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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА 

КРИМІНОЛОГІЇ. 
 

Семінарське заняття   – 2 год. 
План 

1. Поняття кримінології як науки. 
2. Предмет та функції кримінології. 
3. Методологія кримінології. 
4. Місце кримінології в системі наукових знань. 
5. Структура кримінології. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кримінологія, предмет кримінології, методи кримінології, функції кримінології, 
система кримінології, зв’язок кримінології з іншими дисциплінами. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття оволодіти основними понятійними та 
термінологічними знаннями щодо науки та навчальної дисципліни 
«Кримінологія», визначення предмету кримінології та методи, знати систему 
кримінології та зв’язок з іншими науками. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Скласти схеми порівняння понять правопорушення, делікт, кримінальний 

проступок, злочин, злочинність. Визначити їх зміст та співвідношення. 

2. Скласти таблицю порівняння спеціальних методів, які використовуються в 

кримінології. 

3. Скласти схему взаємодії кримінології, як науки з іншими науками. 

4. Скласти схему системи кримінології: загальної та особливої частини.  

5. Дати роз’яснення новітнім кримінологічним галузям: кримінофамілістики 

(сімейна кримінологія), кримінотеології (богословська кримінологія), 

політичної кримінології, економічної кримінології, кримінології масових 

комунікацій, кримінопенології, кримінології архітектури, кримінології закону. 

   
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

1. Скласти тлумачний словник термінів з кримінології до теми 1. 
2. Підготувати презентацію на тему: «Кримінологія як наука та дисципліна».  
3. Підготувати презентацію на тему: «Місце кримінології в системі наук». 
4. Підготувати презентацію на тему: «Новітні кримінологічні галузи». 
5. Підготувати презентацію на тему: «Розвиток кримінологічної науки в Україні 
за роки незалежності». 
 
 
 ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
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історія кримінології, завдання кримінологічних кабінетів, функції 

кримінологічних досліджень у 20-60-ті роки ХХ ст., завдання сучасної 

кримінології, значення кримінологічних знань для працівника поліції та різних 

її підрозділів. 
 

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

напрацьовані під час заняття знати основні кримінологічні теорії та їх зміст, 

вплив світової кримінологічної науки на сучасну вітчизняну кримінологію та 

правоохоронну діяльність; вміти визначати основні та другорядні завдання 

кримінології в правоохоронній діяльності. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Назвіть найбільш актуальні для сучасної України кримінологічні проблеми (в 
межах світу, держави, регіону, населеного пункту, району). Аналіз необхідно 
здійснити на прикладі того населеного пункту, в якому ви працювали, або 
проживали до вступу на навчання, або в якому плануєте працювати після 
закінчення навчання. Мінімально повинно бути 10 пунктів. 

Таке порівняння для наочності і більш глибокого розуміння краще 

викласти у вигляді наступної таблиці. 

 

Таблиця. Актуальні кримінологічні проблеми сучасної України 

 
 світові державні регіональні, 

обласні 

місцеві районні 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
2. Визначте і вкажіть по пунктах, яким чином зміни кримінального закону 

впливають на кримінологічні завдання. 

Мінімально повинно бути 10 пунктів. 

 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Назвіть основні завдання діяльності кримінологічних кабінетів у 20-30 роки 

XIX ст. та порівняйте, як вони співвідносяться із сучасними кримінологічними 

проблемами українського суспільства. 

2. Складіть словник кримінологічних термінів (не менше 30) до теми 2. 
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ТЕМА 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ.  
 

 Семінарське заняття   – 2 год. 
 

План 
1. Поняття злочинності та злочину, їх співвідношення. 
2. Кількісні  та якісні показники злочинності. 

3. Латентність злочинності. 

4. Загальна характеристика сучасної злочинності в Україні. 

5. Фонові явища та їх вплив на злочинність. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

злочинність як фундаментальна категорія кримінології. Показники 

злочинності. Рівень злочинності. Кількісні показники злочинності. Якісні 

показники злочинності. Латентна злочинність. Поняття фонових явищ в 

кримінології. Профілактика фонових явищ та її проблеми у сучасному 

суспільстві.  

 

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

напрацьовані під час заняття володіти основними поняттями злочинності, її 

складовими, основними показниками злочинності. Вміти складати кількісне 

вимірювання злочинності (стан, рівень, динаміка злочинності). 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
1. Скласти графіки динаміки загальнокримінальної злочинності та питомої ваги 

умисних вбивств, крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайств, хуліганства за період 

2013-2018 років. 

2. Підрахувати показники коефіцієнту злочинності по Дніпропетровській 

області та країні (таблиця з останніми показниками злочинності за даними 

Генеральної прокуратури України). 

