
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Кафедра кримінального права та кримінології 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

О.В. Ведмідський
 

___.08.2016 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

з навчальної дисципліни  

«АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ» 

 

 

спеціальність 8.0304021 «Правоохоронна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету заочного навчання 

працівників поліції, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування 

злочинності» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету заочного 

навчання працівників поліції, спеціальності 8.0304021 «Правоохоронна 

діяльність» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. - 10 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

Шалгунова С.А., професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права та кримінології  

протокол від 19.08.2016, № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від 29.08.2016, № 13 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для  

органів досудового розслідування  

доктор юридичних наук, доцент 

майор поліції           В.В. Шаблистий 

_______________________ 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Шалгунова С.А., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



1. Теми практичних занять 

 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Практичне заняття №  1 – 2 год. 

 

Опрацювати питання до практичного заняття: 

1. Визначте основні об’єкти кримінологічного впливу в Україні і в 

системі органів поліції МВС України, в УНП МВС.  

2. Як використовуються результати кримінологічних досліджень в 

системі органів поліції МВС України.  

3. Яке значення має кримінологічна інформація по конкретному 

виду злочинності в діяльності органів поліції та підрозділів досудового 

слідства. 

4. Єдина система офіційного статистичного обліку кримінальних 

правопорушень та злочинів в Україні (форми звітності).  

5. Як використовується ЄРДР та інші інформаційні бази даних у 

складанні кримінологічних прогнозів слідчими органів поліції. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою): складання планів роботи 

слідчого по конкретному кримінальному провадженню, складання плану 

роботи слідчого відділення, відділу за напрямами на 1 місяць (виявлення 

ознак злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, зброї, 

підакцизних товарів), особливості профілактичної роботи слідчого з базами 

даних по конкретному кримінальному провадженню. 

Після вивчення теми, здобувач повинен: 

Знати: основні методи побудови кримінологічних прогнозів для 

подальшого попередження та профілактики певного виду злочинів, 

злочинності на території обслуговування або на окремому об’єкті.  

Вміти: використовувати засвоєні знання для самостійного 

комплексного прогнозування злочинності в цілому та за окремими видами на 

території обслуговування або на окремому об’єкті, визначати пріоритетні 

напрями діяльності органів поліції при подальшому планування заходів 

попередження злочинів на території обслуговування або на окремому об’єкті, 

визначати пріоритетні напрями та методи комплексного аналізу та 

прогнозування злочинності на різни рівнях, самостійно будувати прогнози 

індивідуальної злочинної поведінки щодо конкретної особи підозрюваного, 

відносно якого ведеться кримінальне провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету 



Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. [Електронний ресурс : Офіційний 

сайт Верховної Ради України]. Режим доступу : http://rada.gov.ua 

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379. 

3. Про затвердження системи оцінки діяльності органів внутрішніх 

справ України на основі нових критеріїв: Наказ МВС України від 25.05.2010 

р. № 197. 

4. Про підготовку та проведення експерименту з удосконалення 

діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ ГУ МВС України у 

Львівській області : Наказ МВС України № 622 від 01.07.2014 р. 

5. Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, 

установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів 

внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів 

зайнятості, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо ведення 

випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ 

виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в 

спеціалізованих закладах охорони здоров'я : Спільний наказ Міністерства 

охорони здоров'я України, Державного Департаменту України з питань 

виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України,  Міністерства 

праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім'ї, 

молоді та спорту № 834/365/474/304/3466 від 04.10.2010 р. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 11.10.2010 р. за № 1088/18383. [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc. 

6. Курс кримінології: Загальна частина. Підручник: У 2-х кн. / М.В. 

Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін..; За заг. ред. О.М. Джужи. / Кн. 

2. / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 48- с. 

7. Курс кримінології: Особлива частина. Підручник: У 2-х кн. / О.М. 

Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін..; За заг.ред. О.М. Джужи. / Кн. 1. 

/ Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. 

8. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. 

