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1. Методичні рекомендації для виконання самостійної та індивідуальної 

роботи 

 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня передбачає вивчення навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування 

злочинності» у позанавчальний час.  

При цьому здобувач повинен самостійно прочитати рекомендовану 

літературу, законодавчі акти, здійснити передбачені конкретними темами 

курсу завдання. Це може бути прочитати і законспектувати та запам’ятати, 

прочитати та здійснити логічний аналіз законодавчого чи нормативного акту, 

прочитати та визначити недоліки чи переваги попереднього законодавчого 

акту та чинного, тощо; самостійно логічно і послідовно порівняти, які 

правові норми та положення закону, наказу, інструкції, настанови є такими, 

що найбільш точно і логічно відображають діяльність органів поліції в 

цілому або певного підрозділу, служби з попередження злочинності в цілому 

або окремого її виду; визначити, який правовий акт найбільш точно, логічно і 

послідовно відповідає завданням, покладеним на органи поліції; визначити, 

яким чином повинна здійснюватися оцінка ефективності діяльності органів 

поліції в цілому, певного органу на території, відділу, служби або окремого 

працівника поліції; після опрацювання навчальної літератури самостійно 

визначити найбільш прийнятні методи статистичного, математичного та 

соціологічного аналізу злочинності, вибрати найбільш об’єктивні із них.  

Під час опрацювання навчальної літератури здобувач повинен 

прочитати і засвоїти навчальний матеріал по темі, завчити основні поняття та 

категорії, розуміти їх зміст та вміти відтворювати і використовувати ї при 

вирішенні практичних завдань. 

Під час самостійного кримінологічного аналізу злочинності, іі 

детермінант, особи злочинця та особи жертви злочину, оцінки якості та 

ефективності діяльності органу поліції або окремого працівника, здобувач 

повинен прочитати чинне законодавство з питань діяльності та правової 

регламентації діяльності поліції в цілому та за окремими напрямами, 

визначити пріоритетні завдання за напрямом, і визначити, яким чином воно 

відображається у посадових інструкціях чи функціональних обов’язках 

працівника конкретного відділу, служби органу поліції. 

Під час побудови кримінологічних прогнозів здобувач повинен скласти 

графіки чи таблиці з показниками злочинності або злочинів певного виду, 

підрахувати динаміку цих показників протягом вказаного у практичному 

завданні періоду, скласти відповідні графіки, діаграми. Також здобувач 

повинен самостійно проаналізувати науково-монографічну літературу по 

темі та визначити причини зниження чи збільшення статистичних показників 

злочинності або злочинів певного виду, здійснити комплексний аналіз реалій 

життя українського суспільства та зміни показників злочинності чи злочину; 

визначити ті фактори, що найбільше вплинули на зміни цих показників.  



Якщо здійснюється аналіз злочинної поведінки конкретної особи, то 

здобувач повинен порівняти різні періоди життя особи, встановити наявність 

у неї кримінального досвіду, судимостей, характеру вчинених злочинів у 

минулому та сучасному, встановити наявність повторності чи рецидиву. 

Якщо здійснюється аналіз вироків, то із описової частини вироку встановити 

причини та умови вчинення злочину, за який особа засуджена, характер її 

поведінки перед вчиненням злочину, під час його вчинення і після. При 

цьому здобувач самостійно повинен визначити найбільш впливові причини, 

що штовхнули особу на вчинення конкретного злочину і вміти обґрунтувати 

свою думку. Для цього необхідно звернутися до відповідних тем в 

підручниках з кримінології, і прочитати, які причини та умови виступають 

вирішальними факторами при вчиненні злочину на індивідуальному рівні. 

Весь здійснений самостійно здобувачем обсяг роботи при підготовці до 

семінарського чи практичного заняття, при виконанні індивідуальної та 

самостійної роботи, повинен бути занотований у зошиті, і використовуватися 

під час відповідей на аудиторних заняттях та при підготовці до модульного 

контролю і заліку. 

