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1. Теми практичних занять 
- 
 
 

2. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ТА В 

СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Формування кримінологічних баз даних в органах поліції. 

2. Інформаційне забезпечення кримінологічної діяльності різних служб 

поліції. 

3. Сучасні кримінологічні проблеми органів поліції та її слідчих підрозділів.  

4. Методи вивчення конкретного злочину слідчим органу поліції. 

5.  Види злочинності та їх вивчення в органах поліції МВС України.  

6. Співвідношення понять «кримінальне правопорушення», «злочин», 

«злочинність» в сучасних кримінологічних дослідженнях. 

7. Значення кримінологічних досліджень для практичної діяльності органів і 

служб поліції. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінологічне дослідження, методи кримінологічних досліджень, методи 

вивчення конкретного злочину та злочинності, дослідження причин та умов 

вчинення конкретного злочину, методи вивчення особи злочинця, методи 

вивчення суб’єкта злочину, кримінологічна діяльність слідчого, 

кримінологічна діяльність інспектора поліції. 

Рекомендована література до Теми 4:  

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.). 

http://rada.gov.ua/


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 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. 

17. 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.  

18. 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. 

19. 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/ 

20. 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. 

21. Настанова про діяльність органів і підрозділів органів внутрішніх 

справ України з попередження злочинів, затверджена наказом МВС України 

від 25.06.2001 р. № 507. 

22. Про затвердження системи оцінки діяльності органів внутрішніх 

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

р. № 197. 

http://zakon.nau.ua/doc.
http://zakon.nau.ua/doc.
http://zakon5.rada.gov.ua/


23. Про затвердження Інструкції з організації роботи органів 

внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Наказ МВС 

України від 18.08.2004 р. № 962 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://mvs.gov.ua. 

24. 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 

юстиції України 22 грудня 2008 р. за № 1218/15909. Наказ втратив чинність 

(згідно з наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 9 

лютого 2010 року № 284). [Електронний ресурс : Ліга-Закон: Главный 

правовой портал Украины]. Режим доступу : http://search.ligazakon.ua. Дата 

звернення: 16.12.2015 р. 

25. 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. 

26. Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 

року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р. 

Урядовий кур’єр України. – 17.10.2013 р. – № 190. [Електронний ресурс : 

Ліга-Закон : Главный правовой портал Украины]. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua. Дата звернення: 16.12.2015 р. 

27. Інструкція про єдиний облік  злочинів, затверджена спільним 

наказом Генеральної прокуратури України, Державної податкової 

адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерством 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної судової адміністрація  

України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони 

України, Адміністрацією державної прикордонної служби України, 

Державним департаментом України з питань виконання покарань від 

25.05.2010 р. № 21/135/281/240/499/354/367/ 159/69.  

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-

правове дослідження. К., 2000. – 260 с. 

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

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

http://mvs.gov.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17473.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17473.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17473.html


33. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами. Загальна та 

Особлива частини: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., 

Василевич В. – К.: Атіка, 2001. – 368 с. 

34. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / Джужа О.М., 

Моісеєв Є.М., Василевич В.В. та ін. / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 

2003. – 400 с. 

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

1992. 

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

социологических иселедованиях. - К, 1982. 

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

України. / http://mvs.gov.ua/ 

38. Чурилов Н.Н. Проектирование выборочного социологического 

исследования. - К, 1986. 

39. Шалгунова С. А. Особа насильницького злочинця : вітчизняний та 

зарубіжний досвід вивчення / С. А. Шалгунова : Монографія. – Д. : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ ; Ліра-ЛТД, 

2001. – 472. 

40. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Издательская 

группа Инфра-М, 1997. – 383 с. 

41. Криминальная виктимология. Учебник / Под. ред. Д.В. Ривмана. - 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. – 

232 с. 

42. Криминология. Учебник / Под. ред. В.Г. Лихолоба и В.П. Филонова. 

– Киев-Донецк, 1997. – 398 с. 

43. Криминология: Учеб. / Под ред. Г.А. Аванесова. - 3-е изд. - М., 

2005. 

44. Кримінологія. Випуск: причини та раннє попередження статевої 

злочинності / Під. ред. Лановенка І.І., Мельника П.В..- Ірпінь: УФЕІ, 1998. – 

119 с. 

45. Проблема вибору в кримінології. / І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – 

Ірпінь: УФЕІ, 1999. – 457 с. 

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

47. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / Джужа О.М., 

Моісеєв Є.М., Василевич В.В. та ін. / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 

2003. – 400 с. 

48. Савлюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. - М: Юристь, 2001. – 

588 с. 

49. Рабочая книга социолога, 2-е изд. - М., 1983. 

50. Мацкевич И.М. Создание единой автоматизированной 

государственной системы отчета о состоянии преступности (к постановке 

проблемы) // Информационное право. – 2005. – № 2. – С. 32-35.  

51. Негодченко А.В., Крикунов Г.Н. Преступность, ее основные 

показатели и оценка качества борьбы с преступностью // Науковий вісник 

ДЮІ МВС України. - № 2. – 2001. – С.166-172. 

http://mvs.gov.ua/


52. Номоконов В.А. Новые информационные технологии в борьбе с 

преступностью // Российский криминологический взгляд. – 2005. – № 1. – С. 

90-93. 

53. Шалгунова С. А. Оцінка ефективності оперативно-службової 

діяльності поліції та української міліції / С. А. Шалгунова, А. В. Коваленко // 

Право і суспільство : Збірник наукових праць. – 2007. – № 1. – С. 134–139. 

 

 

ТЕМА 6. КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 

ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План: 

1. Рівні профілактики злочинності та їх характеристика. 

2. Поняття та зміст кримінологічної профілактики злочинності. 

3. Поняття та зміст індивідуальної профілактики злочинів. Поняття та зміст 

запобігання злочинності. 

4. Об’єкти кримінологічної профілактики. 

5. Суб’єкти кримінологічної профілактики. 

6. Органи поліції як суб’єкт кримінологічної профілактики та запобігання 

злочинності.  

7. Особливості проведення кримінологічної профілактики працівниками 

поліції та слідчими підрозділами. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття кримінологічної профілактики злочинів; зміст індивідуальної 

профілактики злочинів; об’єкт кримінологічної профілактики, суб’єкт 

кримінологічної профілактики, кримінологічна профілактика сучасної 

злочинності, особливості проведення профілактики злочинів в системі МВС 

України, індивідуальна профілактика злочинів слідчими поліції. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів на практичних (семінарських) заняттях з навчальної 

дисципліни «Запобігання злочинів Національною поліцією» 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння з аналізу сучасної 
злочинності, основних її показників, напрямів попередження злочинності органами 
поліції, оцінки діяльності органів поліції з попередження та профілактики злочинності і 
злочинів; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність у 
здійсненні аналізу чинного законодавства у сфері протидії, попередження та 
профілактики злочинності органами поліції. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства у сфері 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  у здійсненні 
аналізу чинного законодавства у сфері протидії, попередження та профілактики 
злочинності органами поліції виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства у сфері 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  у здійсненні 
аналізу чинного законодавства у сфері протидії, попередження та профілактики 
злочинності органами поліції, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками; відсутні знання з питань чинного законодавства у 
сфері 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, 
чинного законодавства у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності 
органами поліції, 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, 
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 
правового регулювання діяльності поліції, протидії, попередження та профілактики 
злочинності, теорії та правозастосовної практики органів поліції в сучасних умовах, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками з аналізу злочинності, основних її показників, 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 


