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1. Об'єкт і предмет кримінології. 

2. Кримінологія і правові науки. 

3. Кримінологія і соціальні науки. 

4. Структура кримінології. 

5. Функції кримінології. 

6. Проблеми класифікації  кримінологічних теорій . 

7. Розвиток вітчизняної кримінології. 

8. Методологія і методика у кримінологічному дослідженні. 

9. Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни.  

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

науками. 

11. Завдання та функції науки кримінології.  

12.  Методологія кримінологічного дослідження. 

13.  Методи збору даних про злочинність. 

14.  Статистичні методи в кримінології. 

15. Програма кримінологічного дослідження . 

16. Вивчення документів як метод кримінологічного дослідження. 

17. Опитування у кримінології. 

18. Кримінологічне спостереження. 

19. Експеримент в кримінології. 

20. Статистичні дослідження в кримінології. 

21. Обробка і аналіз даних кримінологічного дослідження та використання 

результатів у практичній діяльності. 

22. Злочинна поведінка. 

23. Особистість як суб'єкт злочинної поведінки. 

24. Віктимологічні аспекти злочину. 

25.  Детермінація злочинності та окремого злочину. 

26.  Механізм індивідуальної злочинної поведінки. 

27. Роль потерпілого у створенні криміногенної ситуації. 

28. Мотивація злочинної діяльності. 

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

вчинила злочин.  

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

злочину.  

31.  Механізм формування особи злочинця.  

32.   Фактори, що впливають на формування особи злочинця. 

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

34.   Класифікація жертв злочинів.  

35.   Віктимологічна та суїцидальна профілактика.  

36. Норми кримінального права в системі соціального контролю. 

37. Злочинність і суспільство. 

38. Основні характеристики злочинності. 

39. Види злочинності. 

40. Латентна злочинність. 

41. Особа злочинця. 



42. Злочинна поведінка. 

43. Злочинність неповнолітніх і молоді. 

44. Жіноча злочинність. 

45. Загальносоціальні та специфічні фактори, що детермінують необережну 

злочинність.  

46. Система заходів впливу на злочинність. 

47. Загально-соціальне запобігання злочинності.  

48. Спеціальні державні органи боротьби зі злочинністю.  

49. Структура інституційно-правого механізму функціонування державної 

системи виконання кримінальних покарань в Україні.  

50. Кримінологічна характеристика та види загально-кримінальної та 

насильницької злочинності. 

51. Поняття загально-кримінальної насильницької злочинності. 

52. Детермінація насильницької і корисливої злочинності на загально-

соціальному та індивідуальному рівнях.  

53. Кримінологічна характеристика окремих видів злочинів. Їх кількісні 

показники. 

54. Особливості вольової та інтелектуально-емоційної сфери злочинців.  

55. Механізм поєднання корисливих мотивів з насильницьким способом їх 

реалізації.  

56. Необережні злочини. 

57. Поняття необережної злочинності. 

58. Види злочинної необережної поведінки. 

59. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених з необережності.  

60. Характеристика особ, які вчинили необережні злочини.  

61. Види необережних злочинців.  

62. Структура сучасної необережної злочинності в Україні.  

63. Причини та умови необережної злочинності.  

64. Протидія необережній злочинності. 

65. Віктимологічні аспекти криміногенної ситуації. 

66. Кримінальна субкультура. 

67. Злочинний рецидив. 

68. Злочинний професіоналізм. 

69. Групова злочинність. 

70. Організована злочинність. 

71. Основні форми злочинного насильства. 

72. Злочини проти суспільної безпеки. 

73. Злочини проти державної влади. 

74. Незаконний обіг наркотиків. 

75. Основні види злочинів проти власності. 

76. Злочини у сфері економічної діяльності. 

77. Кримінологічна характеристика та протидія злочинам у сфері економіки. 

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

79. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються у сфері 

економіки, їх класифікація. 



80. Детермінація злочинності у сфері економіки.  

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

82. Основні напрями запобігання злочинів, що вчиняються у сфері 

економіки.  

83. Протидія злочинності у сфері економіки. 

84. Тіньова економіка і злочинність. 

85. Прогнозування в кримінології. 

86. Планування в боротьбі із злочинністю. 

87. Правоохоронна діяльність. 

88. Соціальна профілактика злочинності. 

89. Глобалізація і злочинність. 

90. Міжнародний тероризм. 

91. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю. 

92. Історія розвитку кримінологічних теорій в зарубіжних країнах. 

93.  Основні західноєвропейські школи в кримінології. Класична школа в 

кримінології (І. Кант 1724-1804, Д.Говард 1726-1790, Ч. Беккарія 1738-1794, 

І.Бентам 1748-1832, Г.Гегель 1770-1831).  

94. Антропологічна школа в кримінології (Ч.Ламброзо 1835-1909, З.Фрейд 

1856-1939, Б.Феррі 1856-1929). 

95.  Соціологічна школа в кримінології (Е.Дюркгейм 1858-1917, А.Кетле 

1796-1874).  

96. Погляди американських кримінологів на класифікацію кримінологічних 

досліджень (Е.Сатерленд 1883-1950).  

97. Аналіз сучасних кримінологічних поглядів на злочинність, її природу, 

причини існування та заходи впливи на її прояву. (Н.Крісті, Р.Кларк, Е.Шур). 

98. Міжнародне співробітництво в сфері протидії і боротьби із злочинністю. 

99.  Поняття і види фонових для злочинності явищ.  

100. Кримінологічна характеристика наркоманії, токсикоманії та їх зв’язок 

зі злочинністю.  

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

злочинністю. 

102. Види ненормативної поведінки як фонові явища злочинності 

(аморалізм, протекціонізм, проституція, азартні ігри, самогубство). 

103. Особливості кримінологічної характеристики осіб, які зловживають 

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

займаються проституцією 

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

явищ.  

105.  Соціально-кримінологічне запобігання фоновим для злочинності 

явищам. 

106.  Нормативно-правові та організаційні заходи, заходи просвітницько-

виховного характеру,. 

107.  Заходи у сфері міжнародного співробітництва та науково-технічні 

заходи. 



108. Кримінологічна характеристика та протидія професійній, організованій 

та рецидивній і пенітенціарній злочинності. 

109. Поняття та кримінологічні ознаки професійної злочинної діяльності та 

професійної злочинності. 

110. До основних напрямів діяльності професійної злочинності слід 

віднести:  

111. Поняття та види рецидиву злочинів.  

112. Кримінологічна характеристика особи рецедивиста.  

113. Кримінологічна характеристика пенітенціарної та рецидивної 

злочинності. 

114. Зв’язок рецидивної злочинності з професійною та пенітенціарною 

злочинністю. 

115. Поняття і кримінологічна характеристика організованої злочинності.  

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

117. Соціально-правовий механізм протидії організованій злочинності. 

118. Поняття і кримінологічна характеристика корупції.  

119. Корупція як транснаціональне явище. 

120. Корупція як основна ознака організованої злочинності. 

 
 