При підготовці мультимедійної презентації по конкретній темі (в 

електронному вигляді), здобувач може підготувати таку презентацію після 

попереднього узгодження з науково-педагогічним працівником. Як правило, 

тематика обирається така, що безпосередньо пов’язана з діяльністю органів 

поліції, правовою регламентацією роботи поліції з попередження та 

профілактики злочинності і повинна репрезентувати органи поліції в 

позитивному світлі. Обсяг такої презентації може складати 15 і більше 

слайдів, оформлених з кольоровими та звуковими ефектами, що дозволить 

використати їх у подальшому в навчальному процесі. 

При підготовці реферату, доповіді, повідомлення – здобувач повинен 

проаналізувати науко-монографічну літературу по темі, визначити джерела, 

які найбільш повно розкривають зміст визначеної теми, скласти план із кола 

питань, що найбільш точно і повно відображають її зміст, і здійснити 

самостійний виклад прочитаного тексту по кожному питанню плану. Обсяг 

реферату повинен складати 8-12 сторінок, доповіді – 5-7 сторінок, 

повідомлення – 3-4 сторінки друкованого тексту.  

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 

питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 

становити 8-12 сторінок друкованого тексту та список використаної 

літератури. Обов’язково після виконаної роботи (реферату, доповіді, 

повідомлення) повинен бути поданий список використаних джерел. 

Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що застосовуються 

до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, інтервал 1,5. 

Якщо є потреба – можуть бути включені додатки. В додатках розміщуються 

таблиці, схеми, графіки, діаграми з  аналізом показників злочинності, її 

детермінант, ознаки чи типи особи злочинця або жертви злочину, коло 

заходів попередження чи профілактики злочинності, види суб’єктів 

попередження чи профілактики тощо. Додатки оформлюються в залежності 



від обсягу аналогічно основному тексту, і можуть бути представлені в 

книжковому або альбомному вигляді. 

За бажанням здобувача, який має бажання вступити у подальшому на 

навчання до ад’юнктури чи аспірантури, підготовлений ним реферат, 

доповідь або повідомлення під керівництвом науково-педагогічного 

працівника кафедри можуть бути використані як основа для написання тез 

доповіді для участі в науковій конференції або для наукової статті. Стаття 

або тези доповіді можуть бути підготовлені здобувачем одноособово або у 

співавторстві з науково-педагогічним працівником або з іншою особою (як 

правило, працівником поліції чи працівником іншого правоохоронного 

органу). Проблематика для наукової статті чи тез доповіді узгоджується з 

науково-педагогічним працівником і повинна стосуватися актуальних питань 

діяльності органів поліції в сучасних умовах. Вимоги до даного виду 

наукової продукції викладені в наукових виданнях, що містяться в науковій 

бібліотеці університету. Підготовка наукової статті або тез доповіді 

враховуються при оцінці індивідуальної та самостійної роботи і виставленні 

модуля та заліку. 

 

 

2. Завдання для самостійної роботи  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Методи і методологія кримінологічних досліджень.  

2. Методи та методологія кримінологічних досліджень, що 

проводяться органами поліції та різними їх структурними підрозділами.  

3. Узагальнення матеріалів кримінологічних досліджень в органах 

поліції. 

4. Аналіз та прогнозування злочинності як чинники, що зумовлюють 

успішність запобігання злочинності.  

5. Об’єкт, предмет і мета аналізу та прогнозування злочинності.  

6. Основні напрямки сучасних кримінологічних досліджень в Україні.  

7. Система, за якою здійснюється аналіз та прогнозування злочинності.  

8. Характеристика кримінологічного аналізу злочинності в межах 

територіальних утворень, які не співпадають з рівнями адміністративно-

територіального устрою і є або об’єднанням територіальних одиниць, або їх 

складовими частинами.  

9. Особливі об’єкти, на яких здійснюється кримінологічний аналіз 

злочинності.  

10. Інформаційна основа кримінологічного аналізу.  

11. Поняття та зміст кримінологічної інформації.  

12. Етапи кримінологічного дослідження.  

13. Методика і техніка збору первинної кримінологічної інформації.  



