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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни  

«КРИМІНОЛОГІЯ» 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА 

КРИМІНОЛОГІЇ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

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.  

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Кримінологія – вчення про злочинність. Предмет кримінології: злочинність, 

причини та умови злочинності, особа злочинця, попередження злочинності.  

Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни. 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. Завдання та функції науки 

кримінології. Методи і методологія кримінологічних досліджень 

Кримінологія – вчення про злочинність. Предмет кримінології: 

злочинність, причини та умови злочинності, особа злочинця, попередження 

злочинності. Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни. 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. Завдання та функції 

науки кримінології. Методи і методологія кримінологічних досліджень.  

Методи та методологія кримінологічних досліджень, що проводяться 

органами Національної поліцієї та різними їх структурними підрозділами. 

Узагальнення матеріалів кримінологічних досліджень в МВС. 

Звернути увагу на такі поняття: кримінологія, предмет кримінології, 

система кримінології, функції кримінології, завдання кримінології, значення 

кримінології для працівника поліції; профілактика злочинів, профілактика 

злочинів органами Національної поліції. 

Література до теми: 

1. Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие.–– Харьков: Рубикон, 

2000. – 240 с. 



 

 

4 

 

4. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной 

криминологии. Терминологический словарь. / Под общ. ред. В.В. Голины. – Х.: 

Гимназия, 2005. – 272 с. 

5. Криминология: Учебник / В.Г. Лихолоб, В.П. Филонов, О.И. 

Коваленко, А.Е. Михайлов. Под ред. В.Г. Лихолоба и В.П. Филонова. – Киев-

Донецк, 1997. – 398 с. 

6. Кримінологія: Загальна та Особлива частини. Підручник / І.М. 

Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд / За ред. І.М. Даньшина. – 

Х.: Право, 2003. – 352 с. 

7. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа. – К.: Паливада 

А.В., 2006. – 264 с. 

8. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2-х кн. / О.М. 

Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. Джужи О.М. – К.: 

Юрінком-Інтер, 2001. – 352 с. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

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. 

2. Методичні поради д вивчення теми: 
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Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Виникнення кримінології як науки. Перші філософські уявлення  про причини 

злочинності та індивідуальної злочинної поведінки. Школи кримінології та їх 

представники. Класична школа в кримінальному праві та кримінології, її 

основні ідеї та представники. Біологічний (антропологічний) напрям в 

кримінології та його основні ідеї і представники. Соціологічний напрям в 

кримінології та основні його ідеї і представники. Концепції причин виникнення 

злочинності в зарубіжній кримінології. Розвиток кримінології в 20-30 роки ХХ 

ст. Створення перших кримінологічних кабінетів в Україні. Відновлення науки 

кримінології у 60-ті роки ХХ ст. та її сучасний стан. Сучасні українські 

кримінологи. 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.  

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

Сучасні українські кримінологи. Наукові установи та наукові лабораторії з 

дослідження кримінологічних проблем в системі правоохоронних органів 

колишнього СРСР та МВС України.  

Нові напрямки у функціонуванні спеціалізованих науково-дослідних 

установ в Україні після 1991 р. і діяльність Кримінологічної асоціації України 

та Дніпропетровської області. Пріоритетні напрями наукових досліджень в 

системі МВС України. Значення кримінологічних досліджень для практичної 

діяльності органів і служб внутрішніх справ. 

Звернути увагу на такі поняття: історія кримінології, завдання 

кримінологічних кабінетів, функції кримінологічних досліджень у 20-60-ті роки 

ХХ ст., завдання сучасної кримінології. 

Література до теми: 

1. Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. 

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

5. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

6. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. - Київ, 1997. 

7. Лихолоб В.Г. Правопорушення: правова та моральна оцінка. - К., 

1994. 

8. Шакун В.І. Урбанізація і злочинність. - К., 1996. 

 

ТЕМА 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обрати завдання з числа перелічених: 

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. 
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2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Поняття злочинності та її ознаки. Види злочинності. Показники. Латентна 

злочинність. 