3. Підрахувати кількісні показники злочинності по видах по Україні (таблиця з 

останніми показниками злочинності за даними Генеральної прокуратури 

України). 

4. Охарактеризуйте структуру злочинності в європейських державах (на вибір) 

та порівняйте зі структурою злочинності в Україні за останні п’ять років. 

5. Визначити регіональні особливості географії злочинності в Україні за останні 

п’ять років. 
 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

1. Зробити тлумачний словник кримінологічних термінів до теми 3. 
2. Скласти презентацію на тему: «Злочинність та її основні показники». 
3. Скласти презентацію на тему: «Кількісні та якісні показники злочинності». 
4. Скласти презентацію на тему: «Фонові явища та їх вплив на злочинність в 
світі та Україні».  
5.  На підставі офіційних даних злочинності скласти графік динаміки 
злочинності за період 2013-2018 роки у вашому регіоні (область, район, місто). 
 

 

ТЕМА 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ. 
 

Семінарське заняття   –  2 год. 
 

План 

1. Поняття та класифікація причин і умов злочинності.  

2. Класифікація детермінантів злочинності в Україні. 

3. Економічний детермінізм у поясненні злочинності. 

4. Зарубіжні концепції злочинності. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Детермінація злочинності та окремого злочину. Взаємозв’язок причин і умов 

злочинності. Економічні, соціальні, політичні, ідеологічні детермінанти 

злочинності. Криміногенні фактори сучасної злочинності в Україні.  Концепції 

причин виникнення злочинності у зарубіжній кримінології.  

 

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

напрацьовані під час заняття надає основні знання щодо поняття 



 

 

7 

 

детермінанти злочинності, її видів, основних та другорядних детермінантів 

(причини, умови, фактори) злочинності та окремого злочину. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
1. Визначити причини та умови злочинності в сучасній Україні. 
2. Визначити причини та умови злочинності в європейських державах (на 
вибір) та порівняти з детермінантами злочинності в Україні. 
3. Визначити вплив засобів масової інформації на рівень злочинності. 
4. Складіть схему факторів, що впливають на вчинення злочинів на рівні 
держави. 
5. На підставі статистичних даних Генеральної прокуратури України по 
кількості відкритих кримінальних проваджень за 2013-2018 роки скласти схеми 
(за ступенем значимості): 

1) змістовної характеристики причин та умов сучасної злочинності в 

Україні за 2013-2018 роки; 

2) сучасних причин злочинності в Україні за 2013-2018 роки; 

3) сучасних умов злочинності в Україні за 2013-2018 роки; 

4) сучасних причин та умов насильницької злочинності в Україні за 2013-

2018 роки; 

5) сучасних причин та умов корисливої злочинності в Україні за 2013-

2018 роки; 

6) сучасних причин та умов вуличної злочинності в Україні за 2013-2018 

роки. 

 
 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
1. Скласти словник  кримінологічних термінів до теми 4. 
2. Скласти презентацію на тему: «Теорії визначення причин і умов 
злочинності». 
3. Скласти презентацію та тему: «Поняття та класифікація причин та умов 
злочинності». 
4. Скласти презентацію на тему: «Причини та умови злочинності в сучасній 
Україні». 
5.  Скласти презентацію на тему: «Зарубіжні концепції детермінації 
злочинності». 
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ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. 

ПРОБЛЕМИ ВІКТИМОЛОГІЇ ТА СУЇЦИДУ. МЕХАНІЗМ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РОЛЬ ЖЕРТВИ У 

ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ. 
Семінарське заняття   –  2 год. 

1. Поняття, ознаки  та структура особи злочинця. 

2. Класифікація та типологія особи злочинця. 

3. Поняття, види та особливості причин конкретного злочину. Умови 

несприятливого формування особистості.  

4. Поняття та стадії механізму індивідуальної злочинної поведінки. 

5. Кримінальна мотивація та її складові. Класифікація мотивів 

злочинів. Мотивування злочинів.  

6. Поняття віктимології. Особа потерпілого і її кримінологічне 

значення. 

7. Класифікація жертв злочинів. 

8. Поняття  суїциду та суїцидальної поведінки 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Поняття особи злочинця в кримінології. Соціальне і біологічне в особі злочинця. 

Соціально-демографічна та морально-психологічна характеристика 

засуджених за вчинення злочинів. Класифікація осіб, що вчинили злочини. 

Типологія злочинців. Фактори, що впливають на формування особи злочинця. 

Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Роль потерпілого у створенні 

криміногенної ситуації. Мотивація злочинної діяльності. 
 

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

напрацьовані під час заняття надає основні знання щодо особи злочинця, 

криміногенної особи, складових її структури, класифікації та типології особи 

злочинця, показників злочинності, що характеризують осіб, які вчинили 

злочини. 