14. Суб’єкти проведення кримінологічних досліджень в системі органів 

поліції МВС України. Роль вищих навчальних закладів системи МВС 

України в проведенні кримінологічних досліджень.  

15. Використання результатів кримінологічних досліджень в системі 

органів поліції МВС України. Значення кримінологічної інформації в 

діяльності підрозділів кримінальної поліції, патрульної поліції та слідства.  

16. Єдина система офіційного статистичного обліку кримінальних 

правопорушень та злочинів в Україні (форми звітності).  

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.22; 1.30-1.33; 1.36; 1.42-

1.48; 2.2-2.5; 2.7; 2.9; 2.12; 2.16; 2.19; 2.22; 1-31. 

 

 

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Сучасні дослідження злочинності.  

2. Нові напрямки у функціонуванні спеціалізованих науково-дослідних 

установ в Україні після 1991 р. і діяльність Кримінологічної асоціації 

України та Дніпропетровської області.  

3. Пріоритетні напрями наукових досліджень в системі МВС України.  

4. Значення кримінологічних досліджень для практичної діяльності 

органів і служб поліції. 

5. Джерела кримінологічної інформації. Критичне ставлення до 

аналізу джерел кримінологічної інформації в сучасних умовах життя 

українського суспільства. 

6. Вплив політичних, економічних, соціальних, психологічних 

процесів та станів на злочинність та її показники. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.4-1.26; 1.31; 1.32; 1.36; 1.37; 

1.42-1.48; 2.3; 2.13; 2.14; 2.20; 2.21; 2.22; 1-31. 

 

 

ТЕМА 3. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Сучасні дослідження злочинності в Україні та органах поліції МВС 

України.  

2. Зміст кримінологічного аналізу злочинності.  

3. Пріоритетні напрями кримінологічних досліджень в системі органів 

поліції МВС України.  

4. Значення кримінологічних досліджень для практичної діяльності 

органів поліції та підрозділів слідства. 

5. Кримінологічне дослідження – один із видів соціального пізнання. 

Загальнонаукові методи дослідження кримінального правопорушення: 



сходження від абстрактного до конкретного; гіпотеза; історичний метод; 

порівняння; статистичні методи.  

6. Поняття методики кримінологічних досліджень, їх завдання та 

організація. Засоби (методи) збирання, узагальнення та аналізу 

кримінологічної інформації.  

7. Джерела кримінологічної інформації та шляхи їх пошуку. 

8. Оцінка кримінологічної інформації. 

9. Фіксація результатів кримінологічного дослідження.  

10. Роль вищих навчальних закладів системи МВС України в 

проведенні кримінологічних досліджень.  

11. Використання результатів кримінологічних досліджень в системі 

МВС України.  

 

Практичні завдання необхідно вирішити і занотувати рішення в зошиті. 

Завдання № 1 

  Здійснити кримінологічний аналіз стану або виду злочинності 

(злочину), який досліджується в межах індивідуального наукового 

дослідження та дати їх короткостроковий прогноз. 

Завдання № 2. 

  Визначити детермінанти сучасної загальнокримінальної злочинності та 

дати їх прогноз на найближчі 2 роки. 

Завдання № 3 

  Дати кримінологічний аналіз сучасної криміногенної обстановки в 

Україні, області, з якої слухач прибув на навчання. 

 

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

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): виокремлення основних криміногенних 

ознак, що характеризують територію обслуговування та враховуються при 

плануванні профілактичних заходів; самостійне вивчення криміногенної 

обстановки на окремому об’єкті, вироблення навичок її аналізу та оцінки, 

складання графіків, порівняльних таблиць по видах злочинів та 

правопорушень; підготовка бази для подальшого вибору найбільш 

оптимальних заходів та засобів впливу на криміногенну обстановку; 

узагальнення та аналіз детермінант сучасної злочинності, і на підставі цього 

їх класифікація та визначення значимості. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.4-1.26; 1.31; 1.32; 1.36; 1.37; 

1.42-1.48; 2.3; 2.13; 2.14; 2.20; 2.21; 2.22; 1-31. 

