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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Тема 1. Генезис, поняття, предмет і система кримінології 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни.  

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

науками: конституційним, адміністративним, кримінальним правом, кримінальним 

процесом, кримінально-виконавчим правом, економічною теорією, історією, 

філософією, соціологією, психологією, статистикою та ін.  

3. Завдання та функції науки кримінології.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

кримінологічні парадигми, причини злочинів, фактори, детермінанти злочинності, 

кримінально-правова, антропологічна, соціологічна парадигма, психологічний 

напрямок, соціальна аномія, стигматизація, об'єкт кримінології, предмет 

кримінології, структура і функції кримінології, методологія і методика 

кримінологічних досліджень, елементи предмета кримінології; злочин, особистість 

злочинця, жертви злочинів, криміногенні фактори, попередження злочинів; цілі 

кримінології як науки та навчальної дисципліни.  

 
Тема 2. Методи і методологія кримінологічних досліджень 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Методологія кримінологічного дослідження. 

2. Методи збору даних про злочинність. 

3. Статистичні методи в кримінології. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

методологія, методика, методи, кримінологічне дослідження, дослідницькі операції, 

програма кримінологічного дослідження, методи збору даних у кримінологічних 

дослідженнях, статистичні дослідження, використання результатів кримінологічних 

досліджень. 
 

Тема 3. Злочинність. Її поняття і визначення. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Злочинна поведінка. 

2. Особистість як суб'єкт злочинної поведінки. 

3. Віктимологічні аспекти злочину. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

соціальне явище, злочинність, латентна злочинність, стан злочинності, злочин, 

злочинна поведінка, особа злочинця, віктимологія, жертва злочину. 

 
Тема 4. Детермінація злочинності 

1. Детермінація злочинності та окремого злочину. 

2. Механізм індивідуальної злочинної поведінки. 

3. Роль потерпілого у створенні криміногенної ситуації. 

4. Мотивація злочинної діяльності. 
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1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

детермінація злочинності та окремого злочину, детермінація 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, 

криміногенна ситуація, мотивація злочинної діяльності, класифікація життєвих, 

механізм індивідуальної злочинної поведінки.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  
 

Тема 5. Особа злочинця і потерпілого та їх роль у «механізмі» вчинення 
злочину. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

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

вчинила злочин.  

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

злочину.  

3. Механізм формування особи злочинця.  

4. Фактори, що впливають на формування особи злочинця. 

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

6. Класифікація жертв злочинів.  

7. Віктимологічна та суїцидальна профілактика.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

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, віктимологія 

 
Тема 6. Запобігання, протидія та основні заходи боротьби зі злочинністю. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Система заходів впливу на злочинність. 

2. Загально-соціальне запобігання злочинності.  

3. Спеціальні державні органи боротьби зі злочинністю.  

4. Структура інституційно-правого механізму функціонування державної системи 

виконання кримінальних покарань в Україні.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

протидія злочинності, попередження злочинності, профілактика, запобігання та 

припинення злочину, попередження окремого злочину.  
 

Тема 7. Загальнокримінальна насильницька злочинність та її запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Кримінологічна характеристика та види загально-кримінальної та 

насильницької злочинності. 

2. Поняття загально-кримінальної насильницької злочинності. 
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3. Детермінація насильницької і корисливої злочинності на загально-

соціальному та індивідуальному рівнях.  

4. Кримінологічна характеристика окремих видів злочинів. Їх кількісні 

показники. 

5. Особливості вольової та інтелектуально-емоційної сфери злочинців.  

6. Механізм поєднання корисливих мотивів з насильницьким способом їх 

реалізації.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

особа злочинця, протидія загально-кримінальній, насильницькій та корисливій 

злочинності, реалізація кримінально-превентивних заходів, загальносоціальний, 

спеціально-кримінологічний та індивідуальний рівні кримінально-превентивних 

заходів. 
 

Тема 8. Злочини у сфері економіки і проти власності та їх запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

 

1. Кримінологічна характеристика та протидія злочинам у сфері економіки. 

2. Поняття, ознаки і види злочинів у сфері економіки.  

3. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються у сфері економіки, 

їх класифікація. 

4. Детермінація злочинності у сфері економіки.  

5. Кримінологічні особливості осіб, що вчинили злочини у сфері економіки. 

6. Основні напрями запобігання злочинів, що вчиняються у сфері економіки.  

7. Протидія злочинності у сфері економіки. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  
 злочинність у сфері економіки, економічна злочинність, злочинність економічної 
спрямованості, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти власності, 
злочини в сфері службової діяльності, економічна злочинність, злочини проти 
власності, злочини в сфері службової діяльності, економічна злочинність, злочині у 
бюджетній сфері, банківській сфері, злочини у сфері приватизації, земельних 
відносин та агропромисловому комплексі. 

 
Тема 9. Професійна, рецидивна і пенітенціарна злочинність та їх запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Кримінологічна характеристика та протидія професійній, організованій та 

рецидивній і пенітенціарній злочинності. 

2. Поняття та кримінологічні ознаки професійної злочинної діяльності та 

професійної злочинності. 

3. До основних напрямів діяльності професійної злочинності слід віднести:  

4. Поняття та види рецидиву злочинів.  

5. Кримінологічна характеристика особи рецедивиста.  