 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
1. Визначте соціально-демографічні та соціально-психологічні ознаки особи 
злочинця на підставі вивчення не менше десяти обвинувальних вироків (2017-
2019 роки) за ст. 296 КК України «Хуліганство». Зробити висновки. 
2. Визначте соціально-демографічні та соціально-психологічні ознаки особи 
злочинця на підставі вивчення не менше десяти обвинувальних вироків (2017-
2019 роки) за ст. 185 КК України «Крадіжка». Зробити висновки. 
3. Визначте соціально-демографічні та соціально-психологічні ознаки особи 
злочинця на підставі вивчення не менше десяти обвинувальних вироків (2017-
2019 роки) за ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Зробити висновки. 
4. Визначте соціально-демографічні та соціально-психологічні ознаки особи 
злочинця на підставі вивчення не менше десяти обвинувальних вироків (2017-
2019 роки) за ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди». Зробити висновки. 
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5. Визначте соціально-демографічні та соціально-психологічні ознаки особи 
злочинця на підставі вивчення не менше десяти обвинувальних вироків (2017-
2019 роки) за ст. 190 КК України «Шахрайство». Зробити висновки. 

 
 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  
1. Скласти словник кримінологічних термінів до теми 5. 
2. Зробити презентацію на тему: «Класифікація злочинців за ступенем 
суспільної небезпечності». 
3. Зробити презентацію на тему: «Механізм індивідуальної злочинної 
поведінки». 
4. Зробити презентацію на тему: «Кримінологічна характеристика структури 
особи, яка вчинила злочин». 
5. Зробити презентацію на тему: «Характеристика жертви злочину та вплив на 
вчинення злочину». 
 
 
 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КРИМІНОЛОГІЧНЕ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ. 
Семінарське заняття   –  2 год. 

 
 

План 
1. Програма кримінологічного дослідження.  

2. Методика проведення кримінологічних досліджень. 

3. Суб’єкти організації кримінологічних досліджень. 

4. Об’єкти кримінологічних досліджень. 

5. Поняття, завдання, види і методи кримінологічного прогнозування. 

6. Поняття, завдання, види і етапи кримінологічного планування. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття методики кримінологічних досліджень. Методи збору 

кримінологічної інформації. Джерела кримінологічної інформації. Програма 

кримінологічного дослідження та її структура. Вибір об’єкту 

кримінологічного дослідження. Етапи кримінологічного дослідження. 

Методика і техніка збору первинної кримінологічної інформації. Поняття 

кримінологічного прогнозування та його мета. Функції кримінологічного 

прогнозування. Основні методи кримінологічного прогнозування. Етапи 

кримінологічного прогнозування. Кримінологічне планування. Види планів 

кримінологічного прогнозування. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіння методами збору кримінологічної 
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інформації, визначення об’єктів кримінологічного дослідження, значення 
кримінологічного дослідження та кримінологічного планування.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

1. Опишіть особливості індивідуального кримінологічного прогнозування до 
особи раніше судимої за вчинення крадіжки (ч. 3 ст. 185 КК). 
2. Скласти проект анкети вивчення суспільної думки на тему: «Діяльність 
Національної поліції в  протидії злочинності». 
3. Скласти перелік питань для проведення інтерв’ювання осіб, які відбувають 
покарання за вчинення умисних вбивств (ст. 115 КК) для вивчення «групи 
ризику» продовження злочинної діяльності. 
4. Скласти поточний план заходів попередження злочинності на 2020 рік у 
вашому регіоні (область, район, місто). 
5. На підставі офіційних статистичних даних, використовуючи кримінологічні 
методи зробити прогноз корисливої злочинності в Україні на 2020 – 2021 роки. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  

1. Скласти словник кримінологічних термінів до теми: «Кримінологічне 
дослідження». 
2. Скласти словник кримінологічних термінів до теми: «Кримінологічне 
прогнозування». 
3. Скласти словник термінів до теми: «Кримінологічне планування». 
4. Зробити презентацію на тему: «Кримінологічне дослідження». 
5. Зробити презентацію на тему: «Кримінологічне планування та 
прогнозування». 
 
 
 

ТЕМА 7. ПРАВОВА ОСНОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. 

КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У 

ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗЛОЧИННОСТІ. 

   
Семінарське заняття   –  2 год. 

 
План 

1. Законодавча основа попередження злочинності в Україні. 
2. Суб’єкти попередження злочинності. 
3. Координація правоохоронних органів у попередженні злочинності. 
4. Взаємодія правоохоронних органів у попередженні злочинності. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Законодавчі акти з питань попередження окремим видам злочинності. 

Комплексні програми профілактики злочинів в Україні. Заходи 

загальносоціальної та індивідуальної профілактики. Заходи кримінальної, 

кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової попередження 

злочинності. Законодавча основа протидії злочинності правоохоронними 

органами. Діяльність правоохоронних органів у попередженні злочинів. 