Злочинність як фундаментальна категорія кримінології. Різні точки зору 

щодо визначення злочинності. Злочинність як соціальне явище. Злочинність як 

правове явище. Злочинність як соціальне-правове явище. Злочинність – це 

соціально-правове, історично-змінюване, негативне явище, яке притаманне 

кожному суспільству і яка вимірюється за допомогою кількісних та якісних 

показників. Співвідношення злочинності з окремим злочином.  

Показники злочинності. Рівень злочинності. Коефіцієнт інтенсивності та 

активності злочинності на певній території. Різні підходи щодо визначення 

“ціни злочинності”. Динаміка злочинності. Ланцюговий та базисний методи 

обчислення динаміки злочинності. “Географія” злочинності. Структура 

злочинності. Розподіл злочинності на види в залежності від: соціально-

демографічних характеристик злочинця (вік, стать, освіта); форми вини, 

мотивів, тяжкості злочинів, спрямованості умислу; розміру заподіяної шкоди та 

ін. 

Латентна злочинність – це сукупність злочинів, що не потрапили, з різних 

причин, до офіційної статистики. Рівні та види латентності. Способи виявлення 

латентних злочинів. Фактори, що обумовлюють існування латентної 

злочинності. Шляхи зменшення рівня латентності. 

 

Звернути увагу на такі поняття: злочинність, види злочинності, 

показники злочинності, рівень злочинності, стан злочинності, структура 

злочинності, динаміка злочинності, ціна злочинності, географія злочинності. 

Література до теми: 

1.  Конституція України // ВВР України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

3. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

5. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів: Закон України від 15.02.1995 р. // ВВР України. – 1999. 

– №36. – Ст. 317. 

4.  Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України від 30.06.93 р. // Голос України. – 1993. – 5 серп. 

5.  Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 р. // 

ВВР України. – 2002. – №10. – Ст.70. 

6.  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22.06.2000 р. // ВВР України. – 2000. – №40. – 

Ст.338. 

7.  Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і 

свобод громадян: Указ Президента України від 18.02.2002 р. №143/2002 // 

Офіційний вісник України. – 2002. – №8. – Ст.331. 

8.  Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії 
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злочинності: Указ Президента України від 10.07.2005 р. №1119/2005 // 

http:www.rada.gov.ua. 

9.  Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки: 

Затверджена Указом Президента України від 25.12.2000 р. №1376/2000 // 

Юридичний вісник України. – 2001. – №3. – 18-24 січ. 

10.  Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 

роки: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. 

№1767 // Юридичний вісник України. – 2007. – №2. – 13-19 січ. 

11.  Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, 

причины и условия. - К., 1988. 

12.  Долгова А.И. Преступность и общество. – М., 1992. 

13.  Долгова А.И. Криминология. – М.: Издат. группа НОРМА-М, 1999. 

– 272 с. 

14.  Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 

2000. – 240 с. 

15.  Иншаков С.М. Криминология. Учебник. – М.: Юриспруденция, 

2000. – 432 с. 

16.  Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992.  

17.  Ковалкин А.А. Латентная преступность и ее выявление органами 

внутренних дел: Учебное пособие / КВШ МВД СССР. – К., 1985. 

18.  Криминология. Учебник. Под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: Изд. 

группа ИНФРА, 2005.– 912 с. 

19.  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 

- 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2000. 

 

ТЕМА 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ЗАРУБІЖНІ 

КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ. 

1. Обрати завдання з числа перелічених: 

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. 

 

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Поняття кримінологічної детермінації. Класифікація причин та умов 

злочинності. Загальні чинники сучасної злочинності в Україні. 

Детермінація злочинності та окремого злочину. Детермінація злочинності 

– це визначення причин та умов, що сприяють існуванню та розповсюдженню 
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злочинності. Взаємозв’язок причин і умов злочинності. Економічні, соціальні, 

політичні, ідеологічні детермінанти злочинності. Біологічні, соціальні та 

психологічні теорії виникнення злочинності. Криміногенні фактори сучасної 

злочинності в Україні (об’єктивні та суб’єктивні фактори).  

Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Роль потерпілого у 

створенні криміногенної ситуації. Мотивація злочинної діяльності. Мотив 

вчинення одиничного злочину та його співвідношення з мотивацією. 

Класифікація життєвих ситуацій та їх роль в механізмі індивідуальної 

злочинної поведінки. Значення вивчення детермінант вчинення окремого 

злочину та злочинності по видах і в цілому для працівників Національної 

поліції. 

Концепції причин виникнення злочинності у вітчизняній та зарубіжній 

кримінології. Біологічні теорії причин злочинності. Соціологічні теорії причин 

злочинності. 

Звернути увагу на такі поняття: детермінанти злочинності, види 

детермінант злочинності, причини та умови злочинності, фактори 

злочинності, теорії виникнення та формування детермінант злочинності, 

мотив вчинення одиничного злочину, мотивація злочинної діяльності. 

Література до теми: 

1. Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. 

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

5. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

6. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і 

свобод громадян: Указ Президента України від 18.02.2002 р. № 143/2002 // 

Офіційний вісник України. – 2002. – №8. – Ст.331. 

7. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії 

злочинності: Указ Президента України від 10.07.2005 р. №1119/2005 // 

http:www.rada.gov.ua. 

8. Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, 

причины и условия. - К., 1988. 

9. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. - Харьков: Рубикон, 

2000. – 240 с. 

10. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2-х кн. / О.М. 

Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. Джужи О.М. – К.: 

Юрінком-Інтер, 2001. – 352 с. 

11. Литвак О.М. Про причини зростання злочинності та умови, що 

цьому сприяють: Деякі концептуальні положення // Віче. – 1997. – №11. – С.57-

65. 

12. Лихолоб В.Г., Филонов В.П., Коваленко О.И., Михайлов А.Е. 

Криминология: Учебник. Под ред. В.Г. Лихолоба и В.П. Филонова. – Киев-

Донецк, 1997. – 398 с. 

13. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и 

российские тенденции. - М.: Издательство НОРМА, 1997. – 525 с. 



 

 

9 

 

14. Филонов В.П. Причины преступности. - Донецк, 1996. 

15. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. 

- М.: Юристъ, 1999.–511 с. 

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

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. Типологія особи злочинця. 

7. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця. 

8. Поняття та зміст віктимології. 

9. Поняття та зміст віктимності і віктимізації. 

10. Визначення жертви злочину. 

11. Класифікація та типологія жертви злочину. 

12. Практичне значення кримінологічного аналізу жертви злочину. 

13. Значення вивчення жертви злочину в діяльності Національної поліції. 

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Визначення особи злочинця (різні точки зору) та співвідношення з особою, що 

вчинила злочин. Соціальне і біологічне в особі злочинця. Соціальні та 

демографічні відомості про засуджених за вчинення злочинів. Морально-

психологічні риси злочинців та інших людей, що вчинили злочини. Обсяг, межі 

та способи вивчення особи злочинця у кримінології. Типологія особи 

злочинця.Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця. 

Поняття особи злочинця в кримінології та її відмежування від особи, яка 

вчинила злочин. Особа злочинця – це особистість людини, яка займається 

злочинною діяльністю, тобто неодноразово і заплановано вчиняла дії, 

заборонені кримінальним законом. 

Криміногенна особа та її співвідношення з особою злочинця і суб’єктом 

злочину. Механізм формування особи злочинця. Фактори, що впливають на 

формування особи злочинця. Етапи формування особи злочинця. Соціальне і 

біологічне в особі злочинця. Структура особи злочинця. Соціально-

демографічні, морально-психологічні риси особи злочинця. Класифікація осіб, 

які вчинили злочини. Типологія злочинців. Роль аномалій психіки в 

детермінації злочинної поведінки. Різні підходи щодо вивчення структури 

особи злочинця. Обсяг, межі та способи вивчення особи злочинця в 

кримінології.  
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Зарубіжний досвід у вивчені особи злочинця. Практичне використання 

даних отриманих про особу злочинця в діяльності поліції. Обліки в 

Національній поліції та їх використання при вивченні криміногенної особи та 

особи злочинця працівниками поліції.  