 

 

ТЕМА 4. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Основні напрямки сучасних кримінологічних досліджень особи 

злочинця в Україні.  



2. Методи збору кримінологічної інформації про особу злочинця. 

Джерела кримінологічної інформації про особу злочинця.  

3. Анкетування та інтерв’ювання в кримінології як методи вивчення 

особи злочинця.  

4. Механізм формування у особи рішучості вчинити злочин.  

5. Виникнення наміру на вчинення злочину.  

6. Вибір об’єкту посягання.  

7. Реалізація наміру при вчиненні злочину.  

8. Фактори, що впливають на формування у особи рішучості вчинити 

злочин.  

9. Етапи протиправної поведінки.  

10. Класифікація осіб, які вчинили злочини. Типологія злочинців.  

11. Роль аномалій психіки в детермінації кримінальної та злочинної 

поведінки.  

12. Практичне використання даних отриманих про особу 

правопорушника та про особу злочинця в діяльності органів внутрішніх 

справ.  

13. Обліки в органах поліції МВС України та їх використання при 

вивченні передкриміногенної, криміногенної, посткриміногенної особи та 

особи злочинця працівниками кримінальної поліції, патрульної поліції, 

превентивної поліції та досудового слідства.  

14. Значення кримінологічної інформації про особу злочинця в 

діяльності підрозділів досудового слідства. 

15. Єдина система офіційного статистичного обліку кримінальних 

правопорушень та злочинів в Україні (форми звітності). Зв'язок 

кримінологічного вивчення особи злочинця з правової (кримінальною) 

статистикою. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1-1.5; 1.10; 1.16-1.18; 1.20-

1.22; 1.24-1.26; 1.30-1.33; 1.36; 1.38; 1.41-1.48; 2.1; 2.3; 2.6; 2.8; 2.11; 2.15; 

2.17; 2.20-2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Сучасні дослідження детермінант злочинності.  

2. Пріоритетні напрями наукових досліджень детермінант злочинності 

в системі органів поліції МВС України.  

3. Значення кримінологічних досліджень детермінант злочинності для 

практичної діяльності органів поліції. 

4. Джерела кримінологічної інформації про детермінанти злочинності. 

Критичне ставлення до аналізу джерел кримінологічної інформації про 

детермінанти злочинності в сучасних умовах життя українського суспільства. 



5. Вплив політичних, економічних, соціальних, психологічних 

процесів та станів на детермінацію злочинності в цілому та окремих її видів. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.4-1.5; 1.22; 1.24; 1.26-1.29; 

1.34; 1.36-1.38; 1.42-1.48; 2.3-2.7; 2.16; 2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 6. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ 

ВІКТИМІЗАЦІЇ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Віктимологія – вчення про жертву злочину.  

2. Поняття віктимізації та віктимності особи. Класифікація жертв 

злочинів.  

3. Зв’язок “злочинець – потерпілий” в кримінології.  

4. Поняття віктимної ситуації.  

5. Рівень віктимності (коефіцієнт спеціальної віктимності за особами).  

6. Класифікація поведінки жертви та її роль в механізмі вчинення 

злочину.  

7. Сучасні дослідження жертви злочину.  

8. Пріоритетні напрями наукових досліджень жертви злочину в 

системі органів поліції МВС України.  

9. Значення кримінологічних досліджень жертви злочину для 

практичної діяльності органів поліції. 

10. Джерела кримінологічної інформації про жертву злочину. Критичне 

ставлення до аналізу джерел кримінологічної інформації про жертву злочину 

в сучасних умовах життя українського суспільства. 

11. Вплив політичних, економічних, соціальних, психологічних 

процесів та станів на віктимізацію населення та окремих соціальних груп в 

цілому та по окремих її видах (жертви насильства, крадіжки, грабежу, 

розбою, вимагання, торгівлі людьми, озброєних злочинів, масових 

заворушень тощо). 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1-1.5; 1.10; 1.16-1.18; 1.20-

1.22; 1.24-1.26; 1.30-1.33; 1.36; 1.38; 1.41-1.48; 2.1; 2.3; 2.6; 2.8; 2.11; 2.15; 

2.17; 2.20-2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Поняття кримінологічного прогнозування та його мета.  