Система органів, що здійснюють протидію злочинності в Україні. 
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Координація діяльності по профілактиці злочинів. Суб’єкти координації. 

Правова основа координації діяльності по попередженню злочинів. 

Координація попередження злочинів в правоохоронних органах. Взаємодія 

правоохоронних органів у запобіганні злочинів.  

 

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

напрацьовані під час заняття знати поняття та зміст правових актів з питань 

протидії злочинності, види програм запобігання та профілактики злочинів, 

законодавчі акти, що регламентують діяльність правоохоронних органів у 

запобіганні (попередженні, профілактиці) злочинів; вміти визначати 

першочергові та другорядні заходи запобігання злочинності, визначати коло 

суб’єктів, які можуть бути залучені до профілактики злочинів; вміти складати 

плани попередження злочинності та профілактики злочинів. 
 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
1. Скласти план попередження злочинності в окремому регіоні (область, район, 
місто, дільниця, окремий об’єкт).   
2. Скласти спільний план взаємодії різних підрозділів Національної поліції 
щодо попередження окремим видам злочинам (корислива, насильницька 
злочинність) в окремому регіоні (область, район, місто, дільниця, окремий 
об’єкт).   
3. Скласти спільний план взаємодії підрозділів Національної поліції та 
громадських організацій щодо попередження злочинності в окремому регіоні 
(область, район, місто, дільниця).   
4.  Скласти план проведення профілактичних заходів на окремій дільниці 
обслуговування із залученням громадських організацій та окремих громадян. 

5. Визначте правову основу протидії наркозлочинності в Україні: 

- правові акти міжнародного характеру; 

- правові акти національного законодавства; 

- нормативно-правові акти МВС України. 
 

 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  

1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30 слів) до теми: 
«Правова основа попередження злочинності». 
2. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30 слів) до теми: 
«Координація та взаємодія правоохоронних органів у попередженні 
злочинності». 
3. Скласти список законодавчих актів, які визначають заходи протидії 
злочинності в Україні. 
4. Скласти список міжнародних актів, ратифіковані Україною по боротьбі та 
протидії транснаціональної злочинності. 
5. Скласти перелік проблемних питань щодо протидії злочинності в Україні на 
загальнодержавному та регіональному рівнях. 
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ТЕМА 8. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 
 

Семінарське заняття   –  2 год. 
 

План 
1.  Поняття та ознаки загальнокримінальної корисливої злочинності. 
2. Стан та детермінація корисливої злочинності в Україні. 
3. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють корисливі злочини. 
4. Заходи попередження корисливої злочинності в Україні. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Поняття кримінологічної характеристики окремих видів злочинів та її 

структура. Поняття корисливої злочинності та її класифікація. Види 

загальнокримінальних корисливих злочинів. Крадіжка. Грабіж. Шахрайство. 

Вимагання. Поняття корисливого мотиву в кримінології. Заходи запобігання 

корисливій злочинності. 
 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіти кримінологічною характеристикою 
корисливої злочинності та її окремих видів, вміти визначати динаміку, стан, 
рівень та структуру корисливої злочинності в Україні, знати детермінанти 
корисливої злочинності в Україні та заходи запобігання корисливій 
злочинності. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
1. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 10) за ч. 3 ст. 185 КК 
за 2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику особи злочинця. 
Зробити загальний висновок. 
2. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 10) за ст. 187 КК за 
2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику особи злочинця. 
Зробити загальний висновок. 
3. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 10) за ст. 190 КК за 
2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику особи злочинця. 
Зробити загальний висновок. 
4. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 15) за ст. 185 КК за 
2018-2019 роки, визначити основні детермінанти вчинення крадіжок. Зробити 
загальний висновок. 
5. На підставі вивчення офіційних статистичних даних (2017-2019 роки), 
обвинувальних вироків (2017-2019 роки) визначити заходи попередження 
правоохоронними органами вчинення корисливих злочинів в Україні. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 8:  
1. Скласти словник термінологічних термінів до теми 8. 
2. Скласти список нормативно-правових актів щодо заходів попередження 
корисливої злочинності в Україні. 
3. Скласти список міжнародних актів, ратифікованих Україною щодо заходів 
попередження корисливої злочинності. 
4. Зробити презентацію на тему: «Причини та умови корисливої злочинності в 
Україні. Заходи попередження корисливої злочинності». 
5. Використовуючи офіційні статистичні данні Генеральної прокуратури 
України скласти динаміку корисливої злочинності в Україні за 2014-2018 роки. 
Зробити загальний висновок. 
 

ТЕМА 9. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 
 

Семінарське заняття   –  2 год. 
 