Звернути увагу на такі поняття: особа злочинця, структура особи 

злочинця, криміногенна особа, суб’єкт злочину, класифікація особи злочинця, 

типологія особи злочинця. 

Література до теми: 

1. Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. 

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

5. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

6. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. – М.: Издательство “Щит-

М”, 1999. – 340 с. 

7. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. – 

СПб.: Изд-во „Юридический центр Пресс”, 2004. – 366 с. 

8. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и 

противодействие: Монография. – Харьков: „Основа”, 2003. – 368 с. 

9. Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника. // Сов. государство и 

право. – 1979. - №8. 

10. Даньшин И.Н. К вопросу о понятии личности преступника // 

Проблемы соц. законности. - Харьков. - 1980. - Вып.6. 

 

 

ТЕМА 6. ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ 

 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

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. 

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Поняття фонових явищ в кримінології. Види фонових явищ. Вплив алкоголізму, 

наркоманії, табакокуріння, проституції, гомосексуалізму, інших відхилень 

сексуальної поведінки, безробіття, жебрацтва, бродяжництва, неправдивої 

пропаганди ЗМІ та інших сучасних негативних явищ на злочинність.  
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Профілактика фонових явищ та її проблеми у сучасному суспільстві. 

Суб’єкти профілактики фонових явищ в сучасному українському суспільстві. 

Зарубіжний досвід профілактики фонових явищ та їх негативного впливу 

на особу і на злочинність. 

Роль працівників різних служб та підрозділів ОВС у запобігання 

негативних фонових явищ. 

Звернути увагу на такі поняття: злочинність, фонові явища, види 

фонових явищ, алкоголізм, наркоманія, проституція, безробіття, суб’єкти 

профілактики фонових явищ. 

Література до теми: 

1. Про запобігання корупції : закон України. - Київ : Право, 2015. - 87 с. 

2. Афанасьев П. Международные конвенции по борьбе с терроризмом // 

Закон и право, 2001. - № 5. – С.3-9. 

3. Жукова Т.В.   Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как 

внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// 

Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35. 

4. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: 

Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, 

С.М. Корецький;  За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с. 

5. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали 

регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. 

юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 197с.- 

6. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами 

(правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти). Монографія. 

УАВС. - К., 1994. 

7. Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади 

профілактики її розповсюдження. – К., 1994. 

8. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні. - К., 1998. 

9. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: 

Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, 

В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За 

ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с. 

10. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. 

Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: 

Новое знание, 2001.- 399с. 

 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ. 

 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

1. Загальнонаукові методи пізнання у кримінології.  

2. Вивчення кримінальних проваджень (кримінальних справ) як метод 

кримінологічних досліджень.  

3. Анкетування в кримінології.  
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4. Інтерв’ювання в кримінології.  

5. Психологічні методи кримінологічного дослідження. 

6. Логіко-математичні методи кримінологічного дослідження 

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Основні напрямки сучасних кримінологічних досліджень в Україні. 

Кримінологічне дослідження – один із видів соціального пізнання. 

Загальнонаукові методи дослідження предмета кримінології: сходження від 

абстрактного до конкретного; гіпотеза; історичний метод; порівняння; 

статистичні методи. Поняття методики кримінологічних досліджень, їх 

завдання та організація. Засоби (методи) збирання, узагальнення та аналізу 

кримінологічної інформації. Методи збору кримінологічної інформації. 

Джерела кримінологічної інформації. Історичний, порівняльний, статистичний, 

конкретно-соціологічні, психологічні методи.  