2. Функції та методи кримінологічного прогнозування.  

3. Основні методи кримінологічного прогнозування: екстраполяція, 

моделювання, експертні оцінки.  

4. Аналіз основних джерел інформації, необхідної для прогнозування.  

5. Види кримінологічного прогнозу.  



6. Значення кримінологічних прогнозів для діяльності органів поліції.  

7. Етапи кримінологічного прогнозування. 

8. Класифікація кримінологічного прогнозування.  

9. Типова методика розробки прогнозів криміногенної ситуації. 

Характеристика методів за ступенем формалізації.  

10. Опитування за дельфійським методом. Аналіз методу експертних 

оцінок. Фактографічний метод. Основні завдання аналізу часових рядів. 

11. Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки.  

12. Завдання та об’єкти прогнозування індивідуальної кримінальної та 

злочинної поведінки.  

13. Значення індивідуальних кримінологічних прогнозів для діяльності 

органів та служб органів поліції: кримінальної поліції, патрульної поліції, 

превентивної поліції, досудового слідства. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.4-1.5; 1.22; 1.24; 1.26-1.29; 

1.34; 1.36-1.38; 1.42-1.48; 2.3-2.7; 2.16; 2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 8. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Планування запобігання злочинам.  

2. План запобігання злочинності.  

3. Етапи процесу планування запобігання злочинності. Проект 

поточного і перспективного плану.  

4. Функції планування, прогнозування та контролю. Типовий план 

запобігання злочинів.  

5. Структура кримінологічного плану.  

6. Комплексне планування протидії злочинності на рівні держави, 

регіону, населеного пункту, району, об’єкту. 

7. Цілі програмування злочинності. 

8. Модель побудови комплексної регіональної програми запобігання 

злочинності.  

9. Додатковий зміст проекту програми. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.4.-1.16; 1.19; 1.20; 1.23.-1.29; 1.34; 

1.37; 1.42-1.48; 2.2; 2.4-2.7; 2.10; 2.12; 2.18; 2.21; 2.23. 

 

 



3. Індивідуальні завдання 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Підготувати реферат, доповідь або тези доповіді:  

1. Сучасна кримінологічна думка України. 

2. Роль вищих навчальних закладів в системі МВС України у 

проведенні кримінологічних досліджень в Україні та в регіонах. 

3. Вітчизняні кримінологи в системі ВНЗ України та напрями їх 

досліджень. 

4. Значення кримінологічних досліджень науковців ВНЗ МВС України 

в практиці попередження злочинності. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.22; 1.30-1.33; 1.36; 1.42-

1.48; 2.2-2.5; 2.7; 2.9; 2.12; 2.16; 2.19; 2.22; 1-31. 

 

 

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

Підготувати реферат, доповідь або тези доповіді: Сучасна система 

забезпечення проведення кримінологічних досліджень в Україні. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.4-1.26; 1.31; 1.32; 1.36; 1.37; 

1.42-1.48; 2.3; 2.13; 2.14; 2.20; 2.21; 2.22; 1-31. 

 

 

ТЕМА 3. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Підготувати реферат, доповідь або тези доповіді:  

1. Характеристика сучасної криміногенної ситуації в Україні та 

тенденції її розвитку. 

2. Сучасні кримінологічні проблеми України. 

3. Сучасні кримінологічні проблеми Європейського союзу. 

4. Сучасні кримінологічні проблеми у світі. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.4-1.26; 1.31; 1.32; 1.36; 1.37; 

1.42-1.48; 2.3; 2.13; 2.14; 2.20; 2.21; 2.22; 1-31. 

 

 

ТЕМА 4. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ  

Підготувати доповідь або тези доповіді:  

1. Організація кримінологічних досліджень особи злочинця в системі 

ВНЗ НП МВС України. 

2. Джерела отримання кримінологічної інформації про особу 

злочинця. 