План 
1. Визначення насильницької злочинності та її основні ознаки. 
2. Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: кількісні та 
якісні показники. 
3. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили насильницькі злочини. 
4. Роль жертви у вчиненні насильницьких злочинів. 
5. Заходи попередження насильницької злочинності в Україні. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття і види насильницьких злочинів. Кримінологічна характеристика 

умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, поєднане 

з насильством хуліганство, побої і катування, доведення до самогубства, 

погроза вчинити убивство, вандалізму. Співвідношення понять “насильницька 

злочинність” і “агресивна злочинність”. Класифікація видів насильницької 
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злочинності. Насильство у сімейно-побутовій сфері. Насильство дітей. Заходи 

загальної та спеціальної превенції насильницької злочинності. Попередження 

торгівлі людьми.  
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіти кримінологічною характеристикою 
насильницької злочинності та її окремих видів, вміти визначати динаміку, стан, 
рівень та структуру насильницької злочинності в Україні, знати детермінанти 
насильницької злочинності в Україні та заходи запобігання насильницькій 
злочинності.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  
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1. Використовуючи офіційну статистику Генеральної прокуратури України 
визначити місце  насильницької злочинності серед загальної злочинності в 
Україні за 2014-2018 роки. 
2. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 10) за ч. 2 ст. 115 КК 
(умисне вбивство) за 2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику 
особи злочинця. Зробити загальний висновок. 
3. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 15) за ч. 2 ст. 115 КК 
(умисне вбивство) за 2018-2019 роки, визначити детермінанти вчинення 
умисних вбивств в Україні. Зробити загальний висновок. 
4. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України за 2014-
2018 роки зробити таблицю жертв насильницьких злочинів, із зазначенням 
статі, віку, їх кількості та динаміки. Зробити загальні висновки. 
5. Скласти план заходів попередження насильницькій злочинності на 2020 рік у 
вашому регіоні (область, район, місто, окрема дільниця). 
 
 

Індивідуальні завдання до Теми 9:  
1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30 термінів) до теми 9. 
2. Скласти список нормативно-правових актів щодо заходів попередження 
насильницької злочинності в Україні. 
3. Скласти список міжнародних актів, ратифікованих Україною щодо заходів 
попередження насильницької злочинності злочинності. 
4. Зробити презентацію на тему: «Причини та умови насильницької злочинності 
в Україні. Заходи попередження насильницької злочинності». 
5. Використовуючи офіційні статистичні данні Генеральної прокуратури 
України скласти динаміку насильницької злочинності в Україні за 2014-2018 
роки. Зробити загальний висновок. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 10. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПОВ`ЯЗАНОЇ З НЕЗАКОННИМ 

ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ. 
 

Семінарське заняття   –  2 год. 
 

План 
1. Визначення та показники злочинності пов’язаної з незаконним обігом 
наркотичних засобів. 
2. Основні детермінанти злочинності пов’язаної з незаконним обігом 
наркотичних засобів в Україні. 
3. Характеристика осіб, які вчинили кримінальні правопорушення пов’язані з 
незаконним обігом наркотичних засобів. 
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4. Заходи попередження кримінальним правопорушенням, пов’язаним з 
незаконним обігом наркотичних засобів в Україні. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Тенденції розповсюдження наркобізнесу на території України. Зв’язок 

наркобізнесу з наркоманією. Форми здійснення наркобізнесу. Тіньова економіка 

і наркобізнес. Фактори, що впливають на розповсюдження злочинів пов’язаних 

з наркобізнесом. Заходи попередження наркобізнесу. Іноземний досвід 

боротьби з наркобізнесом.  
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіти кримінологічною характеристикою 
кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних 
засобів, вміти визначати динаміку, стан, рівень та структуру кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні, 
знати детермінанти та заходи запобігання кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.  
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Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  
1. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України 
визначити місце  кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним 
обігом наркотичних засобів серед загальної злочинності в Україні за 2014-2018 
роки. 
2. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 10) за ст. 307 КК за 
2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику особи кримінального 
правопорушника. Зробити загальний висновок. 
3. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 15) за ст. 307 КК за 
2018-2019 роки, визначити детермінанти вчинення незаконного збуту 
наркотичних засобів, їх аналогів та психотропних речовин в Україні. Зробити 
загальний висновок. 
4. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України скласти 
динаміку злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів за 
останні п’ять років в Україні. 
5. Скласти план заходів попередження кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на 2020 рік у вашому 
регіоні (область, район, місто, окрема дільниця). 
 

