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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНОЛОГІЯ» У 2016-2017 Н.Р. 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА 

КРИМІНОЛОГІЇ 

Законспектувати питання:  

1. Кримінологія – вчення про злочинність.  

2. Предмет кримінології: злочинність, причини та умови злочинності, особа 

злочинця, попередження злочинності.  

3. Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни.  

4. Місце кримінології в системі наук та її зв’язок з юридичними та іншими 

науками: кримінальним правом, кримінальним процесом, економічною 

теорією, філософією, соціологією, психологією, статистикою та ін.  

5. Завдання та функції науки кримінології.  

6. Методи і методологія кримінологічних досліджень.  

 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ 

Законспектувати питання: 

1. Виникнення кримінології як науки. Перші філософські уявлення (Сократа, 

Платона, Аристотеля) про причини злочинності та індивідуальної злочинної 

поведінки.  

2. Школи кримінології та їх представники. Класична школа в кримінальному 

праві та кримінології, її основні ідеї та представники.  

3. Біологічний (антропологічний) напрям в кримінології та його основні ідеї 

і представники.  

4. Соціологічний напрям в кримінології та основні його ідеї і представники. 

Розвиток кримінологічних вчень у XV-XVIII ст. Дослідження Ж. Руссо, 

Вольтера, Ш. Монтеск’є, Ч. Беккаріа, Ф. Листа, Е. Феррі, Ч. Ломброзо.  

5. Концепції причин виникнення злочинності в зарубіжній кримінології. 

6. Розвиток кримінології в 20-30 роки ХХ ст. Створення перших 

кримінологічних кабінетів в Україні.  

7. Відновлення науки кримінології у 60-ті роки ХХ ст. та її сучасний стан. 

Сучасні українські кримінологи.  

8. Наукові установи та наукові лабораторії з дослідження кримінологічних 

проблем в системі правоохоронних органів колишнього СРСР та МВС 

України. Зміст та значення наукових досліджень вітчизняних вчених-

кримінологів київської школи; харківської школи; одеської школи; донецької 

школи; дніпропетровської школи. 

9. Нові напрямки у функціонуванні спеціалізованих науково-дослідних 

установ в Україні після 1991 р. і діяльність Кримінологічної асоціації 

України та Дніпропетровської області.  



10. Пріоритетні напрями наукових досліджень в системі МВС України. 

Значення кримінологічних досліджень для практичної діяльності органів і 

служб внутрішніх справ. 

 

 

ТЕМА 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Скласти схему формування поняття злочинності з початку формування 

кримінології як самостійної сфери знань. 

2. Скласти схему характеристики злочинності та її основних показників.  

3. Скласти схему зв’язку злочинності з іншими суспільними явищами. 

 

 

ТЕМА 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ЗАРУБІЖНІ 

КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ.  

1. Скласти схему змістовної характеристики причин та умов злочинності. 

2. Скласти схему сучасних причин злочинності в Україні.  

3. Скласти схему сучасних умов злочинності в Україні. 

4. Скласти схему сучасних причин та умов насильницької злочинності в 

Україні. 

5. Скласти схему сучасних причин та умов корисливої злочинності в 

Україні. 

6. Скласти схему сучасних причин та умов вуличної злочинності в Україні. 

 

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ.  

Законспектувати питання: 

1. Визначення особи злочинця (різні точки зору) та співвідношення з 

особою, що вчинила злочин. 

2. Соціальне і біологічне в особі злочинця. 

3. Соціальні та демографічні відомості про засуджених за вчинення 

злочинів. 

4. Морально-психологічні риси злочинців та інших людей, що вчинили 

злочини. 

5. Обсяг, межі та способи вивчення особи злочинця у кримінології. 

6. Значення вчення про особу злочинця в діяльності правоохоронних 

органів. 

7. Типологія особи злочинця. 

8. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця. 

9. Поняття та зміст віктимності і віктимізації. 

10. Практичне значення кримінологічного аналізу жертви злочину 

 

 

ТЕМА 6. ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Законспектувати питання: 



1. Види фонових явищ та їх характеристика.  

2. Алкоголізм та його вплив на злочинність. 

3. Наркоманія та її вплив на злочинність. 

4. Проституція та її вплив на злочинність. 

5. Безробіття та його вплив на злочинність. 

6. Профілактика фонових явищ та її проблеми у сучасному суспільстві.  

7. Суб’єкти профілактики фонових явищ в сучасному українському 

суспільстві. 

8. Зарубіжний досвід профілактики фонових явищ та їх негативного впливу 

на злочинність. 

 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ. 

Законспектувати питання: 

1. Загальнонаукові методи пізнання у кримінології.  

2. Вивчення кримінальних проваджень (кримінальних справ) як 

метод кримінологічних досліджень.  

3. Анкетування в кримінології.  

4. Інтерв’ювання в кримінології.  

5. Психологічні методи кримінологічного дослідження.  

6. Логіко-математичні методи кримінологічного дослідження  

 

 

ТЕМА 8.  КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

Законспектувати питання: 

1. Методика і техніка збору первинної кримінологічної інформації.  

2. Єдина система офіційного статистичного обліку злочинів в 

Україні (форми звітності).  

3. Офіційні та неофіційні джерела походження кримінологічної 

інформації. 

4. Скласти схему прогнозування злочинності на певній території. 

5. Скласти план-схему прогнозування загально-кримінальної 

злочинності та її основних показників.  

6. Скласти план заходів запобігання злочинності теротиріальними 

відділами НП. 

 

 

ТЕМА 9.  ТЕОРІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Законспектувати питання:  

1. Законодавча основа протидії злочинності в Україні та органами внутрішніх 

справ.  

2. Діяльність органів Національної поліції України по запобіганню злочинів.  



3. Особливості діяльності підрозділів кримінальної поліції у запобіганні 

злочинів.  

4. Профілактика злочинів підрозділами досудового розслідування.  

5. Роль громадських формувань у профілактиці загальнокримінальної 

злочинності.  

6. Взаємодія Національної поліції  з іншими державними та недержавними 

органами у профілактиці злочинності. 

 

 

ТЕМА 10. КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ. 

Законспектувати питання:  

1. Система органів, що здійснюють протидію злочинності в Україні.  

2. Система органів профілактики злочинів в Україні. 

3. Заходи загальносоціальної та індивідуальної профілактики злочинів, 

здійснювані органами Національної поліції.  

4. Координація діяльності по профілактиці злочинів.  

5. Суб’єкти координації, їх роль в загальній системі протидії злочинності.  

6. Правова основа координації діяльності по профілактиці злочинів.  

7. Місце та значення органів досудового розслідування у профілактиці 

злочинів.  

8. Взаємодія відділів Національної поліції з іншими правоохоронними 

органами у запобіганні злочинів.  

9. Роль громадських формувань у профілактиці загальнокримінальної 

злочинності.  

 