Програма кримінологічного дослідження та її структура. Вибір об’єкту 

кримінологічного дослідження. Етапи кримінологічного дослідження. 

Вибірковий метод кримінологічного дослідження. Методика і техніка збору 

первинної кримінологічної інформації. Анкетування та інтерв’ювання в 

кримінології. Фіксація результатів кримінологічного дослідження. Форма 

відображення результатів кримінологічних досліджень: аналітичні довідки, 

звіти, узагальнення тощо. Суб’єкти проведення кримінологічних досліджень в 

системі МВС України. Роль вищих навчальних закладів системи МВС України 

в проведенні кримінологічних досліджень. Використання результатів 

кримінологічних досліджень в системі МВС України. Значення кримінологічної 

інформації в діяльності підрозділів кримінальної поліції, відділів превентивної 

діяльності та досудового розслідування НП. 

Звернути увагу на такі поняття: кримінологічне дослідження, 

кримінологічна інформація, методи кримінологічних досліджень, анкетування, 

інтерв’ю; соціометрія; метод експертних оцінок; спостереження, 

експеримент, вивчення документів, вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень (кримінальних справ), біографічний метод, метод індивідуальної 

бесіди, узагальнення, опис. 

Література до теми: 

1. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посібник, К.:ЦУЛ, 

2002.-288 с. 

2. Джужа О., Голосніченко Д., Кирилюк А. Джерела кримінологічної 

інформації про стан злочинності в Україні. // Право України. - № 12. – 2003. – 

С. 65-70. 

3. Закон України “Про державну статистику” №1922-III в редакції від 

13 липня 2000 р. 

4. Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок 

заповнення документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху 

кримінальних справ (затверджені наказом Генеральної прокуратури України від 

26 березня  2002 р. №84, Служби безпеки України від 26 березня  2002 р., 



 

 

13 

 

№293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. 

№126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. №18/5). 

5. Камлик М.І. Правова статистика. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.-

240 с. 

6. Литвак О. Наукове дослідження правових засобів прокурорського 

нагляду за додержанням і застосуванням законів // Право України.-К., 2005.-

№4.  

7. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна 

безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5. 

8. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник.-К.: Вікар, 

2003.-623 с. 

9. Хірсін А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-

пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою 

злочинністю // Право України.-К., 2004.-№6. 

10. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс 

лекцій. – К.: МАУП, 2002. 

 

 

ТЕМА 8. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

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 

2. Методичні поради до вивчення теми: 

Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Поняття кримінологічного прогнозування та його мета. Функції та методи 

кримінологічного прогнозування. Основні методи кримінологічного 

прогнозування: екстраполяція, моделювання, експертні оцінки. Види 

кримінологічного прогнозу. Значення кримінологічних прогнозів для діяльності 

органів внутрішніх справ. Етапи кримінологічного прогнозування. 

Кримінологічне планування. Планування попереджувальної діяльності 

правоохоронних органів – один із етапів протидії злочинності в державі. 

Принципи, види та основні етапи кримінологічного планування. Значення 

кримінологічних прогнозів для діяльності органів Національної поліції. 
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Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Завдання та об’єкти 

прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Значення індивідуальних 

кримінологічних прогнозів для діяльності органів Національної поліції. 

Звернути увагу на такі поняття: прогнозування злочинності, планування 

заходів запобігання (попередження) злочинності, метод екстраполяції, 

моделювання, метод експертних оцінок, програма запобігання злочинності, 

план заходів. 

Література до теми: 

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

2. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22.06.2000 р. // ВВР України. – 2000. – №40. – 

Ст.338. 

3. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і 

свобод громадян: Указ Президента України від 18.02.2002 р. № 143/2002 // 

Офіційний вісник України. – 2002. – №8. – Ст.331. 

4. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності: Указ Президента України від 10.07.2005 р. №1119/2005 // 

http:www.rada.gov.ua. 

5. Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Проблемы прогнозирования 

преступности в региональном разрезе. // Вопросы борьбы с преступностью. – 

М., - 1983. Вып.39. 

6. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение 

индивидуального преступного поведения. – М. , 1986. 

7. Звирбуль В.К. Роль социального планирования в предупреждении 

правонарушений. – М., 1977.  

8. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. - Харьков: Рубикон, 

2000.–– 240 с. 

 

ТЕМА 9.  ТЕОРІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 

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. 

2. Методичні поради до вивчення теми: 
Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 
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Правова основа протидії злочинності в Україні: міжнародно-правові акти, 

національне законодавство, нормативно-правові акти правоохоронних органів 

та МВС України. 

Законодавчі акти з питань протидії окремим видам злочинності: 

незаконного обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми, легалізації коштів, 

отриманих злочинним шляхом, проти життя та здоров’я особи та ін.  

Комплексні програми профілактики злочинів в Україні. Заходи 

загальносоціальної та індивідуальної профілактики. Заходи кримінальної, 

кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової профілактики 

злочинності.  

Законодавча основа протидії злочинності органами внутрішніх справ. 

Діяльність підрозділів превентивної діяльності щодо запобігання злочинів. 

Особливості діяльності підрозділів кримінальної поліції у запобіганні злочинів. 

Попередження злочинів органами досудового розслідування.  

Роль МВС України та Національної поліції у формуванні правової основи 

протидії злочинності. Термінологічні проблеми у формуванні вітчизняної 

правової бази протидії злочинності та окремим її видам. Вплив на 

правоохоронну практику недоліків законодавчої термінології 

Звернути увагу на такі поняття: протидія злочинності, запобігання 

(попередження) злочинності, профілактика злочинів, правова основа протидії 

злочинності, комплексна програма профілактики злочинів. 

Література до теми: 

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

2. Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, 

кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) : [монографія] / [О. 

М. Костенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. - Київ : Наукова думка, 2014. - 317, [1] с.  

1. Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів 

внутрішніх справ України  : монографія / Є. О. Гладкова ; [за заг. ред. О. М. 

Литвинова] ; Кримінол. Асоц. України. - Харків : Золота миля, 2014. 

2. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без 

визначеного місця проживання в Україні : монографія / В. С. Батиргареєва, О. 

В. Дубович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблемзлочинності ім. 

В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2015. - 260, [1] с. 

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення  : закон України : станом на 15 трав. 

2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 83, 

4. Протидія торгівлі людьми  : навч. посіб. / Грищенко С. В. ; Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2015. - 223 с. 

5. Запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під 

адміністративним наглядом : монографія / Ковальов С. І. - Хмельницький : 

Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 173 с. 
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ТЕМА 10. КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ. 

1. Обрати питання для самостійного вивчення з числа перелічених: 
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. 

2. Методичні поради до вивчення теми: 
Під час підготовки та вивчення теми необхідно опрацювати найбільш 

важливі матеріали по темі. Необхідно приділити увагу наступним питанням: 

Система органів, що здійснюють протидію злочинності в Україні. Система 

органів профілактики злочинів в Україні. 

Заходи загальносоціальної та індивідуальної профілактики злочинів, 

здійснювані органами Національної поліції, їх різними службами та 

підрозділами. Заходи кримінальної, кримінально-процесуальної та оперативно-

розшукової профілактики злочинів, здійснювані підрозділами Національної 

поліції. 

Координація діяльності по профілактиці злочинів. Суб’єкти координації, 

їх роль в загальній системі протидії злочинності. Правова основа координації 

діяльності по профілактиці злочинів. Координація профілактики злочинів в 

Національної поліції. Місце та значення підрозділів кримінальної поліці, 

превентивної діяльності та досудового розслідування у запобіганні злочинам.  

Взаємодія органів та підрозділів Нацполіції з іншими правоохоронними 

органами у запобіганні злочинів. Роль громадських формувань у профілактиці 

загальнокримінальної злочинності. Взаємодія підрозідлів Нацполіції з іншими 

державними та недержавними органами у профілактиці злочинності. 