3. Використання кримінологічної інформації про особу злочинця в 

діяльності слідчих підрозділів органів поліції. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1-1.5; 1.10; 1.16-1.18; 1.20-

1.22; 1.24-1.26; 1.30-1.33; 1.36; 1.38; 1.41-1.48; 2.1; 2.3; 2.6; 2.8; 2.11; 2.15; 

2.17; 2.20-2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Підготувати доповідь або тези доповіді:  

1. Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки.  

2. Сучасні теорії формування особи злочинця.  

3. Сучасні умови формування особи насильницького злочинця. 

4. Джерела кримінологічної інформації про особу злочинця та їх 

використання в діяльності слідчих підрозділів органів поліції. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.4-1.5; 1.22; 1.24; 1.26-1.29; 

1.34; 1.36-1.38; 1.42-1.48; 2.3-2.7; 2.16; 2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 6. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ 

ВІКТИМІЗАЦІЇ 

Підготувати доповідь або тези доповіді на одну із тем:  

1. Віктимологічна профілактика сучасних злочинів органами поліції. 

2. Віктимологічна профілактика сучасних злочинів слідчими 

підрозділами органів поліції. 

3. Проблеми запобігання віктимізації працівників правоохоронних 

органів. 

4. Проблеми запобігання віктимізації працівників органів поліції. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1-1.5; 1.10; 1.16-1.18; 1.20-

1.22; 1.24-1.26; 1.30-1.33; 1.36; 1.38; 1.41-1.48; 2.1; 2.3; 2.6; 2.8; 2.11; 2.15; 

2.17; 2.20-2.23; 1-31. 

 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ  

Підготувати доповідь або тези доповіді:  

1. Методика прогнозування тенденцій розвитку фонових явищ в 

Україні. 

2. Кримінологічні прогнози в діяльності органів поліції: значення для 

практичної діяльності слідчих підрозділів. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.4-1.5; 1.22; 1.24; 1.26-1.29; 

1.34; 1.36-1.38; 1.42-1.48; 2.3-2.7; 2.16; 2.23; 1-31. 

 

 



ТЕМА 8. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  

Підготувати доповідь або тези доповіді по одній із тем:  

1. Методика складання програми запобігання насильницьких злочинів 

проти працівників органів поліції в межах регіону. 

2. Етапи складання програми запобігання органами поліції масових 

заворушень та групового порушення громадського порядку в межах території 

обслуговування. 

3. Коригування програми запобігання насильницьких злочинів на 

території обслуговування. 

4. суб’єкти реалізації програми запобігання насильницьких озброєних 

злочинів на території обслуговування. 

5. Взаємодія підрозділів досудового слідства з учасниками 

кримінального процесу у профілактиці насильницьких озброєних злочинів на 

території обслуговування. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.4.-1.16; 1.19; 1.20; 1.23.-1.29; 1.34; 

1.37; 1.42-1.48; 2.2; 2.4-2.7; 2.10; 2.12; 2.18; 2.21; 2.23. 

 

Індивідуальні практичні завдання: 

1. Скласти схему: сучасні дослідження злочинності.  

2. Скласти схему: методи кримінологічного аналізу злочинності.  

3. Скласти схему: методи кримінологічного прогнозування злочинності.  

4. Скласти таблицю: співвідношення понять «аналіз злочинності», 

«прогноз злочинності», «запобігання злочинності», «протидія 

злочинності», «профілактика злочинності». 

5. Скласти схему: джерела кримінологічної інформації.  

6. Скласти схему: методи кримінологічних досліджень. 

7. Скласти програму проведення кримінологічного дослідження особи, яка 

організувала масові заворушення.  

8. Скласти програму проведення кримінологічного дослідження особи, яка 

вчинила насильницький озброєний злочин.  