Індивідуальні завдання до Теми 10:  
1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30 термінів) до теми 
10. 
2. Скласти список нормативно-правових актів щодо заходів попередження 
злочинності пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні  та 
світі. 
3. Зробити доповідь на тему: «Легалізація легких наркотиків: «за» та «проти» 
(на прикладі країн, в яких легалізовані легкі наркотики). 
4. Зробити презентацію на тему: «Причини та умови злочинності пов’язаної з 
незаконним обігом наркотичних засобів в Україні. Заходи попередження». 
5. Зробити реферат на тему: «Міжнародний досвід боротьби з 
наркозлочинністю» (на прикладі однієї з країн). 
 

 

ТЕМА 11. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ. РЕЦИДИВНА 

ЗЛОЧИННІСТЬ 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Злочинність неповнолітніх. Рецидивна злочинність. Рецидив. Пенітенціарний 

рецидив. Ювенальна превенція. Девіантна поведінка. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіти кримінологічною характеристикою 
злочинності неповнолітніх та рецидивної злочинності, вміти визначати 
динаміку, стан, рівень та структуру злочинності неповнолітніх та рецидивної 
злочинності в Україні, знати детермінанти та заходи запобігання таких видів 
злочинності.  
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Завдання для самостійної роботи до Теми 11:  
1. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України 
визначити місце  злочинності  неповнолітніх в Україні за 2014-2018 роки. 
2. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України 
визначити місце  рецидивної злочинності  в Україні за 2014-2018 роки. 
3. На підставі вивчення обвинувальних вироків (не менше 10) за 2018-2019 
роки, скласти кримінологічну характеристику особи рецидивного злочинця. 
Зробити загальний висновок. 
4. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України скласти 
динаміку злочинів, вчинених неповнолітніми за останні п’ять років в Україні. 
5. Скласти план заходів попередження злочинності неповнолітніх на 2020 рік у 
вашому регіоні (область, район, місто, окрема дільниця). 
 

Індивідуальні завдання до Теми 11:  
1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30 термінів) до теми 
11. 
2. Скласти список нормативно-правових актів щодо заходів попередження 
злочинності неповнолітніх в Україні. 
3. Зробити презентацію на тему: «Причини та умови рецидивної злочинності в 
Україні. Заходи її попередження». 

 

 

ТЕМА 12. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕОБЕРЕЖНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Необережна злочинність. Необережність. Транспортна злочинність. 

Психологічний механізм вчинення злочину. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіти кримінологічною характеристикою 
необережної злочинності, вміти визначати динаміку, стан, рівень та структуру 
необережної злочинності в Україні, знати детермінанти та заходи запобігання 
таких видів злочинів.  
 
 



 

 

19 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 12:  
1. На підставі офіційної статистики Генеральної прокуратури України 
визначити питому вагу   необережних злочинів  в Україні за 2014-2018 роки. 
2. На підставі вивчення обвинувальних вироків за ст. 272 КК (не менше 10) за 
2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику особи злочинця. 
Зробити загальний висновок. 
3. На підставі вивчення обвинувальних вироків за ст. 286 КК (не менше 10) за 
2018-2019 роки, скласти кримінологічну характеристику особи злочинця. 
Зробити загальний висновок. 
4. Скласти план заходів попередження необережної злочинності на 2020 рік у 
вашому регіоні (область, район, місто, окрема дільниця). 
 

Індивідуальні завдання до Теми 12:  
1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30 термінів) до теми 
12. 
2. Скласти список нормативно-правових актів щодо заходів попередження 
необережної злочинності в Україні. 
3. Зробити презентацію на тему: «Причини та умови необережної злочинності в 
Україні. Заходи її попередження». 

 

 

 

ТЕМА 13. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.  
Семінарське заняття   –  2 год. 

 
 

План 
1. Поняття та показники корупційної злочинності. 
2. Загальна характеристика особи корупційного злочинця. 
3. Правові заходи попередження корупційної злочинності. 
4. Міжнародний досвід протидії корупції. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Вивчення корупції як соціального явища. Визначення сутності корупції. 

Визначення корупційного злочину. Співвідношення «корупційний злочин» і 

«корупційне правопорушення». Визначення поняття посадова особа, 

корисливий мотив. Визначення ознак корупції у кримінологічному аспекті.  

Ефективне попередження корупційної злочинності потребує вивчення 

детермінантів такої злочинності. Вивчення засобів попередження корупційній 

злочинності. 
 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття володіти кримінологічною характеристикою 
корупційної злочинності, вміти визначати динаміку, стан, рівень та структуру 
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корупційної злочинності в Україні, визначати її детермінанти та заходи 
запобігання. Знати міжнародний досвід боротьби з корупцією. 
 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 13:  

1. Визначити динаміку корупційної злочинності за останні 5 років в Україні. 
Скласти графік. 
2. На підставі вивчення обвинувальних висновків (не менше 10) за 2018-2019 
роки дати загальну характеристику корупційного злочинця. Зробити загальні 
висновки у порівнянні з особою загально кримінального злочинця. 
3. На підставі вивчення обвинувальних висновків (не менше 10) за 2018-2019 
роки визначити основні детермінанти вчинення корупційних злочинів в 
Україні. Зробити загальний висновок. 
4. Підрахувати питому вагу корупційних злочинів в Україні за останні п’ять 
років.  
5. Скласти план заходів попередження корупційної злочинності на 
регіональному рівні (область, район, місто, дільниця), із зазначенням суб’єктів 
виконання. 