Звернути увагу на такі поняття: координація діяльності по протидії 

злочинності, координація запобігання (попередження) злочинності в 

правоохоронних органах та в системі МВС України, програма запобігання 

злочинності, план запобігання злочинів в межах адміністративно-

територіальної одиниці, значення програм запобігання злочинів для 

працівників. 

Література до теми: 

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – №30. – Ст.141. (зі 

змінами та доповненнями) 
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2. Кримінологія [Текст] : підручник / [Голіна В. В. та ін.] ; за ред. 

проф. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 

Харків : Право, 2014. - 439 с.  

3. Кримінологія [Текст] : курс лекцій / Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова 
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Здобувачеві вищої освіти необхідно обрати вид самостійної та 

індивідуальної роботи із запропонованих в Робочій навчальній програмі.  

Для виконання письмового завдання у вигляді конспектування 

запропонованих питань чи складання схем, здобувачам необхідно завести 

зошит для самостійної та індивідуальної роботи, який потім перевіряється 

викладачем. 

 

Під час виконання самостійної роботи у вигляді написання наукової 

доповіді необхідно дотримуватися наступних вимог до написання наукової 

доповіді: 

тему наукової доповіді здобувач обирає із запропонованого переліку у 

РПНД або за власним бажанням. Однак, доповідь повинна бути підготовлена на 

одну з актуальних тем сучасної кримінологічної науки та практики діяльності 

органів Національної поліції України, а також відповідати пріоритетним 

напрямкам наукових досліджень МВС України  

Вимоги щодо оформлення 

-тези доповідей та повідомлень мають бути набраними на комп'ютері 

(редактор MS-Word for Windows), записаними на диску та надрукованими на 

папері формату А4 шрифтом Тіmes New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 

1,5, поля сторінки: зліва - 2,0 см, справа - 1,0 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см; 

– назва тез доповіді чи повідомлення набирається великими літерами; 

– анотація після назви тез доповіді чи повідомлення – українською або 

російською мовою, а також англійською мовою (2-3 речення, але не більше 150 

знаків);  

– посилання на бібліографічні джерела мають бути посторінковими та 

оформленими відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний 

запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;  

– обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора) не має 

перевищувати 5-ти сторінок для наукової доповіді та 3-х сторінок для 

наукового повідомлення; 

– тези виступів на паперовому носії  разом із диском слід надати 

викладачеві на перевірку під час прибуття на навчання до навчального закладу.  

Після перевірки та рецензування викладач ознайомлює здобувача із 

зауваженнями до змісту та оформлення доповіді та повертає на опрацювання. 

Після усунення визначених зауважень викладач зі здобувачем узгоджують 

питання про направлення тез доповіді на опублікування. 
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Методичні рекомендації до написання реферату 

 

Мета і завдання написання реферату 
Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих 

здобувачами в процесі їх практичної діяльності в органах НП. 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування 

здобувачами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання 

відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та 

самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного 

напряму службової діяльності, мати прикладний характер та практичну 

спрямованість. 

Завданнями написання реферату є: 
- вивчення стану розробки обраної проблематики в літературі та 

публікаціях; 

- розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв’язання 

конкретних проблем службової діяльності НП; 

- вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що 

стосується теми реферату та їх аналітична обробка; 

- логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення досвіду 

роботи оргнаів НП; 

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи 

іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату. 

Тема обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого 

переліку. Вона має відповідати потребам поліпшення діяльності НП, базуватися 

на прагненні фахівців впровадити в практику власні пропозиції. 

Окрім запропонованих, здобувачами можуть самостійно визначати тему 

реферату, враховуючи актуальність проблеми службової діяльності. 

Реферати готуються по місцю служби до прибуття на заняття до 

навчального. 