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома слухачів на початку вивчення дисципліни 

 

4. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

Бал

и  
Пояснення 



5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату, законспектованих 

питань, доповіді, повідомлення: визначена проблема та обґрунтована її 

актуальність, зроблений аналіз різних точок зору науковців та практиків на 

проблему, її правове регулювання та значення в діяльності органів поліції, 

логічно викладена власна позиція на розглядувані проблемні питання у 

сфері практики аналізу та прогнозування злочинності з метою планування 

подальшої протидії, попередження та профілактики злочинності в цілому 

або певного її виду, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані 

правильні відповіді на додаткові та уточнюючі питання по ходу 

викладення змісту реферату, законспектованих питань, доповіді, 

повідомлення 

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання та проголошення реферату, 

законспектованих питань, доповіді, повідомлення: витриманий обсяг, 

дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема визначена, але 

недостатньо обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз 

різних точок зору на проблему й викладена власна позиція, проаналізовано 

її правове регулювання та значення в діяльності органів поліції, логічно 

викладена власна позиція на розглядувані проблемні питання у сфері 

практики аналізу та прогнозування злочинності з метою планування 

подальшої протидії, попередження та профілактики злочинності в цілому 

або певного її виду, але при її викладенні є певні неточності; 

сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, дані правильні 

відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату, законспектованих питань, доповіді, 

повідомлення і їх захисту виконані, але при цьому допущені деякі 

недоліки: не обґрунтовано актуальність проблеми, її правове регулювання 

та значення в діяльності органів поліції, не зовсім логічно викладена 

власна позиція на розглядувані проблемні питання у сфері практики 

аналізу та прогнозування злочинності з метою планування подальшої 

протидії, попередження та профілактики злочинності в цілому або певного 

її виду, відсутній аналіз різних точок зору на розглядувані питання, 

відсутня власна позиція автора з розглянутих питань, висновки не чіткі; 

наявні певні неточності у викладенні матеріалу; вимоги щодо оформлення 

витримано.  

2 

Основні вимоги до реферату, законспектованих питань, доповіді, 

повідомлення і їх захисту виконані, але при цьому допущені недоліки, 

зокрема: є неточності у викладі матеріалу; не вказано різні точки зору на 

розглядувані питання; відсутні логічна послідовність у судженнях; не 

розкрито її правове регулювання та значення в діяльності органів поліції, 

нелогічно викладена власна позиція на розглядувані проблемні питання у 

сфері практики аналізу та прогнозування злочинності з метою планування 

подальшої протидії, попередження та профілактики злочинності в цілому 

або певного її виду, не витриманий обсяг реферату, законспектованих 



питань, доповіді, повідомлення; є недоліки в оформленні (не витримано 

поля, абзаци, пробіли, граматичні помилки); на додаткові питання при 

захисті дано неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; не всі питання плану розкрито; допущені фактичні помилки в 

змісті реферату, законспектованих питаннях, доповіді, повідомленні або 

при відповіді на додаткові питання; відсутній висновок; під час захисту 

реферату, відповіді на законспектовані питання, доповіді, повідомлення 

автор не може зробити узагальнення з розглянутих питань у виконаній 

роботі, не може провести аналіз правової основи з питань аналізу та 

прогнозування злочинності з метою планування подальшої протидії 

злочинності, попередження злочинів органами поліції чи профілактики 

злочинів в державі або на окремій території, є недоліки в оформленні (не 

витримано поля, абзаци, пробіли, граматичні помилки); на додаткові 

питання при захисті дано невірні відповіді.  

0 

Тема реферату, законспектованих питань, доповіді не розкрита, 

виявляється істотне нерозуміння проблеми, незнання основних 

термінологічних понять по темі, невміння оперувати правовими термінами 

у сфері аналізу та прогнозування злочинності з метою планування 

подальшої протидії, попередження та профілактики злочинності в цілому 

та органами поліції зокрема; автор не може визначити основні види 

злочинності, з якими стикаються у своїй роботі працівники органів поліції, 

не може назвати структурні складові органів поліції, що покликані 

здійснювати попередження наркозлочинності, організованої, 

насильницької, корисливої, вуличної, службової, господарської та інших 

видів злочинності; автор не розуміє змісту діяльності органів поліції та її 

структурних частин (відділів, служб), не може визначити мету створення 

органів поліції, її функціональне призначення, основні завдання діяльності 

органів поліції, її служб, відділів та їх призначення. 

