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1. Методичні рекомендації для виконання самостійної та індивідуальної 

роботи з навчального курсу «Запобігання злочинів Національною 

поліцією» 

 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня передбачає вивчення навчальної дисципліни «Запобігання злочинів 

Національною поліцією» 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 збору інформації для подальшого аналізу показників 

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 кількісних та якісних 

показників злочинності, іі детермінант, характеристики 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. 

Якщо здійснюється аналіз детермінант злочинності в цілому, окремого 

виду або певного виду злочину, здобувач повинен прочитати навчальну та 

рекомендовану науково-монографічну (допоміжну) літературу, і визначити 

найбільш вагомі причини злочинності (злочинів), розподілити їх за сферами, 

рівнями і визначити найбільш впливові на момент розгляду. Так, якщо на 

початку 90-х років минулого століття розпад СРСР призвів до загального 

збільшення показників злочинності у зв’язку із розвалом сталої системи 

правоохоронних органів, руйнування зв’язків взаємодії між ними у 

попередженні та профілактиці злочинності, а розвиток ринкових відносин 

призвів до стихійного розвитку індивідуальної підприємницької діяльності, і 

власники кооперативів стали ласим шматком для крадіїв та вимагателів, 

збільшилася кількість злочинів корисливої спрямованості, у тому числі із 

застосуванням насильства (умисних вбивств з корисливих мотивів, 

викрадення людей, вимагання), - необхідно вказати які ж із цих причин були 

першочерговими, а які другорядними на рівні держави, сфери діяльності та 

на рівні особи (на індивідуальному рівні). При аналізі криміногенної ситуації 

в Україні в сучасний момент необхідно враховувати зміни політичного, 

економічного, ідеологічного, психологічного характеру, які в більшості 

випадків виступають рушійною силою для сучасної злочинності. 

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 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 1-2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ 

ЗЛОЧИНІВ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Ознаки та види злочинів в кримінальному праві та кримінальному 

процесі.  



2. Правова основа протидії злочинності. 

3. Кримінологія – вчення про злочинність.  

4. Предмет кримінології: злочинність, кримінальні правопорушення, 

детермінанти (причини та умови, фактори) злочинів, особа 

правопорушника та особа злочинця, попередження злочинів.  

5. Методи і методологія кримінологічних досліджень.  

6. Методи та методологія кримінологічних досліджень, що проводяться 

органами поліції та різними їх структурними підрозділами. 

Узагальнення матеріалів кримінологічних досліджень в органах поліції. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

ТЕМА 3. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Формування термінології сучасної кримінологічної науки. 

Запровадження в науковий обіг терміну «кримінальне 

правопорушення», його зміст.  

2. Сучасні дослідження злочинності.  

3. Сучасні проблеми обліку злочинів. 

4. Відмінність поняття «кримінальне правопорушення» від злочину.  

5. Сучасні проблеми термінології в кримінальному праві та процесі. 

6. Нові напрямки у функціонуванні спеціалізованих науково-дослідних 

установ в Україні після 1991 р. і діяльність Кримінологічної асоціації 

України та Дніпропетровської області.  

7. Пріоритетні напрями наукових досліджень в системі МВС України.  

8. Значення кримінологічних досліджень для практичної діяльності органів 

і служб поліції. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ТА В 

СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Основні напрямки сучасних кримінологічних досліджень в Україні.  

2. Кримінологічне дослідження – один із видів соціального пізнання. 

Загальнонаукові методи дослідження кримінального правопорушення: 

сходження від абстрактного до конкретного; гіпотеза; історичний метод; 

порівняння; статистичні методи.  

3. Поняття методики кримінологічних досліджень, їх завдання та 

організація. Засоби (методи) збирання, узагальнення та аналізу 

кримінологічної інформації.  



4. Методи збору кримінологічної інформації. Джерела кримінологічної 

інформації.  

5. Анкетування та інтерв’ювання в кримінології.  

6. Фіксація результатів кримінологічного дослідження.  

7. Роль вищих навчальних закладів системи МВС України в проведенні 

кримінологічних досліджень.  

8. Використання результатів кримінологічних досліджень в системі МВС 

України.  

9. Значення кримінологічної інформації в діяльності підрозділів 

досудового слідства. 

10. Єдина система офіційного статистичного обліку кримінальних 

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

кримінології з правової (кримінальною) статистикою. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

ТЕМА 5. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ПОВЕДІНКИ ТА РОЛЬ ЖЕРТВИ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Механізм формування у особи рішучості вчинити злочин.  

2. Виникнення наміру на вчинення злочину.  

3. Вибір обєкту посягання.  

4. Реалізація наміру при вчиненні злочину.  

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

злочин.  

6. Етапи протиправної поведінки.  

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

8. Роль аномалій психіки в детермінації кримінальної та злочинної 

поведінки.  

9. Практичне використання даних отриманих про особу правопорушника 

та про особу злочинця в діяльності органів поліції.  