Індивідуальні завдання до Теми 13:  
1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30) до теми 13. 
2. Скласти список нормативно-правових актів щодо заходів попередження 
корупційної злочинності в Україні. 
3. Скласти список міжнародних правових актів, ратифікованих Україною щодо 
боротьби з корупцією. 
3. Зробити доповідь на тему: «Легалізація легких наркотиків: «за» та «проти» 
(на прикладі країн, в яких легалізовані легкі наркотики). 
4. Зробити презентацію на тему: «Причини та умови корупційної злочинності в 
Україні. Заходи її попередження». 
5. Скласти реферат на тему: «Міжнародний досвід боротьби з корупцією» (на 
прикладі однієї з країн). 
 

ТЕМА 14. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ.  
 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Інтернаціоналізація злочинності. Транснаціональна злочинність. 

Профілактика злочинності. Соціальна профілактика злочинності. Ситуаційна 

профілактика злочинності. Превенція первинна, вторинна. 
 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття знати основні напрями профілактики 
злочинності в зарубіжних країнах та окремо в країнах Європи. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 14:  

1. Визначити досвід попередження злочинності в країнах Європи (за вибором: 
Німеччина, Франція, Великобританія, Польща, Угорщина та інші). 
2. Визначити досвід попередження злочинності в колишніх радянських країнах  
(за вибором: Білорусь, Литва, Латвія, Грузія та інші). 
3. Визначити досвід попередження злочинності в США. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 14:  

1. Скласти словник кримінологічних термінів (не менше 30) до теми 14. 
2. Скласти список міжнародних правових актів, ратифікованих Україною щодо 
попередження злочинності. 
3. Визначити правоохоронні організації щодо боротьби з транснаціональною 
злочинністю та зазначити їх роль. 
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між суб'єктами інтегрованого управління кордонами : Спільний наказ МВС 

України, Міністерства закордонних справ України,  Міністерства 
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насильницького злочинця (вперше засуджених та неодноразово засуджуваних 
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2. Про заходи щодо протидії торгівлі людьми :  Конвенція Ради Європи 
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1. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками URL: 
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Наказ МВС України від 15.11.2017  № 926. 

3. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 
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№ 62/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. Ст.62. 

4. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177
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2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України  від 
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розповсюдження зброї масового знищення : Закон України  від 14.10.2014 р. № 

1702-VIІ. Відомості Верховної Ради. 2014. № 50-51. ст.2057. 
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1. О рабстве : Международная Конвенция подписана в Женеве 25.09.1926 г. с 

изм. 7.12.1953 г., URL:  http ://rada.gov.ua/laws/show/995_857 

2. Проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або  

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : Конвенція 

(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної Ради 

№ 3484–XI від 26.01.1987 р., URL: http ://rada.gov.ua 

3. Про заходи щодо протидії торгівлі людьми :  Конвенція Ради Європи 

Ратифікація від 21.09.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858  

4. Проти транснаціональної організованої злочинності : Конвенція Об’єднаних 

націй. Ратифікація від 04.02.2004 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 

5. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_177 

6. Про боротьбу з фінансуванням тероризму : Міжнародна Конвенція. 

Ратифікація від 12.09.2002.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518 

7. Про запобігання насильства стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Конвенція Ради Європи від 11.05.2011. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття та предмет кримінології. 
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2. Завдання, функції та методи кримінології. 

3. Система науки кримінології, її зв’язок з іншими науками. 

4. Етапи розвитку кримінологічної думки. Біологічні та соціологічні 

напрямки в кримінології. 

5. Сучасний стан кримінології в Україні. 

6. Місце кримінології в системі наук. 

7. Теологічні погляди на злочинність та злочин. 

8. Кримінологічні погляди соціалістів-утопістів 16-17 ст. 

9. Становлення вітчизняної кримінології як науки. 

10. Поняття злочинності (різні точки зору). 

11. Кількісні та якісні показники злочинності. 

12. Динаміка злочинності. 

13. Латентна злочинність, її види, рівні та засоби виявлення. 

14. Загальне поняття детермінації злочинності.  

15. Криміногенні фактори сучасної злочинності в Україні (об’єктивні та 

суб’єктивні фактори).  