6. Кримінологічна характеристика пенітенціарної та рецидивної злочинності. 

7. Зв’язок рецидивної злочинності з професійною та пенітенціарною 

злочинністю. 

 
2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  
 рекет, розбійні напади, крадіжки, вбивства на замовлення, торгівлю людьми, групові 
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злісні та особливо злісні хуліганства, протиправний авто бізнес, фінансово-
банківські шахрайства, кримінальна приватизація, порушення податкового 
законодавства, контрабанда, рейдерство, тіньовий лобізм. 

  
Тема 10. Організована злочинність і корупція та їх запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Державна влада і злочинність. 

2. Злочинність в умовах всесвітньої глобализації.  

3. Поняття і кримінологічна характеристика організованої злочинності.  

4. Види, форми, рівні і фактори існування організованої злочинності.  

5. Соціально-правовий механізм протидії організованій злочинності. 

6. Поняття і кримінологічна характеристика корупції.  

7. Корупція як транснаціональне явище. 

8. Корупція як основна ознака організованої злочинності. 

9. Правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції з 

урахуванням положень міжнародно-правових актів в цієї сфері.  

10. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.  

11. Чинне законодавство України у сфері запобігання корупції.  

12. Поняття і зміст антикорупційної експертизи.     

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

державна влада, організована злочинність, корупція, посадова особа, суб’єкти у 

сфері протидії корупції, Генеральна прокуратура України, Національне 

антикорупційне бюро, МВС, судові органи, органи, які здійснюють контроль за 

дотриманням податкового законодавства. 
 

Тема 11. Злочинність неповнолітніх та її запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності неповнолітніх. 

2. Тенденції стану злочинності неповнолітніх в Україні за період незалежності.. 

3. Статистичні показники і кримінологічні особливості злочинності 

неповнолітніх. 

4. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця: 

соціально-демографічна та соціально-психологічна характеристика. 

5. Причини та умови злочинності неповнолітніх.  

6. Провідна роль у процесі генерації кримінальної поведінки неповнолітніх. 

7. Рівень рецидиву правопорушень і злочинів неповнолітніх.  

8. Взаємодія злочинності дорослих та злочинності неповнолітніх.  

9. Особливості протидії злочинності неповнолітніх. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми: 

неповнолітні, малолітні, ювенальна поліція, відділи поліції у справах дітей, 

злочинність неповнолітніх, структура злочинності неповнолітніх. 

 
Тема 12. Злочини вчинені з необережності та їх запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Поняття необережної злочинності.  

2. Види злочинної необережної поведінки. 



6 

 

 3. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених з необережності.  

4. Рівень віктимності потерпілих.  

5. Характеристика осіб, які вчинили необережні злочини. 

6. Види необережних злочинців.  

7. Структура сучасної необережної злочинності в Україні.  

8. Причини та умови необережної злочинності.  

9. Загальносоціальні та специфічні фактори, що детермінують необережну 

злочинність.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  
необережна злочинність, протидія необережній злочинності, злочинна 
самовпевненість, злочинна недбалість, умисел, мотив злочину. 

 
Тема 13. Злочини пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин та їх 

запобігання. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Поняття і види фонових для злочинності явищ. 

 2. Кримінологічна характеристика пияцтва та алкоголізму, їх зв’язок зі 

злочинністю.  

3. Особливості кримінологічної характеристики осіб, які зловживають 

алкоголем та наркотиками, азартними іграми, хворих на СНІД та осіб, які 

займаються проституцією.  

4. Причини та умови виникнення та існування фонових для злочинності. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

кримінологічна характеристика наркоманії, токсикоманія, ненормативна поведінка, 

фонові явища злочинності, аморалізм, протекціонізм, проституція, азартні ігри, 

самогубство, соціально-кримінологічне запобігання, нормативно-правові та 

організаційні заходи, заходи просвітницько-виховного характеру. 
 

Тема 14. Кримінологічна та індивідуальна профілактика злочинів. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Поняття попередження злочинності.  

2. Суб’єкти і об’єкти попереджувальної діяльності. 

3. Класифікація заходів профілактики.  

4. Взаємодія суб’єктів профілактики. 

5. Облік і оцінка результатів діяльності органів внутрішніх справ з 

попередження злочинів та інших правопорушень. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  
 попередження злочинності, суб’єкти і об’єкти попереджувальної діяльності, правове 
регулювання попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ, класифікація 
заходів профілактики, основні напрями, форми і методи попереджувальної 
діяльності органів внутрішніх справ. 

 
Тема 15. Зарубіжна кримінологія та використання її досвіду у розвитку 

кримінологічної науки в Україні. 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Глобалізація кримінальних процесів. 
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2. Глобальні зміни в структурі злочинності.  

3. Міжнародний тероризм.  

4. Міжнародний досвід контролю кримінальної динаміки. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  
 глобалізація, транснаціональна злочинність, комп'ютерна злочинність, міжнародний 
тероризм, глобалізація кримінальних процесів, глобальні зміни в структурі 
злочинності, міжнародний тероризм, комп'ютерна злочинність, міжнародний досвід 
контролю кримінальної динаміки, транснаціональна злочинність, міжнародний 
досвід контролю кримінальної динаміки, міжнародні суб’єкти боротьби зі 
злочинністю. 

 