10. Обліки в МВС та їх використання при вивченні передкриміногенної, 

криміногенної, посткриміногенної особи та особи злочинця 

працівниками кримінальної поліції, патрульної поліції та досудового 

слідства.  

11. Віктимологія – вчення про жертву злочину.  

12. Поняття віктимізації та віктимності особи. Класифікація жертв злочинів.  

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

14. Поняття віктимної ситуації.  

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

16. Класифікація поведінки жертви та її роль в механізмі вчинення злочину.  

Рекомендована література до Теми 5: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 



 

ТЕМА 6. КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 

ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Правова основа протидії злочинам в Україні: міжнародно-правові акти, 

національне законодавство, нормативно-правові акти правоохоронних 

органів та МВС України. 

2. Законодавчі акти з питань протидії окремих видів злочинів.  

3. Комплексні програми профілактики злочинності в Україні.  

4. Заходи загальносоціальної та індивідуальної профілактики відповідно до 

проекту Закону України “Про профілактику злочинів” від 1998 року.  

5. Заходи кримінальної, кримінально-процесуальної та оперативно-

розшукової профілактики злочинів.  

6. Законодавча основа протидії злочинам органами поліції.  

7. Діяльність підрозділів досудового слідства по запобіганню злочинів.  

8. Особливості діяльності підрозділів кримінальної поліції у запобіганні 

злочинів.  

9. Профілактика злочинів та правопорушень підрозділами досудового 

слідства.  

10. Роль МВС України у формуванні правової основи протидії злочинам. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

ТЕМА 7. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 

ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Протидія злочинності: поняття та зміст.  

2. Рівні протидії злочинності. 

3. Сучасні проблеми протидії злочинності в Україні. 

4. Протидія злочинам органами поліції. 

5. Завдання та функції попереджувальної діяльності. 

6. Система заходів впливу на злочинність.  

7. Класифікація попереджувальних заходів.  

8. Загальносоціальне запобігання злочинів.  

9. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів. 

10. Індивідуальна профілактика злочинів.  

11. Суб’єкти індивідуальної профілактики злочинів.  

12. Правова основа здійснення профілактики злочинів.  

13. Методи і форми попереджувальної діяльності.  

Рекомендована література до Теми 7: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 



ТЕМА 8. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНІВ ТА 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Взаємодія органів та підрозділів поліції з іншими правоохоронними 

органами у запобіганні злочинів та правопорушень.  

2. Роль учасників кримінального процесу у профілактиці 

загальнокримінальної злочинності.  

3. Взаємодія органів поліції та слідчих підрозділів з іншими державними та 

недержавними органами у профілактиці злочинності. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 9. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАПОБІГАННЮ 

ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ТА В СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

Питання для самостійного вивчення (законспектувати):  

1. Координація діяльності по профілактиці злочинів.  

2. Суб’єкти координації, їх роль в загальній системі протидії злочинам.  

3. Правова основа координації діяльності по профілактиці злочинів.  

4. Координація профілактики злочинів в органах поліції.  

5. Місце та значення підрозділів досудового слідства у профілактиці 

злочинів, здійснюваній оранами поліції.  

Рекомендована література до Теми 9: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

 

 

3. Індивідуальні завдання 

 

 

ТЕМА 1-2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ 

ЗЛОЧИНІВ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ 

Підготувати реферат, доповідь або тези доповіді:  

1. Сучасна кримінологічна думка України. 

2. Сучасні наукові дослідження в вситемі МВСУкраїни. 

3. Сучасні проблеми проведення кримінологічних досліджень в 

Дніпропетровській області. 

Рекомендована література до Теми 1-2: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 3. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 



Підготувати реферат, доповідь або тези доповіді:  

1. Характеристика сучасної криміногенної ситуації в Україні. 

2. Характеристика сучасної криміногенної ситуації в 

Дніпропетровській області. 

3. Характеристика оперативної ситуації в районі, населеному пункті 

(за матеріалами районного відділу поліції, в якому слухач працював до 

вступу на навчання) або працює. 

Скласти схему, що відображає сучасні об’єкти кримінологічних 

досліджень в Україні. 

Скласти схему суб’єктів кримінологічних досліджень в Україні. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ТА В 

СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ  

Підготувати доповідь або тези доповіді: Організація кримінологічних 

досліджень в системі ВНЗ МВС України. 

Скласти програму проведення кримінологічного дослідження по темі 

своєї власного наукового дослідження (або за узгодженням з викладачем). 

Скласти анкету для проведення опитування експертів по темі власного 

наукового дослідження (або за узгодженням з викладачем). 

Рекомендована література до Теми 4: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 5. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ПОВЕДІНКИ ТА РОЛЬ ЖЕРТВИ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ  

Підготувати доповідь або тези доповіді: Структура механізму 

індивідуальної злочинної поведнки. Сучасні теорії формування особи 

злочинця. Сучасні причини віктимізації. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 6. КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 

ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

Підготувати доповідь або тези доповіді на одну із тем: 1) 

Кримінологічна профілактик сучасних правопорушень та злочинів органами 

поліції; 2) Кримінологічна профілактика сучасних правопорушень та 

злочинів слідчими підрозділами поліції. 

