняття злочинності. Основні ознаки злочинності: соціально-правове явище,
історична обумовленість, мінливість, суспільна небезпечність, відносна масовість і
регулярність, стійкість, самодетермінація.
Злочинність як статистична сукупність.
Кількісні та якісні характеристики злочинності. Стан, рівень злочинності
(загальний і спеціальний коефіцієнти, коефіцієнт злочинної активності), структура,
питома вага окремих видів злочинності. Динаміка злочинності й фактори, що на неї

впливають. Географія злочинності, обставини, які її обумовлюють. Злочинність і
кримінальне правопорушення, їх взаємозв'язок.
Поняття латентної злочинності, її види та методи оцінки.
Стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства.
Професіоналізм, організованість, особлива зухвалість і жорстокість, застосування зброї і
технічних засобів, ріст злочинності у сфері економіки, проти особистого майна громадян,
злиття вітчизняної та закордонної злочинності. Соціальні наслідки злочинності.
Тема 4. Причини та умови злочинності
Поняття причин та умов злочинності в кримінології. Філософське обґрунтування
причинно-наслідкового зв'язку, закони його розвитку. Поняття кримінологічної
детермінації. Протиріччя (суперечності) соціального, економічного, політичного,
морального, управлінського характеру розвитку суспільства як джерела злочинності.
Класифікація причин та умов злочинності. Причини та умови, що властиві всій
злочинності, її видам, окремому кримінальному правопорушенню. Об'єктивні й
суб'єктивні, зовнішні та внутрішні, головні й другорядні, корінні та некорінні причини і
умови злочинності. Недоліки в організації управління економікою, їх криміногенне
значення. Недоліки в діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Тема 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
Поняття особи злочинця, обсяг, межі та способи її вивчення в кримінології.
Соціологічна та правова характеристика особи злочинця. Особа злочинця та суміжні
поняття.
Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця: соціальнодемографічні, кримінально-правові, соціальні ролі і статуси, морально-психологічні
властивості й особливості, ціннісні орієнтації. Сукупність ознак, що утворюють структуру
особи злочинця.
Взаємодія соціального і біологічного в особі злочинця. Біологічні зачатки в особі і
соціальне середовище як передумова розвитку її соціальних якостей.
Типологія і класифікація злочинців. Кримінологічна характеристика основних
типів злочинців. Критерії класифікації злочинців та її значення для кримінологічної
профілактики.
Тема 6. Віктимологія як наука про жертву кримінального правопорушення.
Поняття віктимології. Теоретичні питання її виникнення. Становлення віктимології
як науки. Поняття віктимності та віктимізації. Жертва кримінального правопорушення, її
«вина», відшкодування збитків. Зв'язок «злочинець – жертва» як відношення, ситуація,
становище.
Поняття особи потерпілого та її кримінологічне значення. Жертва і потерпілий від
кримінального правопорушення. Підходи до класифікації потерпілих від кримінального
правопорушення. Класифікація поведінки жертви кримінального правопорушення.
Віктимологічне запобігання.
Поняття суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні та інших державах.
Механізм суїцидальної поведінки.
Тема 7. Теорія запобігання злочинності
Поняття запобігання кримінального правопорушення. Цілі, завдання, функції та
межі запобігання.
Система запобіжної діяльності. Законодавчі, спеціальні та загальні суб’єкти
запобігання та їх відмінність один від одного.
Правові та організаційні основи запобіжної діяльності.

Класифікація запобіжних заходів. Загальносоціальні та індивідуальні заходи
запобігання кримінальним правопорушенням. Методи та форми запобіжної діяльності
правоохоронних органів.
Тема 8. Організація та методи розробки (складання) кримінологічних
прогнозів та планів
Методи розробки кримінологічного прогнозу злочинності. Метод екстраполяції.
Метод моделювання.
Організація і методики складання індивідуального прогнозу злочинної поведінки та
відповідних до нього запобіжних заходів.
Організація розробки та здійснення комплексного плану запобігання злочинності.
Практичні питання організації підготовки, формування та забезпечення реалізації
комплексного плану запобігання злочинності на прикладі проведення цієї роботи на рівні
міста (адміністративного району).
Тема 9. Злочинність у зарубіжних країнах, концепції її детермінації та
запобігання
Характеристика рівня, динаміки і структури злочинності в зарубіжних країнах.
Основні показники, характер і тенденції злочинності у розвинутих країнах: США,
Великобританії, Франції, Німеччині, Японії.
Характеристика причин злочинності в зарубіжних країнах та їх особливості.
Історичні аспекти зарубіжних концепцій причин злочинності.
Природа і закономірності причин злочинності та їх пояснення в зарубіжній
кримінології. Біологічний напрям пояснення причин злочинності. Біологічні і біосоціальні
теорії та їх представники. Соціологічні школи зарубіжної кримінології. Соціологічний
напрям пояснення причин злочинності. Історія розвитку наведених напрямів.
Тема 10. Міжнародне співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю
Основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі зі
злочинністю. Міжнародні договори як правова основа співробітництва держав в боротьбі
зі злочинністю.
Міжнародна організація кримінальної поліції.
Тема 11. Кримінологічна характеристика окремих видів кримінальних
правопорушень
Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних явищ,
пов'язаних зі злочинністю. Поняття пияцтва, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії,
проституції і СНІДу. Соціальні та медичні аспекти названих фонових явищ. Кримінальноправова оцінка фонових явищ. Наркотики рослинного та хімічного походження.
Особливості кримінологічної характеристики осіб, які зловживають алкоголем та
наркотиками, хворих на СНІД та повій. Причини та умови виникнення та існування
фонових явищ на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні напрями запобігання
фоновим явищам. Нормативні акти, які регламентують цю діяльність.
Кримінологічна характеристика та попередження загальнокримінальної корисливої
злочинності. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти
власності. Кримінальні правопорушення проти власності корисливого та корисливонасильницького
характеру.
Особливості
характеристики
цих
кримінальних
правопорушень у сучасних умовах (час, місце, предмет, спосіб, мотиви, групова злочинна
поведінка). Характеристика осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення проти
власності громадян, державної та колективної власності. Причини та умови вчинення
кримінальних правопорушень проти власності. Недоліки в діяльності правоохоронних

органів із попереджень цього виду кримінальних правопорушень. Основні напрями
попередження кримінальних правопорушень проти власності.
Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальних правопорушень,
вчиненим з необережності. Поняття необережної злочинності. Особливості її
кримінально-правової характеристики. Кримінологічна характеристика необережної
злочинності. Особа необережного злочинця. Особливості причин та умов, що
детермінують необережну злочинність. Основні напрями запобігання необережним
злочинам.
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