 

Самостійна робота оцінюється не більше, ніж 5 балів за одну тему за 

умови її захисту. 



 

5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його власний погляд на сутність 

проблем у сфері аналізу та прогнозування злочинності в органах поліції та 

ВНЗ МВС України, обґрунтовано власну думку з відповідним посиланням 

на нормативні та правові акти. Проблема діяльності органів поліції та 

окремих дослідників діяльності поліції з кримінологічного вивчення 

злочинності, її детермінант, особи злочинця та жертви злочину розкрита на 

теоретичному рівні, у зв'язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним 

використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Робота 

логічна, послідовна, композиційно чітко викладено її зміст. Дано 

аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського життя або 

особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблем у сфері аналізу та прогнозування злочинності в органах поліції та 

ВНЗ МВС України. Проблема діяльності органів поліції та окремих 

дослідників діяльності поліції з кримінологічного вивчення злочинності, її 

детермінант, особи злочинця та жертви злочину розкрита на теоретичному 

рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Власна думка аргументована фактами 

громадського життя або особистим досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблем у сфері аналізу та 

прогнозування злочинності в органах поліції та ВНЗ МВС України. 

Проблема діяльності органів поліції та окремих дослідників діяльності 

поліції з кримінологічного вивчення злочинності, її детермінант, особи 

злочинця та жертви злочину розкрита з використанням основних термінів і 

понять у контексті відповіді (теоретичні зв'язки й обґрунтування не 

присутні або явно не простежуються). Дано аргументацію своєї думки з 

опорою на факти.  

2 

Проблеми у сфері аналізу та прогнозування злочинності в органах поліції 

та ВНЗ МВС України розкриті при формальному використанні фахових 

термінів. Власна думка з питань діяльності органів поліції та окремих 

дослідників діяльності поліції з кримінологічного вивчення злочинності, її 

детермінант, особи злочинця та жертви злочину, оцінки ефективності 

роботи поліції не достатньо аргументована фактами практики діяльності 

органів поліції, конкретної служби чи підрозділу поліції, громадського 

життя або власним досвідом.  

1 

Представлено власну позицію за даною проблематикою у сфері аналізу та 

прогнозування злочинності в органах поліції та ВНЗ МВС України на 

побутовому рівні без аргументації. Автор не володіє правовою 

термінологією у сфері протидії, попередження та профілактики 



злочинності правоохоронними органами та органами поліції зокрема, не 

може вказати правові акти, на які спираються органи поліції при 

здійсненні попереджувальної та профілактичної діяльності, не може 

визначити завдання органів поліції в цілому та кожної служби, відділу за 

їх функціональним призначенням. 

0 

Проблема у сфері аналізу та прогнозування злочинності в органах поліції 

та ВНЗ МВС України не розкрита або дана інформація (факти 

громадського життя або особистого досвіду) не в контексті завдання. 

Автор не може відповісти на питання необхідності проведення 

кримінологічних досліджень злочинності в органах поліції та ВНЗ системи 

МВС України, ролі курсантів, магістрів та ад’юнктів у науковому 

дослідженні злочинності та пов’язаних із нею явищ суспільного життя, 

значення кримінологічних досліджень в органах поліції та в державі в 

цілому. Автор не володіє правовою термінологією у сфері аналізу та 

прогнозування злочинності, визначення ролі органів поліції та окремих 

дослідників, не може назвати основні положення Закону України «Про 

національну поліцію» в частині їх кримінологічної функції, завдань 

органів поліції у попередженні та профілактиці злочинності та окремих 

видів злочинів і правопорушень. 

 

 

Індивідуальна робота оцінюється за наступними критеріями: написання 

реферату – 0-5 балів, написання наукової доповіді або статті – 15 балів, 

конспектування визначення наведених понять до кожної теми – 0-5 балів, 

активна участь в ділових іграх – 15 балів. 

 

 