16. Тенденції і перспективи злочинності на сучасному етапі розвитку 

Української державності. 

17. Механізм злочинної поведінки. 

18. Зовнішні обставини скоєння злочину (конкретна життєва ситуація). 

19. Роль потерпілого у створенні криміногенної ситуації. 

20. Мотивація злочинної діяльності. 

21. Концепції причин злочинності в західній кримінології. 

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

що вчинила злочин. 

23. Соціальне і біологічне в особі злочинця. 

24. Соціальні та демографічні відомості про засуджених за скоєння злочинів. 

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

злочини 

26. Класифікація осіб, що вчинили злочини. Значення вчення про особу 

злочинця в діяльності правоохоронних органів. 

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

28. Іноземний досвід у вивчені особи злочинця. 

29. Особа потерпілого і його кримінологічне значення. Класифікація жертв 

злочину. 

30. Механізм суїцидальної поведінки. 

31. Загальна характеристика і класифікація методів кримінологічних 

досліджень.  

32. Вибіркове дослідження. 

33. Конкретно-соціологічні засоби збирання кримінологічної інформації. 

34. Застосування в кримінології психологічних методів. 

35. Узагальнення і аналіз кримінологічної інформації. 

36. Система заходів впливу на злочинність. Поняття запобігання злочинності 

(різні точки зору). 

37. Класифікація попереджувальних заходів. Суб’єкти попередження злочинів. 
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38. Правова основа попередження злочинності.  

39. Кримінологічне прогнозування та планування профілактичних заходів. 

40. Завдання та напрямки діяльності громадських формувань у запобіганні 

правопорушень. 

41. Методи кримінологічного прогнозування злочинності та індивідуальної 

злочинної поведінки. 

42. Поняття та види фонових явищ. 

43. Координація та взаємодія у попередженні злочинності правоохоронними 

органами. 

44. Поняття і система віктимологічної профілактики. 

45. Правова основа попередження злочинності. 

46. Поняття та структура кримінологічної характеристики окремих видів 

злочинів. 

47. Поняття користі в кримінології (різні точки зору). Кримінологічна 

класифікація корисливих злочинів. 

48. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницьких злочинів 

(грабежі, розбійні напади, вимагання, вбивство на замовлення). 

49. Кримінологічна характеристика крадіжок та шахрайства. 

50. Запобігання загальнокорисливої злочинності. 

51. Корупційна злочинність та особа корупціонера. 

52. Детермінанти корупційній злочинності. 

53. Засоби протидії корупційній злочинності. 

54. Досвід іноземних держав у боротьбі з економічною та корупційною 

злочинністю. 

55. Проблеми  вдосконалення спеціального антикорупційного законодавства. 

56. Кримінологічна характеристика наркоманії (стан і тенденції; детермінанти; 

особа наркомана). 

57. Запобігання наркоманії і наркобізнесу: 

58. Особливості заходів запобігання наркотизму. 

59. Поняття та ознаки професійної злочинності. 

60. Сучасний стан професійної злочинності в Україні та заходи боротьби з 

нею. 

61. Поняття та види насильницьких злочинів (поняття злочинної агресії). 

62. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів (умисні вбивства, 

зґвалтування, хуліганство, вандалізм). 

63. Детермінанти насильницької злочинності. 

64. Запобігання насильницьким злочинам. Віктимологічний аспект насильства. 

65. Запобігання насильства у сімейно-побутовій сфері. 

66. Запобігання статевих девіацій та злочинів. 

67. Вдосконалення законодавства щодо запобігання насильства у сім`ї.  

68. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх та молоді. 

69. Особа неповнолітнього злочинця. 

70. Причини та умови злочинності неповнолітніх. 

71. Основні напрямки запобігання злочинності неповнолітніх. Суб`єкти 

профілактики. 
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72. Діяльність відділу превентивної ювенції у попередженні злочинності 

неповнолітніх. 

73. Законодавче та фінансове забезпечення у попередженні злочинності 

неповнолітніх. 

74. Рецидив злочинів, його структура та різновиди. 

75. Поняття та кримінологічна характеристика рецидивної злочинності. 

76. Особа рецидивістів та їх класифікація. 

77. Боротьба з рецидивною злочинністю. 

78. Іноземний досвід запобігання злочинності неповнолітніх. 

79. Поняття пенітенціарної злочинності та її характеристика. 

80. Правове забезпечення попередженні рецидивної злочинності та 

злочинності неповнолітніх. 

81. Особливості ресоціалізації злочинності неповнолітніх. 

82. Поняття та види необережної злочинності. 

83. Кримінологічна характеристика особи необережного злочинця. 

84. Кримінологічна характеристика необережних автотранспортних злочинів. 

85. Сучасні зарубіжні кримінологічні концепції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