При необхідності здобувачами можуть отримати консультативну-

методичну допомогу викладачів щодо остаточного формування теми реферату, 

його плану. Залучення джерел та літератури тощо. 

Актуальність теми визначається проблематикою удосконалення роботи 

НП і має базуватися на аналізі наукової літератури й практичної діяльності. 

Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного 

аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку сфери 

правових відносин в галузі правоохоронної діяльності, теоретичних 

узагальнень, оперування об’єктивною та раціональною аргументацією, 

наведення характерних прикладів зі своїх рішень і справ, доказових фактів 

тощо. 

Практична спрямованість. Тема реферату зорієнтовується на практику 

вирішення актуальних проблем діяльності конкретного підрозділу. 

Теоретичний матеріал необхідно підкреслювати аналізом практичної діяльності 

підрозділу в якому працює слухач. Це дозволить забезпечити прикладний 
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характер роботи, більш повно використовувати особистий досвід роботи 

слухача в органах внутрішніх справ. 

Структура 
Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим. 

Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: 

– вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення 

обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи); 

– основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених 

питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної 

значущості. З цією метою варто залучити практичний матеріал діяльності 

підрозділу, в якому працює слухач з зазначенням регіональної специфіки); 

– висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні 

підсумки проведеного аналізу за проблематиком реферату; б) теоретичні та 

практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають 

логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу); 

– додатки* (такими можуть бути цільові документи, матеріали, що 

розкривають досвід роботи органів та підрозділів внутрішніх справ, методичні 

розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, 

статистичні дані, діаграми, на які слухач посилається в тексті реферату 

тощо. Застереження: не слід давати в додатках документи, законодавчі чи 

нормативні акти, які офіційно надруковані. Такі документи мають бути вказані 

в списку використаних джерел); 

– словник базових та основних понять (глосарій)*; 

– список літератури (містить використані джерела та публікації). 

Вимоги до оформлення реферату 

Планування та стиль. 

Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального 

обсягу роботи не входять додатки, глосарій, список використаних джерел, 

таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки 

зазначених елементів підлягають суцільній нумерації. Робота має бути 

акуратно написана від руки або надрукована з дотриманням стилістичних і 

граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу 

та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на 

стандартних аркушах формату А-4(210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання 

- “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний 

відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 

1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати 

п'яти знакам (1,25 см). 

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним 

стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство 

внутрішніх справ України (далі – МВС)). 
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Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно 

відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині 

рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у 

кінці, без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу. 

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти 

знакам (стандартний відступ, визначений текстовими редакторами на ПК). 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Переніс слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між 

заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому виготовленні 

письмової роботи, повинна становити не менше двох рядків. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті 

сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до 

загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на 

титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати 

також арабськими цифрами. 

При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи можуть 

бути два варіанти посилань на них. Перший – це посторінкові посилання 

(виноски): коли на сторінці цитується джерело, то внизу цієї сторінки під 

основним текстом наводиться бібліографічний опис літературного джерела і 

вказується сторінка. Другий – коли в разі посилання на літературне джерело у 

квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури та 

конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17]. 

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід 

розміщувати безпосередгньо після прешого посилання на нього в тексті. Якщо 

графік, схема, таблиця не поміщається на сторіні, де є посилання, їх подають на 

насупній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в 

тексті. 

 

Критерії оцінювання рефератів 
Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких 

критеріїв: 

1. Актуальність теми. 

2. План реферату має системно розкривати обрану тему. 

3. Зміст реферату має передбачати розкриття положень практичної 

діяльності за напрямом оперативно-службової діяьності органу НП. 

4. Регіональна специфіка. Розкриття регіональних особливостей 

службової діяльності (регіон, область, місто, район). 

5. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних 

висновків та конкретних пропозицій щодо покращення діяльності підрозділів 

НП. 

6. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних 

нормативних і наукових джерел. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

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

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема 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 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема 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 проблеми. Проблема 

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 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 