Підготувати доповідь з питань кримінологічної профілактики злочинів 

(правопорушень), розглядуваних в межах наукового дослідження. 



Рекомендована література до Теми 6: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 7. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 

ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

Підготувати доповідь або тези доповіді: Індивідуальна профілактика 

злочинів в Україні. Характеристика фонових явищ в Україні. 

Підготувати алгоритм діяльності слідчого, інспектора поліції 

(колишнього ДІМ), оперуповноваженого карного розшуку по індивідуальній 

профілактиці злочинів (правопорушень), з урахуванням тематики наукового 

дослідження. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38.  

 

 

ТЕМА 8. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНІВ ТА 

ПРАВОПОРУШЕНЬ  
Підготувати доповідь або тези доповіді по одній із тем: 1) Правова 

основа запобігання злочинності правоохоронними органами України. 2) 

Взаємодія органів поліції у запобіганні злочинності. 3) Взаємодія підрозділів 

досудового слідства з учасниками кримінального процесу у профілактиці 

злочинів. 

Скласти схему взаємодії органів поліції у запобіганні злочинів 

(правопорушень). 

Рекомендована література до Теми 8: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 

 

ТЕМА 9. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАПОБІГАННЮ 

ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ТА В СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ  
Підготувати доповідь або тези доповіді: Правова основа координації 

діяльності правоохоронних органів у запобіганні злочинів органами поліції. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.3.1.-1.3.15., 2.1.-2.14., 4.2., 

4.3., 4.16.-4.17., 6.1.-6.38. 

 



Індивідуальні практичні завдання: 

1. Скласти схему: сучасні дослідження злочинності.  

2. Скласти схему: види злочинів та межі юридичної відповідальності 

за їх вчинення.  

3. Скласти схему: склад кримінального правопорушення та його 

відмінність від злочину.  

4. Скласти таблицю: співвідношення понять «кримінальне 

правопорушення», «злочин», «злочинність». 

5. Скласти схему: джерела кримінологічної інформації.  

6. Скласти схему: методи кримінологічних досліджень: історичний, 

порівняльний, статистичний, конкретно-соціологічні, психологічні.  

7. Скласти програму проведення кримінологічного дослідження 

особи, яка вчинила злочин проти особи (передбачений ст.ст. 115-118, 121-

127, 152-156 КК України).  

8. Скласти програму проведення кримінологічного дослідження по 

темі магістерської роботи.  

9. Скласти анкету для проведення експертного опитування по темі 

магістерської роботи. 

10. Скласти анкету для опитування громадян по темі магістерської 

роботи. 

 

 

 

 

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 з навчальної дисципліни «Запобігання 

злочинів Національною поліцією»: 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 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 з навчальної дисципліни 

«Запобігання злочинів Національною поліцією»: 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 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 з навчальної дисципліни «Запобігання злочинів 

Національною поліцією» 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 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 з навчальної дисципліни «Запобігання злочинів 

Національною поліцією»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 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: будь-яка тема з 

навчальної дисципліни «Запобігання злочинів Національною поліцією» 

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 

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, повідомлення з будь-

якої теми навчальної дисципліни «Запобігання злочинів Національною 

поліцією» не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми, 

незнання основних термінологічних понять по темі, невміння оперувати 

правовими термінами у сфері 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 протидії, попередження та профілактики злочинності 

органами поліції, обґрунтовано власну думку з відповідним посиланням на 

нормативні та правові акти. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у 

зв'язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових 

термінів у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності 

органами поліції і понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, 

композиційно чітко викладено її зміст. Дано аргументацію своєї думки з 

опорою на факти практики діяльності органів поліції, громадського життя 

або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблем у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності 

органами поліції. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з 

обґрунтуваннями, з достатнім використанням фахових термінів і понять у 

сфері протидії, попередження та профілактики злочинності органами 

поліції у контексті відповіді. Власна думка аргументована фактами 

практики діяльності органів поліції, громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблем у сфері протидії, 

попередження та профілактики злочинності органами поліції. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у сфері протидії, 

попередження та профілактики злочинності органами поліції у контексті 

відповіді (теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти 

практики діяльності органів поліції.  

2 

Проблема у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності 

органами поліції розкрита при формальному використанні фахових 

термінів і понять у сфері протидії, попередження та профілактики 

злочинності органами поліції. Власна думка не достатньо аргументована 

фактами практики діяльності органів поліції, громадського життя або 

власним досвідом.  

1 

Представлено власну позицію за даною проблематикою у сфері протидії, 

попередження та профілактики злочинності органами поліції на 

побутовому рівні без аргументації.  

0 

Проблема у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності 

органами поліції не розкрита або дана інформація (факти практики 

діяльності органів поліції, громадського життя або особистого досвіду) не 

в контексті завдання. 

 

 



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. 

 