Даньшин, В. В. Голіна, М. В. Валуйська ; рец.: В. І. Борисов, О. М. Костенко, 

В. О. Туляков ; ред. В. В. Голіна ; Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2009 (Харків : ВАТ "Харківська 

книжкова фабрика "Глобус", 01.12.2008) . - 288 с. 

9. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник для 

юрид. вузів і фак. – Харків: Право, 1999. – 204 с. 

10. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение 

индивидуального преступного поведения. - М., 1988. 

11. Зелинский А.Ф. Методика криминологических исследований. - К., 

1992. 

12. Крикунов Г.Н. Криминологическое прогнозирование и борьба с 

преступностью. – Днепропетровск: Юридическая академия МВД Украины, 

2002. – 104 с. 

13. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методи в 

социологических иселедованиях. - К, 1982. 

http://rada.gov.ua/
http://zakon.nau.ua/doc.


14. Стан злочинності в Україні за 2006-2012 рр. // Офіційний сайт МВС 

України. / http://mvs.gov.ua/ 

15. Чурилов Н.Н. Проектирование выборочного социологического 

исследования. - К, 1986. 

 

 

ТЕМА 8. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Практичне заняття №  1 – 2 год. 

Завдання № 1 

Визначити основні напрями протидії злочинності в Україні і в системі 

органів поліції МВС України.  

Завдання № 2 

Скласти програму запобігання злочинів певного виду на території 

обслуговування. Значення кримінологічних програм запобігання злочинності 

в діяльності підрозділів досудового слідства. 

Завдання № 3 

На підставі аналізу даних, що входять до Єдиної системи офіційного 

статистичного обліку кримінальних правопорушень та злочинів в Україні 

(форм звітності), скласти план запобігання злочинів певного виду на 

території обслуговування: умисних вбивств у побуті, умисних вбивств на 

замовлення, квартирних крадіжок, розбійних нападів, розбійних нападів у 

складі організованої групи, незаконного обігу зброї, незаконного обігу 

наркотиків, політичних провокацій, озброєного хуліганства, опору 

працівникам поліції, інших правоохоронних органів по охороні громадського 

порядку.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою): складання планів роботи 

слідчого по конкретному кримінальному провадженню, складання плану 

роботи слідчого відділення, відділу за напрямами на 1 місяць (виявлення 

ознак злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, зброї тощо), 

особливості профілактичної роботи слідчого з базами даних по конкретному 

кримінальному провадженню. 

http://mvs.gov.ua/


Після вивчення теми, здобувач повинен: 

Знати: основні методи розробки планів та програм попередження та 

профілактики певного виду злочинів, злочинності на території 

обслуговування або на окремому об’єкті.  

Вміти: використовувати засвоєні знання для самостійного 

комплексного планування заходів попередження злочинів на території 

обслуговування або на окремому об’єкті, визначати пріоритетні напрями 

попередження та профілактики, визначати основних суб’єктів взаємодії у 

профілактичній роботі. 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. [Електронний ресурс : Офіційний 

сайт Верховної Ради України]. Режим доступу : http://rada.gov.ua 

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379. 

3. Закон України «Про попередження насильства в сімї» від 

15.11.2001 р. № 2789-III (зі зм. та доп.). 

4. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

07.04.2011 р. № 3206-VI. 

5. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» від 30.06.1993 р. (зі зм. та доп.). 

6. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» від 22.06.2000 р. №1835-III (зі зм. та доп.). 

7. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з міст позбавлення волі» (зі зм. та доп.). 

8. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24.01.1995 р. (зі зм. та доп.). 

9. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання 

ними» від 15.02.1995 р. (в ред.. 1999 р., зі зм. та доп.). 

10. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, 

психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 8.07.1999 р. (зі зм. та 

доп.). 

11. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 

19.06.2003 р. № 964-IV (зі зм. та доп.). 

12. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. № 

249-IV (зі зм. та доп.). 

13. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. (зі зм. та доп.). 

14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Законодавство 

України. – Суми: ТОВ «ВВП НОТІС», 2012. – 296 с. 

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 

р. (зі зм. та доп.). 

16. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади 

http://rada.gov.ua/


в їх розшуку : Указ Президента України № 20/2001 від 18.01.2001 р. // 

Офіційний вісник України вiд 02.02.2001 р. – 2001. – № 3. – С. 7. – Ст. 58. – 

Код акту 17594/2001. [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon.nau.ua/doc. 

17. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 року : Розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 1209-р від 30.11.2011 р. [Електронний ресурс] 

/ Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc. 

18. Розпорядження КМУ «Про Заходи щодо детінізації національної 

економіки на 2006-2007 рр.» від 23.08.2005 р. №367-р. 

19. Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 

2008-2012 роки : Рішення колегії Міністерства внутрішніх справ України № 

17км/1 від 25.07.2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon.nau.ua/doc.  

20. План заходів МВС України на 2011 р. із забезпечення виконання 

Указу Президента України від 12.01.2011 р. №24/2011 «Про план заходів із 

виконання обов’язку та зобов’язань України, що випливають з її членства в 

Раді Європи», затверджених МВС України від 06.04.2011 р. 

21. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 1393-р від 23.11.2015 р. [Електронний ресурс : 

Офіційний сайт Верховної Ради України]. Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/ 

22. Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року : Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 514-р. // Урядовий 

кур'єр від 13.06.2015. – № 105. 

23. Про затвердження Типового положення про службу соціально-

профілактичної роботи : Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді 

та спорту від 15 жовтня 2008 року № 4163. Зареєстровано в Міністерстві 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів на семінарських та практичних заняттях з навчальної 

дисципліни «Аналіз та прогнозування злочинності» 
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5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння з 
аналізу злочинності, основних її показників, оцінки діяльності органів 
поліції з прогнозування, попередження та профілактики злочинності і 
злочинів; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 
повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань з аналізу злочинності, вибору відповідного математичного чи 
статистичного методу, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства у сфері 
протидії злочинності, методики статистичного, соціологічного аналізу та 
прогнозування злочинності, математичного аналізу якості та ефективності 
протидії, попередження та профілактики злочинності, теорії та 
правозастосовної практики органів поліції в сучасних умовах. 



4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння з аналізу 
злочинності, основних її показників, оцінки діяльності органів поліції з 
попередження та профілактики злочинності і злочинів; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань з аналізу злочинності, вибору відповідного математичного чи 
статистичного методу, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства у сфері 
протидії злочинності, математичного аналізу аналізу та прогнозування 
злочинності, математичного аналізу якості та ефективності протидії, 
попередження та профілактики злочинності, теорії та правозастосовної 
практики органів поліції в сучасних умовах. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння з аналізу злочинності, основних її показників, оцінки 
діяльності органів поліції з попередження та профілактики злочинності і 
злочинів мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками; відсутні 

знання з питань чинного законодавства у сфері протидії злочинності, 
статистичного і соціологічного аналізу та прогнозування злочинності, 
аналізу якості та ефективності протидії, попередження та профілактики 
злочинності, теорії та правозастосовної практики органів поліції в сучасних 
умовах. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння з 
аналізу злочинності, основних її показників, оцінки діяльності органів 
поліції з попередження та профілактики злочинності і злочинів 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки з викладення основних 
питань правового регулювання у сфері протидії злочинності, статистичного 
і соціологічного аналізу та прогнозування злочинності, вибору методів 
математичного аналізу якості та ефективності протидії, попередження та 
профілактики злочинності, теорії та правозастосовної практики органів 
поліції в сучасних умовах, які потребують подальшого усунення. 



1 

Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття у сфері протидії, попередження та профілактики 
злочинності, аналіз основних її показників, вибору математичних методів 
аналізу, теорії та правозастосовної практики органів поліції в сучасних 
умовах, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 
володіє відповідними вміннями і навичками з математичного аналізу 
злочинності, основних її показників, статистичної і математичної оцінки 
діяльності органів поліції з попередження та профілактики злочинності і 
злочинів, необхідних для розв’язання професійних завдань діяльності 
органів поліції в сучасних умовах. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


